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Samenvatting 

Inleiding 

De vergrijzing in Nederland en de bevriezing van de capaciteit van intramurale woonvormen, zoals het 

bejaardenhuis, verpleegtehuis en verzorgingstehuis leidt tot het langer zelfstandig wonen van 75-

plussers. Het langer zelfstandig wonen is een streven dat door de 75-plussers en de overheid wordt 

gedeeld. Om echter deze doelgroep in staat te stellen om langer zelfstandig te wonen, is het 

noodzakelijk het dreigende tekort aan goede huisvesting op te vangen. In dit afstudeeronderzoek is de 

afstemming tussen vraag en aanbod van ouderenhuisvesting voor 75-plussers en de wijze waarop deze 

afstemming kan worden weergegeven, qua vorm en inhoud, in een woonconcept de centrale 

doelstelling. Voor woningcorporaties geldt dat in hun huurdersbestand het percentage 75-plussers 

sterk gaat toenemen. Dit afstudeeronderzoek vond dan ook plaats in samenwerking met de 

Woningstichting Hertog Hendrik van Lotharingen (Hhvl) . 

Vraagzijde 

De eerste stap op weg naar de ontwikkeling van een woonconcept voor 75-plussers was het 

specificeren van de vraag van de doelgroep. De vraagzijde bestaat uit een combinatie van specifieke 

woonbehoeften en algemene woonbehoeften. Algemene woonbehoeften zijn die woonbehoeften die in 

het algemeen ieder mens ten aanzien van wonen heeft en specifieke woonbehoeften zijn 

woonbehoeften waarvan de vervulling voor de doelgroep heel belangrijk of onontbeerlijk is. De 

algemene woonbehoeften werden bestudeerd aan de hand van vier bronnen, te weten een indeling op 

basis van de omgevingspsychologie, sociologie en woonecologie, een indeling op basis van fysiek

ruimtelijk en sociaal-culturele aspecten, een indeling op basis van activiteiten die in een woonsituatie 

voorkomen en een indeling op basis van de deelgebieden van een woonfunctie. Deze vier indelingen 

werden met elkaar vergeleken en de algemene woonbehoeften bleken in te delen zijn in vijf clusters. 

Deze clusters zijn gebaseerd op fysiologische aspecten zoals behoeften met betrekking tot 

zintuigfuncties, veiligheid in huis, bruikbaarheid en hygiëne, intrapersoonlijke aspecten zoals 

behoeften aan personalisatie van de woning en uitingsmogelijkheden voor eigen identiteit en tenslotte 

sociale aspecten, zoals behoeften met betrekking tot regulering van sociaal gedrag en mogelijkheden 

tot communicatie. 

Voor de indeling van de specifieke woonbehoeften werd gebruik gemaakt van literatuur omtrent 

bewonerskenmerken en een onderzoek van de Woningstichting Hhvl naar de woonsituatie van 

ouderen. De specifieke woonbehoeften konden ook worden ingedeeld in fysiologische, 

intrapersoonlijke en sociale aspecten Een voorbeeld van fysiologische aspecten is het optreden van 

veranderingen aan het lichaam bij het ouder worden, zoals verminderde spierkracht en verminderde 

werking van de zintuigfuncties . Dit resulteert bijvoorbeeld in de woonbehoefte dat bediening van 
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apparaten gemakkelijk moet zijn. De intrapersoonlijke aspecten die een rol spelen bij de specifieke 

woonbehoeften zijn behandeld aan de hand van vier theorieën omtrent het ouder worden, te weten de 

disengagement theorie, de activity-theorie, de roltheorie en de dispriviliged minority-theorie. Uit deze 

verschillende theorieën zijn behoeften met betrekking tot het ontvangen/laten overnachten van bezoek, 

ruimte om eigendommen met een gevoelswaarde uit te kunnen stallen en ruimte voor het uitoefenen 

van een hobby afgeleid. Sociale aspecten die een rol spelen bij de specifieke woonbehoeften zijn het 

ontmoeten van leeftijdgenoten en/of jongeren, het opdoen van sociale contacten en het al dan niet 

wonen in de buurt van familie. Ook hier zou de behoefte aan een ontmoetings- of overnachtingsruimte 

een rol kunnen spelen. Uit het onderzoek van de Woningstichting Hhvl bleek dat, relatief gezien, 

sociale interactie het meest belangrijk is voor de geënquêteerden. De specifieke woonbehoeften 

konden ook in vijf clusters worden gevat. Vervolgens werden de clusters van de algemene en 

specifieke woonbehoeften samengevat en dat leverde vier clusters op. Cluster 1 bevat woonbehoeften 

met betrekking tot de fysiologie van de bewoner(s) in een toestand van rust of van passieve beweging, 

te weten ondersteuning voor de zintuigfuncties en de daarmee samenhangende thermische behoeften, 

fysieke veiligheid, sociale veiligheid en de mogelijkheid om zorg te ontvangen. Cluster 2 bevat 

woonbehoeften met betrekking tot de fysiologie van de bewoner(s), maar dan in actieve toestand bij 

het gebruik van apparatuur of hulpmiddelen, te weten bediening, de gebruiksfunctie van een woning 

en inrichten en onderhouden als activiteit. Cluster 3 bevat woonbehoeften die betrekking hebben op 

het sociale gedrag van de bewoner(s) en de mogelijkheid om dit zelf te regelen (privacy en sociale 

interactie). Cluster 4 bevat woonbehoeften die betrekking hebben op de eigen identiteit van de 

bewoner(s) en de mogelijkheid om deze te uiten via de woonsituatie, te weten eigen plek en inrichting, 

hobby's en (aantrekkelijkheid van) het uitzicht. 

Aanbod 

Een tweede stap in de ontwikkeling van het woonconcept was het bestuderen van het aanbod. 

Structuur in het aanbod is noodzakelijk om het woonconcept te kunnen beschrijven. Men zou er voor 

kunnen kiezen om de prestaties van de woonsituatie in te delen in publieke ruimte, private ruimte en 

een bufferzone. Het blijkt echter dat de grenzen tussen deze ruimten niet duidelijk aan te geven is. Bij 

de driedeling woning, woongebouw en woonomgeving bleek dit wel te kunnen en deze indeling werd 

dan ook gebruikt als hoofdindeling voor het aanbod. Bij elk aanbodaspect werd een onderverdeling 

aangebracht die er als volgt uitziet: omvang en structuur van de ruimte, kwaliteit van de ruimte met 

aanwezige elementen, aanwezige voorzieningen zowel van materiële als niet-materiële aard en 

samenstelling van het (de) huishouden(s). Bij dit laatste element van de onderverdeling kan worden 

opgemerkt dat dit niet voor alle aanbodniveaus hetzelfde betekent. Voor het niveau van de woning 

wordt hiermee bedoeld het onderscheid tussen een -en tweepersoonshuishoudens. Dit onderscheid 

bepaalt in sterke mate de prestaties van de overige drie elementen van de onderverdeling wat betreft 

het woningniveau. Voor het niveau van het woongebouw en de woonomgeving wordt met dit element 
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gedoeld op kenmerken van alle huishoudens, met andere woorden in het gebouw en/of in de omgeving 

wonen bijvoorbeeld veel leeftijdgenoten of veel jongeren, veel of weinig familieleden, enzovoort. Dit 

kan worden opgevat als een prestatie van de sociale omgeving, zoals de overige aspecten van het 

aanbod wijzen op prestaties van de fysische omgeving. 

Voorlopig woonconcept 

Het woonconcept werd gedefinieerd als een visie over de wijze waarop, qua vorm en inhoud, de 

woonsituatie onderverdeeld in woning, woongebouw en woonomgeving, tegemoet komt aan de 

algemene en specifieke woonbehoeften van een doelgroep op het gebied van fysiologie (statisch en 

dynamisch), sociaal gedrag en eigen identiteit, zodat de congruentie tussen de woonsituatie en de 

woonbehoeften zo volledig mogelijk is. Vraag en aanbod dienden nu aan elkaar gekoppeld te worden 

om vorm te geven aan het woonconcept. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een tweedimensionale 

matrix waarbij de verticale as bestaat uit de prestaties van de woonsituatie met de bijbehorende 

indeling en de horizontale as de woonbehoeften van de 75-plussers, ingedeeld in de vier clusters die 

hierboven beschreven zijn. De cellen van de matrix bevatten de congruentie tussen de twee dimensies, 

vraag en aanbod. De cellen van de matrix, ofwel match, moeten worden ingevuld. Hiertoe werden 

bestaande woonconcepten voor ouderen bekeken en geprojecteerd op de cellen van de matrix. Deze 

concepten zijn: het all-living concept, het groepswonen, de meergeneratiewoning, de 

levensloopbestendige buurt, de levensloopbestendige woning en het woonzorgcomplex. De 

laatstgenoemde van de zes bestudeerde concepten, het woonzorgcomplex, gaf de meeste congruentie 

te zien en werd dat ook gebruikt om invulling te geven aan het voorlopig woonconcept. Het concept 

van het woonzorgcomplex is grotendeels gebaseerd op Seniorenlabel en dit label geeft via prestatie

eisen, aanbevelingen en tips vorm aan de congruentie tussen vraag en aanbod in het voorlopig 

woonconcept. Er zijn echter cellen waar nog geen congruentie tussen vraag en aanbod aanwezig is of 

waar de congruentie niet volledig is. Er is getracht deze ontbrekende informatie te achterhalen middels 

een eigen, empirisch onderzoek, zodat het voorlopig woonconcept verder kon worden vervolmaakt. 

Definitief woonconcept 

De ontbrekende informatie uit het voorlopig woonconcept is gezocht via interviews onder de 

bewoners van een woonzorgcomplex van Hhvl in Zoetermeer. De resultaten van deze interviews 

kunnen afhankelijk zijn van een aantal factoren, te weten het inkomen van de bewoners, de 

samenstelling van het huishouden, de leeftijd, het aantal kamers in de woning en de etage. De gekozen 

spreidingsmethode, het hyper-Grieks-Latijns-vierkant, zorgde ervoor dat de onderzoeksresultaten in 

principe onafhankelijk waren van deze factoren. Er zijn 17 interviews af genomen. De opzet van de 

interviews was zodanig dat er naar eventuele problemen met de congruentie tussen vraag en aanbod 

gevraagd werd. Bijvoorbeeld, indien er vermoed werdt dat er een probleem kon ontstaan bij het 

schoonmaken van de woning diende er eerst geconstateerd te worden of dit inderdaad zo was en 
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vervolgens wat die problemen waren zonder al in de vraag specifiek aanbodaspecten ("boven op de 

kasten") of oplossingen (schoonmaakhulp) te noemen. De relevante informatie uit de interviews werd 

vervolgens gebruikt om het woonconcept verder in te vullen. Het definitieve woonconcept bestaat uit 

twee delen. Ten eerste een matrix waarin te zien is voor welke cellen er al congruentie was vóór het 

interview, waar congruentie is bereikt door de informatie uit de interviews, waar geen congruentie 

aanwezig kan zijn en waar op basis van de gegevens uit het interview niet kan worden opgemaakt of er 

sprake is van congruentie. Het tweede gedeelte is een tabel waarin staat vermeld waar de congruentie 

uit bestaat. 

Conclusies en aanbevelingen 

De ontwikkeling van een woonconcept dat 75-plussers in staat stelt om langer zelfstandig te wonen 

staat centraal in dit afstudeeronderzoek Bij de bespreking van de conclusies wordt ingegaan op 

wetenschappelijke, maatschappelijke en technische aspecten en worden er suggesties gedaan worden 

voor vervolgonderzoek. 

Wetenschappelijk aspecten 

De eerste onderzoeksvraag heeft als onderwerp de vraagzijde van het woonconcept. De conclusie 

hierbij luidt dat de belangrijkste woonbehoeften van de 75-plussers kunnen worden weergegeven door 

de vier clusters uit die uit het literatuuronderzoek naar voren komen. De onderverdeling van deze 

clusters is niet optimaal. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de woonbehoeften met betrekking tot ' Inrichten en 

onderhouden' die alleen op het aanbodniveau van de woning een bijdrage leveren aan het 

woonconcept. Men kan overwegen deze samen te voegen met andere woonbehoeften, bijvoorbeeld 

met de woonbehoeften Gebruiksfunctie' . 

De tweede onderzoeksvraag gaat in op de aanbodzijde van het woonconcept en de prestaties van de 

woonsituatie. Geconcludeerd kan worden dat de indeling van het aanbod in woning, woongebouw en 

woonomgeving een goede keuze is gebleken. De 'samenstelling huishouden(s)' leverde echter wel een 

probleem op gezien het feit dat er veel cellen in het woonconcept betreffende dit element niet van 

toepassing zijn en er dus geen congruentie is tussen vraag en aanbod. Dit element kan uit de 

onderverdeling van het aanbod verwijderd worden. De informatie die in dit aanbodelement zit 

opgesloten, bijvoorbeeld met betrekking tot een- en tweepersoonshuishoudens en leeftijd, is wel van 

belang voor het woonconcept. Een mogelijkheid zou zijn om deze informatie onder te brengen aan de 

vraagzijde van het woonconcept of in de cellen van het woonconcept een differentiatie betreffende 

deze informatie aan te brengen. 

De overeenstemming tussen vraag en aanbod qua vorm is het onderwerp van de derde 

onderzoeksvraag. De conclusie luidt dat de vorm van het woonconcept kan worden weergegeven in de 
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matrix met de twee dimensies vraag en aanbod op respectievelijk de horizontale en de verticale as 

waarbij wordt gestreefd naar congruentie tussen vraag en aanbod in de cellen van de matrix. Het 

gebruik van de kleuren levert een overzichtelijk geheel op waarbij in één oogopslag zichtbaar is wat de 

status van de congruentie (wel of niet aanwezig, geen uitspraak) is. 

De inhoud van het woonconcept staat in de vierde onderzoeksvraag centraal. De conclusie bij deze 

vraag is dat het definitieve woonconcept een middel is om ouderen zelfstandig te laten wonen, indien 

het als basis wordt gebruikt voor ouderenhuisvesting. Het concept van het woonzorgcomplex, 

gebaseerd op het Seniorenlabel, is in vergelijking met de overige bestudeerde bestaande 

woonconcepten een goede basis voor het woonconcept. Vooral de congruentie betreffende de clusters 

fysiologisch/statisch en fysiologisch/dynamisch kan door het Seniorenlabel worden verzorgd. De 

prestatie-eisen, tips en aanbevelingen uit het Seniorenlabel, dat ten grondslag ligt aan het 

woonzorgcomplex, kunnen echter niet voor alle cellen uit het woonconcept de congruentie aangeven 

tussen vraag en aanbod. Dit is vooral het geval bij de clusters sociaal gedrag en eigen identiteit. Uit het 

eigen empirische onderzoek komt naar voren dat er vooral op het niveau van het woongebouw sprake 

is van congruentie. Er is verder onderzoek nodig, bijvoorbeeld om de ontbrekende informatie te 

vergaren die kan leiden tot een uitspraak over eventuele congruentie van deze twee clusters met 

betrekking tot de woonomgeving en in mindere mate de woning. 

De vier onderzoeksvragen in ogenschouw genomen kan worden geconstateerd dat het conceptueel 

model een goede weergave is van de verbanden tussen de variabelen. Het langer zelfstandig blijven 

wonen wordt door een goede overeenstemming van vraag en aanbod bereikt en deze overeenstemming 

is opgenomen in het definitieve woonconcept. De ondergeschiktheid van het aanbod aan de vraag nog 

aan het model worden toegevoegd. Dit kan door middel van een pijl van het hokje 'woonbehoeften 75-

plussers' naar het hokje 'prestaties woonsituatie' . 

De gehanteerde methode voor dit onderzoek is een combinatie van een literatuurstudie en een eigen, 

empirisch onderzoek. De conclusie met betrekking tot de methode is dat de resultaten van 

literatuurstudie een goede fundering vormen voor het woonconcept en het eigen onderzoek 

gedeeltelijk voor een aanvulling van het woonconcept heeft gezorgd. De literatuurstudie leidde tot de 

beantwoording van de eerste drie onderzoeksvragen en bijbehorende conclusies zijn hierboven al 

vermeld. Het eigen, empirische onderzoek heeft de vorm van een kwalitatief onderzoek gekregen, wat 

het mogelijk maakte naar de meningen van de personen uit de steekproef te vragen. Door de omvang 

van de vragenlijst en de verwerking is er gebruik gemaakt van een kleine steekproef. Een nadeel 

hiervan is dat het niet verantwoord is de resultaten van het eigen, empirische onderzoek te 

generaliseren. Een ander nadeel van deze onderzoeksmethode is de beperkte mogelijkheid tot data

analyse. De resultaten van het onderzoek bestaan uit de uitspraken gedaan in de interviews met 
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bijbehorende frequentie . Deze frequentie is niet als criterium voor de aanwezigheid van congruentie 

gebruikt. Nu berust de keuze tussen het al dan niet markeren van uitspraken in de interviews als wel of 

geen congruentie tussen vraag en aanbod op de eigen beoordeling van de onderzoeker. Het is dan ook 

aan te bevelen om bij verder onderzoek gebruik te maken van een kwantitatief onderzoek. Hier wordt 

verder op ingegaan bij de aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 

Maatschappelijke aspecten 

De conclusie kan worden getrokken dat woonbehoeften van ouderen veranderen en dit zal leiden tot 

een verandering in de invulling van het woonconcept. Ouderen worden mondiger, rijker, hebben 

minder kinderen dan de huidige generatie 75-plussers en zijn in de toekomst meer vertrouwd met een 

computer en internet. Men zal minder terug kunnen vallen op ondersteuning van kinderen en daardoor 

meer afhankelijk worden van diensten die, bijvoorbeeld, door een woningcorporatie wordt 

aangeboden. Het toenemende vermogen stelt ouderen dan ook in staat om voor deze diensten te 

betalen. Er zal een hoge kwaliteit worden geëist van de congruentie tussen vraag en aanbod en de 

prestatie-eisen die bij deze congruentie horen, zullen meer en meer in het teken staan van 

dienstverlening en informatica. 

Technische aspecten 

De conclusie wat betreft het technische aspect van dit onderzoek is dat het woonconcept een basis 

vormt voor het ontwikkelen van een Programma van Eisen voor ouderenhuisvesting. De prestatie

eisen, die noodzakelijk zijn voor een Programma van Eisen, dienen de vorm van bouwkundige 

oplossingen en dienstverlening te hebben. Naast de bouwkundige oplossingen die al in het 

Seniorenlabel worden genoemd behoort ook aandacht te worden besteed aan de ruimte voor het 

uitvoeren van activiteiten, het aanbrengen in de woning van onderhoudsvriendelijke materialen en een 

onderhoudsvriendelijke inrichting, geluid- en geurisolatie tussen woningen, een lay-out van de 

woningen die voorkomt dat er inkijk is vanaf de gang of galerij en goede daglichttoetreding op de 

begane grond. De dienstverlening zal zich ook moeten concentreren op de betreffende eisen uit het 

Seniorenlabel en op een permanente bemanning van de receptie, een instructie over het gebruik van de 

intercom, de schoonmaakdienst en een klussendienst. Verder kunnen er afspraken gemaakt worden 

met zorgaanbieders en andere instellingen/bedrijven die zich in het woongebouw vestigen, zodat 

ouderen niet het woongebouw hoeven te verlaten voor het ontvangen van zorg. 

Aanbevelingen vervolgonderzoek 

Een eventueel vervolgonderzoek zal zich moeten concentreren op de ontbrekende informatie met 

betrekking tot congruentie uit het definitief woonconcept. Hiertoe is het aan te bevelen de 
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onderverdeling van de clusters aan de vraagzijde van het model nogmaals onder de loep te nemen en 

eventueel kolommen van woonbehoeften samen te voegen. Aan de aanbodzijde vergt het element 

'samenstelling huishoudens ' extra aandacht en heeft het voorkeur dit element uit de aanbodzijde te 

verwijderen en er aandacht aan te besteden in de congruentie tussen vraag en aanbod, dus in de cellen 

van het woonconcept zelf. 

Indien er voor gekozen wordt de ontbrekende informatie uit het woonconcept door middel van een 

empirisch onderzoek te achterhalen, is een kwantitatief onderzoek de aangewezen methode. Een 

kwantitatief onderzoek maakt een grotere steekproef en een statistische analyse mogelijk en de 

onderzoeksgegevens van de steekproef kunnen vertaald worden naar de doelgroep. De invloed van de 

onderzoeker wordt beperkt doordat er (statistische) criteria vast te stellen zijn die gehanteerd kunnen 

worden bij de bepaling van congruentie tussen vraag en aanbod. De vertaalslag van de 

onderzoeksgegevens naar het woonconcept levert dan minder problemen op. Een grotere steekproef 

stelt de onderzoeker ook in staat te bekijken in hoeverre de vijf factoren die gebruikt zijn in het hyper

Grieks-Latijns-vierkant van invloed zijn op de woonbehoeften van de doelgroep. 

Beperkte financiële middelen en spanningen in tussen de woonbehoeften maken het onmogelijk om 

aan alle woonbehoeften in een realisatie van een Programma van Eisen op basis van het woonconcept 

tegemoet te komen. Aangezien een kwantitatief onderzoek een statische verwerking van de gegevens 

en een grotere doelgroep mogelijk maakt, kan men door middel van een regressie-analyse tot meer 

inzicht komen naar de relatieve belangrijkheid van woonbehoeften. Deze relatieve belangrijkheid kan 

weer een middel zijn voor het maken van keuzes met betrekking tot de realisatie van 

ouderenhuisvesting op basis van het woonconcept. 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergronden 

Het percentage senioren in Nederland is al aanzienlijk en neemt in de komende jaren alleen nog maar 

toe. Het verloop van de vergrijzing in Nederland wordt geschetst aan de hand van de middenvariant 

van de bevolkingsprognoses van het CBS (van der Leij en Bogaard, 1990). Deze middenvariant 

voorspelt in de periode 1990-2020 een toename van de bevolking met 1,3 miljoen. De bevolking zal 

dan dermate sterk verouderd zijn, dat het sterftecijfer in 2020 boven het geboortecijfer komt te liggen. 

Tevens neemt de totale Nederlandse bevolking na 2020 qua omvang af. Omstreeks 2010 zal de 

naoorlogse geboortegolf tot de categorie bejaarden gaan behoren. En dit betekent dat de vergrijzing 

dan in een versneld tempo gaat doorzetten. In 2030 wordt het aantal 65-plussers in Nederland op 

24,5% à 29,7% van de totale bevolking geschat (Gemeente Amstelveen, 1985). Ook binnen de 

seniorenpopulatie vindt een voortgaande veroudering plaats. Dit fenomeen, dat ook wel dubbele 

vergrijzing wordt genoemd, houdt in dat het aantal hoogbejaarden nog sneller toeneemt dan het aantal 

65-plussers (Houben, 1997). 

Het is moeilijk om een duidelijke definitie te geven van hoogbejaarden op basis van leeftijd. In de 

literatuur vindt men diverse leeftijden die zouden kunnen dienen als grens voor de groep 

hoogbejaarden; meestal wordt hier de leeftijd 75 jaar of ouder gehanteerd, maar ook komen de 

categorieën 80 jaar en ouder en zelfs 85 jaar en ouder, voor. Wonen is een dynamische proces, dat 

bepaald wordt door een aaneenschakeling van gebeurtenissen en veranderingen (Priemus, 1984). Het 

verouderingsproces heeft ook een dynamisch karakter. Hiermee wordt in dit verband bedoeld dat men 

nu een persoon van 75 jaar of ouder hoogbejaard vindt, maar over een aantal jaren kan het zijn dat een 

persoon van die leeftijd niet meer onder de noemer 'hoogbejaard' valt. De leeftijdsgrens de categorie 

hoogbejaarden, schuift dan op. Indien er gegevens uit de literatuur voor dit onderzoek worden 

gebruikt, dan worden mensen van 75 jaar en ouder als hoogbejaard beschouwd, tenzij anders staat 

aangegeven. 

Een andere wijze om de groep hoogbejaarden te classificeren, is door gebruik te maken van de termen 

'derde en vierde levensfase' . Houben (1992) stelt dat de derde levensfase begint met het afscheid van 

betaalde arbeid en in deze levensfase bevat het huishouden geen inwonende kinderen meer. Het begin 

van de vierde levensfase wordt volgens Houben gekenmerkt door het optreden van zodanige 

lichamelijke en geestelijke functiestoornissen dat de zelfredzaamheid blijvend is aangetast en er 

eventueel een opname in een intramurale instelling (zoals het bejaardenhuis, het verzorgingstehuis en 

het verpleegtehuis) volgt. De mensen uit de doelgroep van dit onderzoek hebben het punt van 



uitdiensttreding al een tijd achter zich. Het ligt dan ook niet voor de hand om voor een definitie van de 

groep hoogbejaarden gebruik te maken van de term 'derde levensfase', omdat hiertoe ook mensen 

behoren met een leeftijd van 65 jaar of zelfs nog jonger wanneer er bijvoorbeeld gebruik wordt 

gemaakt van een VUT-regeling. Uit de literatuurstudie die de volgende hoofdstukken uitgebreid aan 

bod zal komen, blijkt dat mensen van 75 jaar en ouder weliswaar enige mate hinder kun·nen 

ondervinden van functiestoornissen, maar desondanks vaak prima zelfstandig kunnen wonen. Het 

gebruik van de term 'vierde levensfase' voor de definiëring van de doelgroep is dan ook geen optie. 

Om toch duidelijk te maken wie er nu tot de doelgroep behoort, wordt er in dit afstudeeronderzoek 

verder gebruik gemaakt van de leeftijdsgrens 75 jaar en ouder. De doelgroep bevat dus personen van 

75 jaar en ouder. Hierbij wordt wel rekening gehouden met het dynamische karakter van het ouder 

worden, zoals hierboven uiteen werd gezet. 

Sinds enkele decennia is het gebruikelijk deze bewonersgroep te huisvesten in bejaardenwoningen en 

seniorenwoningen. Indien men behoefte heeft aan een vorm van zorgverlening, is het 

verzorgingstehuis een optie. Is het, na een ziekenhuisopname, niet meer mogelijk om thuis adequate 

verzorging te krijgen, dan komt het verpleeg(te)huis in zicht. De kosten voor deze voorzieningen 

nemen door de toename van 75-plussers de komende jaren alleen nog maar toe en de overheid heeft 

zich tot doel gesteld deze toename van kosten een halt toe te roepen. Dit gebeurt door de bevriezing 

van de capaciteit van intramurale woonvormen. Nog een middel om een terugdringen in de zorgkosten 

te bewerkstelligen, is het stimuleren van flankerend beleid en substitutiebeleid. Flankerend beleid is 

erop gericht zorg aan te bieden aan zelfstandig wonende senioren die hulp en verzorging nodig hebben 

en die als gevolg van de reeds genoemde capaciteitsbeperkingen niet in een bejaardenhuis of . 
verpleeghuis kunnen worden opgenomen (van der Leij en Bogaard, 1990). Het substitutiebeleid is 

erop gericht een verschuiving te bewerkstelligen van intramurale naar extramurale zorg, van 

professionele hulpverlening naar mantelzorg en van curatieve naar preventieve zorg (van der Leij en 

Bogaard). 

In de praktijk blijkt het uitbreiden of veranderen van het zorg- en dienstverleningsaanbod nogal 

problematisch te zijn. Een voorbeeld hiervan is het al dan niet scheiden van wonen en zorg. In het 

traditionele verzorgingstehuis en verpleeghuis wordt dit onderscheid tussen wonen en zorg niet 

gemaakt en wordt het verblijf, zowel de wooncomponent als de zorgcomponent, betaald door de 

bewoner en medegefinancierd vanuit de AWBZ. Indien er sprake is van een scheiding van wonen en 

zorg betekent dit dat er een volwaardige woonfunctie wordt onderscheiden binnen een intramurale 

instelling (Houben, 1992). Dit heeft tot gevolg dat op de woonfunctie binnen deze instelling de regels 

van de volkshuisvesting van toepassing zijn en de bewoners bijvoorbeeld in aanmerking kunnen 

komen voor Individuele Huursubsidie. Voor de zorgcomponent wordt dan een beroep gedaan op de 
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AWBZ. Er wordt zo meer nadruk gelegd op de woonfunctie en dit kan bijvoorbeeld vertaald worden 

in een groter woonoppervlak, een af te scheiden slaapplek en een rolstoeltoegankelijke douchecel 

(Houben, 1992). Eén van de voordelen van het scheiden van wonen en zorg is kostenbesparing. De 

bewoner kan zich makkelijker zelf helpen en hoeft minder gebruik te maken van zorg. Ook heeft het 

voeren van een eigen huishouden een positief effect op het welzijn en de gezondheid van de bewoner. 

Het scheiden van wonen en zorg heeft echter ook een aantal nadelen (Dopheide, 1992) die financieel 

en organisatorisch van aard zijn. Hierbij valt te denken aan de financiering van de algemene ruimten, 

de verdeling van verantwoordelijkheid voor wonen en zorg over diverse ministeries en de 

consequenties voor de zorgverzekeraars. De invoering van flankerend beleid hangt samen met de 

problematiek van het al dan niet scheiden van wonen en zorg en de nadelen van die scheiding zullen 

eerst moeten worden opgelost, wil het flankerend beleid succesvol zijn. 

Al deze maatregelen die de overheid ter beschikking staan, zijn erop gericht senioren, en dus ook 75-

plussers, zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen (Beleidsbrief, 1995). Dit streven wordt door de 

doelgroep gedeeld (Serail en Stoppelenberg, 1984; Carp, 1987; Tognoli, 1987). Met de traditionele 

vormen van huisvesting is het niet mogelijk om aan de groeiende vraag van 75-plussers naar 

zelfstandige woonruimte te kunnen voldoen en is er behoefte aan een andere vorm van huisvesting 

dan de traditionele. Dit wordt onderstreept door Hooimeijer e.a (1997) die de Nederlandse 

woningvoorraad toetst aan de hand van vijf criteria, te weten: 

• toegankelijkheid, 

• aanpasbaarheid, 

• nabijheid, 

• leefbaarheid en 

• betaalbaarheid voor ouderen. 

Uit deze toetsing komt naar voren dat slecht 2% van de woningvoorraad geschikt is voor 

ouderenhuisvesting. Dus, het (procentueel) groeiende aantal ouderen, en binnen deze groep de 75-

plussers, dreigt niet goed te kunnen worden gehuisvest. 

Men kan er voor kiezen om de huidige woningvoorraad aan te passen aan de woonbehoeften van 

ouderen. Bij woonbehoeften moet gedacht worden aan datgene wat de woonsituatie 

noodzakelijkerwijze de bewoner(s) moet bieden. Dit aanpassen van de bestaande woningvoorraad 

wordt ook wel opplussen genoemd. Voorbeelden hiervan zijn het aanbrengen van een lift bij 

meergezinswoningen of het gelijkvloers maken van galerijen. Dit zijn dure ingrepen en niet iedere 

woonsituatie (het geheel van omstandigheden waarin men woont) is hiervoor geschikt. Het opplussen 

is daardoor niet de aangewezen methode om ervoor te zorgen dat er voldoende goede 
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ouderhuisvesting aanwezig is. Er zal naar een andere oplossing gezocht moeten worden. Nieuwbouw 

lijkt hiervoor de aangewezen middelen, maar wat moet er dan gebouwd worden? Waaraan moet (een 

nieuwe vorm van) ouderenhuisvesting, een (nieuw) woonconcept voor 75-plussers, voldoen? Om hier 

achter te komen is het noodzakelijk de woonbehoeften van de ouderen en in dit geval de doelgroep als 

uitgangspunt te hanteren. 

In dit onderzoek zal worden ingegaan op de kenmerken van de 75-plussers die ten grondslag liggen 

aan deze woonbehoeften; dit zijn de bewonerskenmerken. Hiervoor is het noodzakelijk dat er inzicht 

is in wat ouderdom betekent in relatie tot het woonproces. Naast de vraag naar geschikte huisvesting 

zal bij een nieuw woonconcept voor de doelgroep uiteraard ook de nodige aandacht aan de 

aanbodzijde van huisvesting besteed worden. Deze aanbodzijde bevat de gewenste prestaties van de 

woonsituatie. Voor woningcorporaties is de ontwikkeling van een goed woonconcept voor 75-plussers 

erg interessant. Het aantal huurders dat tot deze doelgroep zal behoren, zal namelijk in de komende 

jaren alleen maar stijgen. 

1.2 Onderzoeksopzet 

1.2.1 Probleem- en doelstelling 

De afstemming tussen de vraag en het aanbod van ouderenhuisvesting voor 75-plussers op basis van 

de woonbehoeften van deze doelgroep staat in dit afstudeeronderzoek centraal. Op welke wijze deze 

afstemming in een woonconcept kan worden gevangen, is de probleemstelling van dit onderzoek. In 

het begrip 'woonconcept' worden vraag en aanbod verenigd. De vraagzijde van het woonconcept 

wordt gevormd door de woonbehoeften van de doelgroep. De aanbodzijde is in het woonconcept 

ondergeschikt aan de vraagzijde. Immers, het uitgangspunt voor het concept zijn deze woonbehoeften. 

Het is de aanbodzijde met de bijbehorende te leveren prestaties met betrekking tot de woonsituatie die 

zich aan deze woonbehoeften moet 'aanpassen'. Kortom, een voor dit onderzoek bruikbare 

voorlopige definitie van een woonconcept luidt als volgt: 

"Een woonconcept is een visie over de wijze waarop, qua vorm en inhoud, de woonsituatie tegemoet 

komt aan de woonbehoeften van een bepaalde doelgroep". 

Na het literatuuronderzoek, waar onder andere dieper wordt ingegaan op de elementen uit deze 

definitie, is het wellicht noodzakelijk deze voorlopige definitie van een woonconcept aan te passen. 

De doelstelling van dit afstudeeronderzoek is het ontwikkelen van een nieuw woonconcept voor 75-

plussers, waarbij (voorlopig) wordt uitgegaan van de bovenstaande definitie voor het begrip 

'woonconcept'. 
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1.2.2 Onderzoeksvragen 

Aan de hand van de doelstelling kunnen we de volgende onderzoeksvragen onderscheiden: 

• Wat zijn de belangrijkste woonbehoeften van 75-plussers aan de vraagzijde van het nieuwe 

woonconcept en welke bewonerskenmerken zijn bepalend voor deze woonbehoeften? 

• Welke prestaties zijn er te onderscheiden aan de aanbodzijde van het nieuwe woonconcept en 

welke kenmerken van de woonsituatie zijn bepalend voor deze prestaties? 

• Op welke wijze kan aan de match tussen de woonbehoeften van de 75-plussers aan de vraagzijde 

en de prestaties van de woonsituatie aan de aanbodzijde in een nieuw woonconcept vorm worden 

gegeven? 

• Op welke wijze kan aan de match tussen de woonbehoeften van de 75-plussers aan de vraagzijde 

en de prestaties van de woonsituatie aan de aanbodzijde in een nieuw woonconcept inhoud 

worden gegeven? 

1.2.3 Conceptueel model 

Het conceptueel model geeft op schematische wijze de verbanden tussen de verschillende aspecten uit 

dit afstudeeronderzoek weer. De verschillende aspecten van het onderzoek wordt door middel van 

pijlen verbonden. De richting van de pijl geeft de richting van het verband tussen twee aspecten, die 

in de blokjes worden vermeld, aan. Het conceptueel model ziet er als volgt uit (zie figuur 1): 

Figuur 1 : conceptueel model 
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Uit het conceptueel model blijkt dat de afuankelijke variabele in dit onderzoek het langer zelfstandig 

kunnen wonen van 75-plussers is. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat de huisvesting van deze 

doelgroep gebaseerd is op een woonconcept dat een goede afstemming tussen de vraag en het aanbod 

bevat. De vraagzijde van dit woonconcept is gebaseerd op de woonbehoeften van de 75-plussers. De 

aanbodzijde wordt bepaald door de prestaties van de woonomgeving. 

1.3 Fasen onderzoek 

Het onderzoek bevat drie hoofdzaken. In de eerste fase van het onderzoek staat de vorm van de match 

tussen vraag en aanbod centraal. Vervolgens wordt in fase 2 inhoud gegeven aan deze match op basis 

van bestaande woonconcepten en ontstaat het voorlopige woonconcept. Het laatste gedeelte, fase 3, 

omvat de constructie van het definitieve woonconcept aan de hand van een eigen, empirisch 

onderzoek. Op deze drie fasen wordt nu wat dieper ingegaan. 

1.3.1 Fase 1: match vraag en aanbod 

In deze fase van het afstudeeronderzoek wordt literatuur bestudeerd om meer inzicht te krijgen in de 

vraagzijde en de aanbodzijde van het nieuwe woonconcept voor 75-plussers. Zoals in de inleiding 

reeds naar voren komt, is de aanbodzijde van het woonconcept gebaseerd op de prestaties van de 

woonsituatie. De vraagzijde is gebaseerd op de woonbehoeften van de 75-plussers . Voor de 

literatuurstudie wordt tevens gebruik gemaakt van een enquête die in opdracht van Woningstichting 

Hertog Hendrik van Lotharingen (Hhvl) is uitgevoerd. Deze enquête is een onderzoek naar de 

woonsituatie van ouderen bij Woningstichting Hhvl in Eindhoven. Al deze informatie leidt tot een 

antwoord op de vraag op welke wijze de match tussen vraag en aanbod voor 75-plussers vorm krijgt. 

De eerste drie onderzoeksvragen kunnen aan het einde van fase 1 beantwoord worden. 

1.3.2 Fase 2: voorlopig woonconcept 

In deze fase van het onderzoek worden bestaande vormen van huisvesting voor de doelgroep nader 

bekeken. Deze reeds bestaande vormen van ouderenhuisvesting zullen zodanig worden gepresenteerd 

dat ze gebruikt kunnen worden om aan de match invulling te geven. Met andere woorden de bestaande 

vormen van huisvesting zullen een basis vormen voor de inhoud van de match tussen vraag en aanbod. 

Hiermee wordt de match het voorlopige woonconcept voor 75-plussers. De status van het 

woonconcept is nu nog voorlopig, omdat verwacht wordt dat niet één enkel concept voldoet aan alle 

prestaties die de match tussen vraag en aanbod vereist. 
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1.3.3 Fase 3: definitief woonconcept 

Er zal een toetsing aan de praktijk nodig zijn om het voorlopige woonconcept een definitief karakter 

te geven. De informatie die naar voren komt uit het eigen empirisch onderzoek wordt gebruikt om de 

eventuele overlappingen op te sporen en hiaten op te vullen. 

De drie fasen van het onderzoek met bijbehorende acties en beoogde resultaten, worden m de 

onderstaande figuur (2) op schematische wijze weergegeven: 

basis van bewonerskenmerken 

Enquête Hhvl 

Aanbod: prestatie woonsituatie 

Bestaande woonconcepten 2: Voorlopig 

woonconcept 

Aanvulling via praktijk 3: Definitief 

woonconcept 

VORM 

Ontwikkeling woonconcept 

INHOUD 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Figuur 2: fasen onderzoek 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de vraag verder uitgewerkt aan de hand van woonbehoeften en in hoofdstuk 3 

wordt ingegaan op het aanbod en de prestaties van de woonsituatie. In hoofdstuk 4 wordt de match 

gepresenteerd en wordt er vervolgens, door middel van de bestaande woonconcepten, toegewerkt naar 

het voorlopig woonconcept. In hoofdstuk 5 wordt de ontbrekende informatie uit het voorlopige 

woonconcept door middel van een empirisch onderzoek achterhaald en ontstaat het definitieve 

woonconcept. Hoofstuk 6 bevat de conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek en het verslag 

wordt afgerond met de literatuurlijst. 
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2 Vraag 

Voor de ontwikkeling van de vorm van het woonconcept voor 75-plussers is de eerste stap het nader 

bekijken van de vraag. De vraag wordt bepaald door de woonbehoeften van de doelgroep. Uit de 

literatuurstudie komt naar voren dat deze woonbehoeften ingedeeld kunnen worden in algemene 

woonbehoeften en specifieke woonbehoeften van de 75-plussers. Met algemene woonbehoeften 

worden die behoeften bedoeld die, in het algemeen, ieder mens ten aanzien van wonen heeft. De 

specifieke woonbehoeften van 75-plussers zijn die woonbehoeften die alleen voor de doelgroep 

gelden of hiervoor zeer belangrijk zijn. Deze specifieke woonbehoeften zijn voor een groot gedeelte 

gebaseerd op de bewonerskenmerken van deze groep. Bij de beschrijving van de specifieke 

woonbehoeften wordt verder ingegaan op het ouder worden en wat dat voor het woonproces betekent. 

Voordat er echter over algemene en specifieke woonbehoeften kan worden gesproken, is het van 

belang dat het concept van behoeftenhiërarchie wordt besproken. 

2.1 Behoeftenhiërarchie 

De basisgedachte achter behoeftentheorieën is geformuleerd in de need-reduction-theorie van Hull 

(Driessen, 1981 ). Deze stelt dat het gedrag van mensen gestuurd wordt door behoeften en dat de 

vervulling of bevrediging van deze behoeften aangename gevoelens te weeg brengt. Hoe groter de 

behoefte is, des te prettiger is het om deze te bevredigen. 

Ook in het werk van Maslow (1954) worden behoeften als motivatie van gedrag beschouwd. De 

behoeften worden in categorieën ingedeeld; er ontstaat een hiërarchie van behoeften. 

Deze hiërarchie bestaat uit de vijf volgende lagen van behoeften, te weten: 

• fysiologische behoeften ( o.a. behoefte aan slaap, aan eten en drinken), 

• behoefte aan veiligheid (o.a. behoefte aan zekerheid, stabiliteit, bescherming, bevrijd zijn van 

angst en chaos, behoefte aan structuur), 

• sociale behoeften ( omschreven als "belongingness and love needs"), 

• behoefte aan achting ("esteem") en respect (o.a. behoefte aan prestaties, onafhankelijkheid en 

vrijheid, behoefte aan reputatie, prestige en status) en tenslotte 

• behoefte aan zelfverwezenlijking ("self-actualisation", door Maslow omschreven als " doen waar 

je geschikt voor bent"). 

De behoeftenhiërarchie kan worden weergegeven in een behoeftenpiramide (zie figuur 3): 
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Figuur 3: behoeftepiramide. Naar: Maslow (1954) 

behoefte aan zelfverwezenlijking 

behoefte aan achting en respect 

sociale behoeften 

behoefte aan veiligheid 

fysiologische behoeften 

Het hiërarchische aspect zit in het feit dat bij bevrediging van een laag behoeften, andere, 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. Keuning en Eppink (1993) gaan ook uit van 

de rangorde in behoeften en bevestigen dat een hogere behoefte pas dominant kan worden als eerst 

een deel van de lagere behoeften is vervuld. De bevrediging van de lagere behoeften dient dan op een 

aanvaardbaar niveau te blijven. Overigens hoeft niet de gehele laag van behoeften te worden vervuld 

voordat een hoger gelegen laag behoeften naar voren komt. Zelf geeft Maslow (1954) aan dat het 

percentage vervulde behoeften per laag afneemt met het stijgen in de piramide. 

In verscheidene literatuurbronnen ( o.a. Driessen, 1981 en de Kort, 1995) wordt verondersteld dat 

behoeften helemaal verdwijnen als zij vervuld zijn, maar dit is dus volgens de theorie van Maslow 

niet juist; ze blijven latent aanwezig. De kritiek die Driessen geeft op de behoeftentheorie van Maslow 

(1954) is dat het bestaan van de categorieën een aantal keren bevestigd is, maar vaak ook niet. Het 

algemene idee, echter, dat er een gedeelde of gemeenschappelijke rangorde is van behoeften lijkt 

volgens Driessen aanvaardbaar. Hij merkt ook op dat hoe hoger de behoefte, des te lager de consensus 

erover is. Driessen bedoelt hiermee dat de wijze waarop lagere behoeften (bijvoorbeeld fysiologische 

behoeften) worden vervuld, voor vrijwel elk mens gelijk is (men gaat slapen of eten, enzovoort) 

wordt. De vervulling van de behoefte aan zelfverwezenlijking daarentegen, heeft een zeer 

individualistisch karakter. 

Naar de belangrijkheid van woonbehoeften is al onderzoek gedaan en de resultaten hiervan zullen in 

paragraaf 2.3.4 aan bod komen, nadat de specifieke woonbehoeften van de 75-plussers besproken zijn. 

Zoals reeds vermeld vormen de algemene woonbehoeften de andere pijler waarop de woonbehoeften 

van de doelgroep steunt. 
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2.2 Algemene woonbehoeften 

De woonbehoeften van 75-plussers bestaan uit de algemene woonbehoeften en de specifieke 

woonbehoeften van de doelgroep. De term 'algemene woonbehoeften' duidt op het feit dat het hier 

om behoeften gaat die in het algemeen door veel mensen, ongeacht leeftijd, worden gedeeld. 

Velen hebben zich gewaagd aan een beschrijving van de woonsituatie in verband met woonbehoeften. 

Om nu een zo volledig mogelijk beeld te kunnen geven van de aanwezige literatuur wordt er gebruik 

gemaakt van de twee literatuurstudies (Heijs, 1992; Smeets, 1999) waarin de resultaten van de diverse 

beschrijvingen van de woonsituatie wordt weergegeven. Deze resultaten worden aangevuld met een 

beschrijving van de woonsituatie op basis van activiteiten door de VAC (Hilhorst, 1997) en het 

STAGG-model (Hoekstra en van Liempd, 1995). 

2.2.1 Overzicht literatuur 

De beschrijving van de woonsituatie vanuit de vraag kan vanuit verschillende invalshoeken, onder 

andere de omgevingspsychologie, sociologie en woonecologie, plaatsvinden. Heijs (1992) geeft in 

zijn proefschrift een overzicht van de literatuur die op dit gebied voor handen is en komt op basis van 

deze literatuur tot een indeling die het fysieke en psychische welzijn van wooncomfort karakteriseren. 

Bij het fysieke welzijn vormen fysiologische behoeften op basis van de prikkeling van lichamelijke 

receptoren het uitgangspunt. Deze omvatten: 

• behoeften met betrekking tot de zintuigfuncties zien, horen, ruiken en voelen; 

• behoeften omtrent beweging, gezondheid en veiligheid; 

• thermische behoeften. 

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

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

• behoefte aan betekenisvolle perceptie en evaluatie van de woning, onder andere gevoel van 

controle, keuzevrijheid, de leesbaarheid van de woning; 

• behoefte aan regulering van sociale gedrag, onder andere keuzevrijheid privacy-sociaal contact, 

ruimte en indeling geschikt voor gewenste omgang met anderen, communicatie; 

• behoefte aan uitvoering van woongebonden activiteiten, onder andere bevrediging van behoefte 

aan zelfverwerkelijking door bijvoorbeeld hobby's, en 

• behoefte aan personalisatie van de woning, onder andere stijl en inrichting, opbergen/tonen 

persoonlijke bezittingen, bevrediging van de behoefte aan achting in verband met status en 

zelfverwerkelijking, symboolfunctie. 
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Smeets ( 1999) beschouwt de woonsituatie als een multi-dimensioneel begrip waarin zowel fysiek

ruimtelijke als sociaal-culturele aspecten te onderscheiden zijn. Deze aspecten worden in vijf 

dimensies gevangen, te weten: 

• de beschuttingsdimensie, het bieden van onderdak en privacy; 

• de utilitaire dimensie, ruimte voor activiteiten, spullen neer te zetten en zich terug te kunnen 

trekken; 

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

• de liggingsdimensie, de woning is een knooppunt in het activiteitennetwerk van bewoners, en 

• de statusdimensie, het uitdragen van de identiteit, onderscheiden van anderen. 

Twee indelingen die in de twee bovenstaande literatuurstudies niet aan bod kwamen, zijn die van de 

VAC en het STAGG-model. Om een zo volledig mogelijk overzicht te krijgen van de aanwezige 

classificaties op het gebied van de woonsituatie (maar gezien vanuit de vraag), worden deze twee 

indelingen hieronder besproken. 

De V AC, een woonconsumentenorganisatie, gebruikt een aantal activiteiten om tot een indeling in 

woonbehoeften te komen (Hilhorst, 1997). De geschiktheid van een woonsituatie voor deze 

activiteiten wordt door de VAC bepaald aan de hand van een aantal criteria. 

De activiteiten zijn verplaatsen, verblijven, eten, slapen, persoonlijke hygiëne, koken, wassen, 

opbergen, spelen, ontspannen, bezoek ontvangen, werken en studeren. 

De criteria die de geschiktheid bepalen, zijn: 

• bruikbaarheid en doelmatigheid, ligging van ruimtes/functies ten opzichte van elkaar, ruimte voor 

activiteiten, privacy; 

• toegankelijkheid, bereikbaarheid ruimtes voor iedereen; 

• veiligheid, fysieke, sociale en verkeersveiligheid; 

• gezondheid en comfort, aantrekkelijke inrichting, goed binnenklimaat (geluid, vocht, tocht, 

ventilatie); 

• duurzaamheid, schade milieu beperken, en tenslotte, 

• onderhoudsvriendelijkheid en hygiëne, schoonmaken en onderhoud. 

Het STAGG-model (Hoekstra en van Liempd, 1995) bevat ook een indeling van de woonsituatie. In 

dit model worden deelgebieden van de woonfunctie geformuleerd. De deelgebieden zijn: 

• beschutting en bescherming, 

• mogelijkheden voor privacy, 

• mogelijkheden voor communicatie, 

11 



• mogelijkheden om te voorzien in de eerste levensbehoeften en 

• mogelijkheden voor de eigen identiteit. 

2.2.2. Analyse algemene woonbehoeften 

Nu er een overzicht is van de beschikbare literatuur omtrent het beschrijven van de woonsituatie 

vanuit de vraag, kan er een analyse van de diverse indelingen plaatsvinden. Hiertoe zijn de 

bovengenoemde literatuurbronnen naast elkaar gezet en vergeleken. De overeenkomsten en 

verschillen tussen de indelingen wordt op deze wijze duidelijk. Figuur 4 bevat een overzicht van de 

bronnen. In deze tabel staat de afkorting 'B' voor 'Behoeften'. 

Beschutting en 
zintuigfuncties bescherming: onderdak 

• Gezondheid en comfort: en veiligheid in huis 
B. m.b.t. beweging, goed binnenklimaat 
gezondheid en • Mogelijkh. om te 
veiligheid • Toegankelijkheid: voorzien in eerste 

veiligheid levensbehoeften: 
Thermische thermische behoeften 
behoeften 
B. aan uitvoering • Utilitaire • Bruikbaarheid en • Mogelijkh. om te 
woon gebonden dimensie doelmatigheid voorzien in eerste 
acti vi tei ten levensbehoeften: 

• Onderhoudsvriende- acti vi tei ten 
lijkheid en hygiëne 

B. aan regulering • Beschuttings- • Toegankelijkheid: sociaal • Beschutting en 
sociaal gedrag dimensie: contact bescherming: privacy 

privacy 

• Mogelijkheden voor 
privacy 

• Mogelijkheden voor 
communicatie 

B. personalisatie • Status- • (Gezondheid en) comfort: • Mogelijkheden voor de 
woning dimensie aantrekkelijke inrichting eigen identiteit 

• Omgevings- • Veiligheid: sociale en • Beschutting en 
dimensie verkeersveiligheid bescherming: sociale 

en verkeersveiligheid 

• Liggings-
dimensie 

• Duurzaamheid 

B. aan betekenisvolle 
perceptie/evaluatie 
wonin 

Figuur 4: analyse algemene woonbehoeften 

Uit de bovenstaande figuur blijkt dat er clusters kunnen worden gevormd van elementen die onderling 

overeenkomsten vertonen en deze zijn op dezelfde regel geplaatst. Enkele van de kenmerken uit de 

besproken literatuur zijn verdeeld over twee of meer regels. De oorzaak hiervoor ligt in het feit dat de 
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kenmerken verscheidene componenten bezitten die over meerdere clusters kunnen worden verdeeld. 

Bijvoorbeeld, de beschuttingsdimensie die genoemd wordt door Smeets, heeft de componenten 

'onderdak' en 'privacy'. De eerste component (beschuttingsdimensie: onderdak) hoort bij het eerste 

cluster thuis; de tweede component (beschuttingsdimensie: privacy) kan bij het derde cluster worden 

ondergebracht. 

Opvallend is dat het kenmerk 'duurzaamheid' alleen door de V AC wordt genoemd en geen 

equivalent kent bij de andere literatuurbronnen. Duurzaamheid met betrekking tot bouwen is een 

factor die wellicht meer aan de aanbodzijde van het nieuwe woonconcept hoort. Het hoort dan niet 

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

Ook het kenmerk 'behoefte aan een betekenisvolle perceptie en evaluatie van de woning' komt slechts 

bij één literatuurbron aan bod. Zoals reeds aangegeven horen termen als 'gevoel van controle', 

'keuzevrijheid' en de 'leesbaarheid van de woning' bij dit kenmerk (Heijs, 1992). Belangrijk voor dit 

onderzoek is het facet van dit kenmerk dat zich richt op het gebruik van de woonsituatie zoals dat 

oorspronkelijk bedoeld is . Een betekenisvolle perceptie en evaluatie van de woning kan daardoor, 

gedeeltelijk, aan cluster 2 worden toegevoegd waar de gebruiksfunctie van de woning centraal staat. 

Indien de kenmerken 'duurzaamheid' en 'behoefte aan betekenisvolle perceptie en evaluatie van de 

woning' (als één geheel) verder niet worden meegenomen, kan men uit de bovenstaande tabel aflezen 

dat er vijf clusters van algemene woonbehoeften te vormen zijn. De kenmerken op regel 1 vallen 

onder cluster 1; op regel 2 staan de kenmerken die onder cluster 2 vallen, enzovoort. De clusters zien 

er dan als volgt uit: 

Cluster 1 

Behoeften met betrekking tot zintuigfuncties, behoeften met betrekking tot beweging, gezondheid en 

veiligheid in huis, thermische behoeften, behoefte aan onderdak (beschutting), behoefte aan een goed 

binnenklimaat en behoefte aan veiligheid met betrekking tot toegankelijkheid. 

Cluster 2 

Behoeften met betrekking tot de uitvoering woongebonden activiteiten, utilitaire dimensie, 

bruikbaarheid en doelmatigheid, onderhoudsvriendelijkheid en hygiëne, activiteiten die het mogelijk 

maken om te voorzien in de eerste levensbehoeften en een goed gebruik van de woonsituatie zoals dat 

oorspronkelijk bedoeld is (betekenisvolle perceptie en evaluatie van de woning). 
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Cluster 3 

Behoeften met betrekking tot regulering sociaal gedrag, pnvacy (beschutting en bescherming), 

toegankelijkheid met betrekking tot sociaal contact en mogelijkheden tot communicatie. 

Cluster 4 

Behoeften aan personalisatie van de woning, statusdimensie, aantrekkelijke inrichting met betrekking 

tot comfort en mogelijkheden voor de eigen identiteit. 

Cluster S 

Behoeften met betrekking tot de omgevingsdimensie, de liggingsdimensie, sociale veiligheid en 

verkeersveiligheid. 

De eerste twee van de bovengenoemde clusters bevatten de fysiologische aspecten van het wonen. In 

cluster 4 komen intrapersoonlijke aspecten aan bod. Sociale aspecten worden vertegenwoordigd door 

cluster 3 en 5. 

2.3 Specifieke woonbehoeften 75-plussers 

Met de specifieke woonbehoeften worden die woonbehoeften bedoeld waarvan de vervulling voor de 

doelgroep heel belangrijk of onontbeerlijk is. Om deze woonbehoeften te achterhalen, is er wat meer 

inzicht nodig in de kenmerken van de 75-plussers. Deze worden in dit verslag ook wel aangeduid met 

de term 'bewonerskenmerken'. Uit de analyse van de algemene woonbehoeften blijkt dat de clusters 

kunnen worden ingedeeld in fysiologische, intrapersoonlijke en sociale aspecten. De literatuur met 

betrekking tot dit onderwerp laat zich op de zelfde wijze indelen. 

2.3.1 Fysiologische aspecten 

Er treedt ten gevolge van het ouder worden een aantal veranderingen op in het lichaam die de 

gezondheidssituatie kunnen beïnvloeden (v. Berlo, 1994). In het algemeen nemen de afmetingen van 

het lichaam af en krijgt men minder kracht in de spieren naar mate men ouder wordt. Verder heeft 

men moeite met traplopen en moeite om voorwerpen vast te pakken. Zo kunnen er problemen ontstaan 

bij de bediening van apparaten en het open- en dichtdraaien van kranen. De ouderen zijn sneller uit 

evenwicht en vallen daardoor sneller (v. Berlo). Een andere verandering is de vermindering van de 

botsterkte. Hierdoor kunnen bij een eventuele valpartij botten sneller breken. Goede vloerbedekking 

of antisliptegels kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van het aantal valpartijen. Ouderen 

hebben ook meer kans op incontinentie; het moet daarom mogelijk zijn om ('s nachts) veilig naar het 

toilet te kunnen. Tenslotte, de longcapaciteit neemt af en de werking van de zintuigfuncties wordt 
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minder. Een gevolg hiervan is dat het gezichtvermogen kan verminderen; voor een deel kan dit door 

een goede verlichting gecompenseerd worden. 

Hooimeijer ( 1997) geeft aan dat belemmeringen in de mobiliteit bij 85-plussers vaak voor komen. 

Ongeveer 80% van deze huishoudens heeft belemmeringen in de mobiliteit. Maar, de ernst van de 

zorgbehoefte blijkt mee te vallen. Houben (1992a) hanteert in dit kader een indeling van de 75-

plussers op basis van het aantal ADL- en HHV- (ofwel HDL) handicaps. ADL-handicaps hebben 

betrekking op belemmeringen die mensen ondervinden bij de persoonlijke verzorging (Hooimeijer, 

1997) en HHV-handicaps op belemmeringen bij huishoudelijke verzorgingstaken, zoals 

boodschappen doen, poetsen, koken en dergelijke (Houben, 1992a). Deze indeling ziet er als volgt uit 

(zie figuur 5): 

Figuur 5: indeling van 75-plussers naar de ernst van de zorgbehoefte. Naar: Houben, 1992a 

Ondanks de veranderingen van het lichaam, blijkt dat het overgrote deel van alle 75-plussers (75%) 

een geringe tot matige zorgbehoefte heeft. Van Be rio (1994) merkt dan ook terecht op dat ouderen 

ondanks de veranderingen van het lichaam toch tot op zeer hoge leeftijd zelfstandig kunnen blijven 

wonen. Dit geldt zeker als de eventuele handicaps door middel van eenvoudige, relatief goedkope 

aanpassingen in huis kunnen worden gecompenseerd, zodat de veiligheid in huis gewaarborgd blijft. 

2.3.2 lntrapersoonlijke aspecten 

De fysiologische aspecten vormden één onderdeel van de bewonerskenmerken. Een ander veld van 

bewonerskenmerken wordt vertegenwoordigd door de intrapersoonlijke aspecten. De term 'intra' staat 

voor 'binnen' en de intrapersoonlijke aspecten hebben dan ook betrekking op wat er zich in de 

persoon zelf op psychologisch gebied afspeelt met betrekking tot het ouder worden. 

De intrapersoonlijke aspecten worden behandeld aan de hand van vier theorieën over het ouder 

worden. Deze theorieën worden bespoken en er wordt voor elke theorie aangeven wat deze betekent 

voor de woonsituatie van de ouderen. Er wordt bij de bespreking van deze theorieën geen onderscheid 
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gemaakt in leeftijd van de ouderen. In het algemeen wordt er hier vanuit gegaan dat men de term 

'ouderen' hanteert voor mensen met een leeftijd vanaf 55 jaar (Houben, 1992a). 

De vier theorieën met betrekking tot het ouder wordt, zijn: 

(a) de disengagement theorie 

(b) de activity-theorie 

(c) de roltheorie en 

(d) de dispriviliged minority-theorie 

Ad. (a) de disengagement theorie 

Deze theorie gaat uit van de gedachte dat de oudere mens een bepaalde vorm van sociaal isolement 

zoekt en zich gelukkig en tevreden stelt met de vermindering van het sociaal contact. Henry (1964) 

wijst de gedachte af dat mensen nog op hoge leeftijd sociaal actief zijn, omdat het moeilijk te 

verenigen zou zijn met de gedachte dat het leven op een eind loopt. Munnichs (1990) beschrijft het 

begin van de ouderdom als een psychologisch proces dat begint bij het gewaarworden van de eigen 

toekomst in samenhang met de eindigheid die onvermijdelijk is. De sociale terugtrekking geeft ruimte 

aan de ouderen om terug te kijken naar het verleden (Munnichs, 1972). Zij ontdekken de eigen taak en 

functie die men in het leven gehad heeft en vinden in de herinneringen de zingeving aan het bestaan. 

Deze herinneringen bevatten het aspect van 'afstand doen'. Het verleden wordt belangrijk als reflectie 

en zodoende krijgt men duidelijkheid over het eigen leven (Munnichs 1972). 

Echter uit een onderzoek van Tallmer en Kutner (1970) blijkt dat de vermindering van het sociale 

contact bijna altijd samengaat met een negatieve beleving. In plaats van het zich losmaken van sociale 

contacten is het toch noodzakelijk contacten te onderhouden, zodat men zich niet eenzaam gaat 

voelen. 

Herinneringen van de ouderen spelen in deze theorie een grote rol. Voor het woonproces betekent dit 

dat ouderen zo veel mogelijk de voorwerpen die deze herinneringen op roepen voor handen dienen te 

hebben. Er dient genoeg ruimte te zijn om deze voorwerpen te kunnen uitstallen. Ook kan de 

woonsituatie zelf veel herinneringen herbergen en oproepen. Een consequentie hiervan kan zijn dat 

men niet wil verhuizen, ondanks het feit dat de woonsituatie niet meer voldoet aan de woonbehoeften. 

Giuliani (1991) spreekt in dit verband ook wel over het 'oude boom symbool' . 

Om de eenzaamheid tegen te gaan moet de woonsituatie voorzien in de mogelijkheid om sociale 

contacten te kunnen leggen. De woning zou bijvoorbeeld zo geconstrueerd kunnen zijn dat men 

gemakkelijk bezoekers kan ontvangen en eventueel kan laten overnachten. Hiervoor kan ook een 

algemene ruimte gebruikt worden in het woongebouw. 
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Ad (b) de activity-theorie 

De activity-theorie (Lehr, 1980) stelt dat alleen diegene die actief is en iets presteert, gelukkig en 

tevreden is. De mens die niet meer nodig is, die geen functie meer heeft in de maatschappij is 

ongelukkig. Iets presteren en actief zijn, valt vaak samen met deelname aan het arbeidsproces. 

Ouderen moeten dus actief blijven en sociale contacten blijven onderhouden. 

Het afscheid van het arbeidsproces is voor 75-plussers weliswaar al een tijdje geleden, maar ook voor 

hen is het belangrijk om andere activiteiten te ontplooien en sociale contacten aan te gaan en te 

onderhouden. Om dit te bewerkstelligen, dient er ruimte te zijn om activiteiten uit te voeren. Dit kan 

in een woning zijn, maar ook een algemene ruimte in een woongebouw. Deze sociale aspecten worden 

verder uitgewerkt in paragraaf 2.3.3. 

De twee bovengenoemde theorieën lijken met elkaar in tegenspraak. De activity-theorie pleit voor het 

actief ouder worden, terwijl de disengagement-theorie uitgaat van een vermindering van activiteiten 

en sociale contacten. Wat niet vergeten moet worden is dat de groep ouderen en ook de groep 75-

plussers een zeer heterogene groep is. De een zal zich meer aangetrokken voelen tot een wat 

gematigder leven en meer hechten aan de herinneringen van vroeger tijden; de ander wil zo lang 

mogelijk actief blijven op allerlei gebieden. Voor de woonsituatie betekent dit dat er met beiden 

rekening dient te worden gehouden. Er moet dus een mogelijkheid te zijn om zich te onttrekken aan 

sociale bezigheden en aan de andere kant dient met het ook mogelijk te maken dat er makkelijk 

sociaal contact kan plaats vinden. Hier kan men bijvoorbeeld gemeenschappelijke ruimten in een 

woongebouw voor gebruiken, zoals reeds (bij (a)) werd geopperd. 

Ad. (c) de roltheorie 

Het gevoel dat men nutteloos is na het afscheid van het arbeidsproces kan worden opgevangen door 

een andere actieve rol aan te nemen (Serail en Stoppelenberg, 1984). De kwaliteiten van ouderen 

kunnen bijvoorbeeld ingezet worden bij vrijwilligerswerk en op deze wijze voelen ouderen zich niet 

minderwaardig en nutteloos. Stevenson (1998) geeft aan dat ouderen nieuwe rollen nodig hebben om 

op deze wijze de afhankelijkheid ten opzichte van anderen en de maatschappij te kunnen reduceren. 

Ad. (d) de disprivileged minority-theorie 

Deze theorie sluit aan op de gedachte dat ouderen niet productief zijn en hierdoor door de 

samenleving een plaats in de marge worden toegewezen en worden gedwongen tot afzijdigheid (Serail 

en Stoppelenberg, 1984). Dit wordt door Holmes (1983) als volgt verwoord: "The alternative methode 

of reckoning age, and the most used by non-Western cultures is a functional system. That is, a person 

17 



is considered old when he or she is no langer able to be a fully productive, participating member of 

society". 

Deze theorie sluit aan bij de roltheorie en ook bij de activity-theorie. Om op een prettige wijze oud te 

worden, is het van belang om actief te blijven. Als dit niet meer mogelijk is via een rol in het 

arbeidsproces, dan zal er naar nieuwe, zinvolle rollen gezocht dienen te worden. Ook hier geldt dat de 

woonsituatie een ondersteunende functie heeft; het moet mogelijk zijn om actief te zijn binnen de 

woonsituatie, hetzij in een algemene ruimte, hetzij in een ruimte binnen de eigen woning. Deze kan 

dan gebruikt worden voor bijvoorbeeld de uitoefening van een hobby. 

2.3.3 Sociale aspecten 

Zoals eerder aangegeven treedt er een aantal veranderingen op bij het afscheid van de betaalde arbeid. 

De dagelijkse omgang met de collega's verdwijnt en er is sprake van een veranderingen in rollen 

(Lehr, 1980; Newman, Zais en Struyk, 1984). De dagindeling verandert evenals de sociale en 

gezinscontacten. In deze fase van het leven heeft men veel vrije tijd. Een ander belangrijk aspect van 

deze levensfase is het verlaten van het ouderlijke huis door de kinderen. De betekenis van de woning 

kan door deze aspecten veranderen (Serail en Stoppelenberg, 1984) en dit kan leiden tot een 

herbezinning op de woonsituatie. 

Er is zeer weinig informatie bekend over wat de uitdiensttreding betekent voor de niet werkende 

echtgenote. Heyman en Jeffers constateerden in 1968 dat de uitdiensttreding van de man kan leiden 

tot een crisis in het huwelijksleven en dan vooral in de lagere sociale klassen. De echtgenote voelt 

zich dan beperkt in haar huishoudelijke bezigheden en dit kan haar gevoel voor eigenwaarde schaden. 

Dit zijn allemaal aspecten die voor 65-plussers ook gelden en de vraag is wat nu wat er specifiek is 

voor de 75-plussers? Zij hebben het afscheid van betaalde arbeid al een tijdje achter zich. 

De 75-plussers blijken zich vaker eenzaam te voelen dan ouderen tussen de 65 en 75 jaar (Tunstall, 

1966). Eén van de oorzaken voor deze eenzaamheid kan het overlijden van de partner zijn (Newman 

e.a., 1984). Omdat vrouwen nog steeds een hogere levensverwachting hebben dan mannen, bevinden 

zich onder de doelgroep veel vrouwen. Een andere oorzaak voor eenzaamheid is het feit dat er steeds 

minder lotgenoten en gesprekspartners met een zelfde verleden zijn (Munnichs, 1972). De mobiliteit 

wordt minder en hierdoor kan het zijn dat er minder contacten kunnen worden onderhouden die van 

het eigen initiatief afhangen. Die afname van bewegingsmogelijkheden kan leiden tot kwetsbaarheid 

en onzekerheid, zodat er maar helemaal af gezien wordt van het opbouwen van nieuwe en het 

onderhouden van reeds bestaande contacten (Munnichs, 1972). Contacten met de familie, kennissen 

en de buurt worden hierdoor belangrijker (Serail en Stoppelenberg, 1984). Volgens Kropman (1984) 
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geeft men daarentegen juist de voorkeur aan contact met leeftijdgenoten. De zogenaamde 'verticale 

contacten' in de familie (contacten met kinderen en kleinkinderen) boeten aan belang in. Het sociale 

welbevinden hangt samen met frequent contact met vrienden (van dezelfde leeftijd) en buren. 

Marans, Hunt en Vakalo (1984) geven aan dat meer bescherming tegen sociaal isolement, associatie 

met anderen en meer mogelijkheden voor sociaal contact drie redenen van sociale aard zijn voor 

ouderen om in een buurt met veel leeftijdgenoten te wonen. Twee andere redenen (Marans, Hunt en 

Vakalo) voor het wonen in een dergelijke buurt zijn het rustige, kindvrije karakter en de gezamenlijke 

assistentie ten tijde van ziekte. Deze laatste reden kan alleen maar gelden indien de buurtbewoners 

fysiek in staat zijn om hulp te bieden. Zoals eerder gezegd kan de mobiliteit van de doelgroep wat 

minder worden en valt verzorging, door bijvoorbeeld mantelzorg, toch meer te verwachten van een 

jongere generatie. 

Voor de 75-plussers is aandacht voor sociaal contact en sociale interactie een belangrijk aspect in het 

leven. Hiervoor dienen er in de woonsituatie genoeg ruimte en mogelijkheden aanwezig te zijn. 

Eerder werd er al aangegeven dat het hebben van gemeenschappelijke ruimten binnen een 

woongebouw een stimulans kan zijn om met leeftijdgenoten of familie en kennissen in contact te 

komen. Ook in de woning zelf moet voldoende ruimte zijn om bezoek te kunnen ontvangen en 

eventueel te kunnen laten overnachten. 

2.3.4 Onderzoek Woningstichting Hhvl 

De Woningstichting Hhvl heeft een onderzoek (1998/1999) laten uitvoeren naar de woonsituatie van 

ouderen. In dit onderzoek zijn door middel van een enquête (N=3900) inwoners van Eindhoven met 

een minimale leeftijd van 55 jaar ondervraagd over hun woonsituatie. In deze enquête werden onder 

andere vragen gesteld over de beoordeling door de bewoners van de huidige woonsituatie, de 

woonactiviteiten, de woning, het woongebouw, de woonomgeving en de dienstverlening van de 

woningstichting. 

Voor de leeftijdscategorie van 75 jaar en ouder werden op basis van een factoranalyse bepaald welke 

factoren van belang zijn voor de tevredenheid met de woonsituatie en welke items onder deze factoren 

vallen. Vervolgens werd door middel van een regressieanalyse de volgende mate van belangrijkheid 

voor de tevredenheid van de woning aangegeven. Er is dus een rangorde aan te geven in de 

woonbehoeften op basis van de onderlinge (dus relatieve) belangrijkheid. Deze rangorde (van meest 

belangrijk tot minst belangrijk) is als volgt: 
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• De tevredenheid van de woning wordt voor het belangrijkste deel bepaald door de factor sociale 

interactie. Deze factor bestaat uit de items bezoek ontvangen, bezoek laten logeren en hobby's. 

• Na de factor 'sociale interactie' is de factor adl het belangrijkste. Deze factor bevat de items 

wassen/strijken, schoonmaken, koken, opstaan/naar bed gaan, opbergen lang, douchen/haren 

wassen, opbergen kort, klein onderhoud, spullen uit kast pakken, inrichten klein, 

verpleegmogelijkheden en inrichten groot. 

• Vervolgens wordt de factor bediening extern genoemd met als items uitzicht, licht van 

activiteiten, radiatoren, anderen waarschuwen en sloten, ramen en deuren. 

• De factor bediening eigen plek bezet de vierde plaats met als items lichtschakelaar, kranen en 

eigen plekje. 

• Hierna is de factor bewegingsveiligheid geplaatst en deze factor heeft als items lopen, zich 

bezeren, binnenkomen, in/uit douche/bad gaan, en naar het toilet gaan. 

• Afscheiding overlast omgeving met als items privacy ten opzichte van de omgeving, lawaai van 

buiten en luchtjes van buiten bevindt zich in de middenmoot. 

• Dit geldt ook voor de factor afscheiding overlast woning. Deze factor heeft als items ventileren 

en luchtjes van binnen. 

• Relatief minder belangrijk voor de tevredenheid van de woonsituatie is de factor thermische 

behaaglijkheid met als items temperatuur, tocht, (vallende) kou en vochtige atmosfeer. 

• Onderaan de lijst van de mate van belangrijkheid bevindt zich de factor inrichten/onderhouden. 

Deze factor bezit de items klein onderhoud en inrichten groot. 

De items lawaai van binnen, aankleding en sociale veiligheid vallen statistisch gezien onder geen 

enkele factor, maar zijn op zichzelf wel heel belangrijk. De factor inrichten/onderhouden staat onder 

aan de lijst van belangrijkheid. Dit betekent echter niet dat deze factor niet belangrijk is voor ouderen, 

maar dit betekent dat de overige factoren die hier genoemd worden nog belangrijker zijn. De enquête 

heeft een probleemgestuurd karakter. De ouderen worden gevraagd naar de eventuele problemen die 

zij ondervinden met betrekking tot de woonsituatie. Er dient te worden opgemerkt dat er in een latere 

versie van het verslag (Heijs, 2000) over deze onderzoeksresultaten er verschillen zijn opgetreden met 

de bovengenoemde lijst. De volgorde van relatieve belangrijkheid is verandert, maar deze verandering 

is niet van belang voor dit afstudeeronderzoek. De factoranalyse geeft een iets andere indeling, maar 

de hoofdpunten uit de bovenstaande lijst blijven bruikbaar voor dit onderzoek. 

2.3.5 Analyse specifieke woonbehoeften 75-plussers 

Uit de besproken literatuur over de bewonerskenmerken en de enquête van Hhvl kunnen de specifieke 

woonbehoeften worden gedestilleerd. Bij de analyse van de algemene woonbehoeften kwam naar 
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voren dat er drie groepen van clusters kunnen worden onderscheiden, namelijk de fysiologische 

aspecten, de intrapersoonlijke aspecten en de sociale aspecten. Deze indeling is aangehouden bij de 

beschrijving van de literatuur met betrekking tot het ouder worden, zoals hierboven weergegeven, en 

ook in de analyse van de specifieke woonbehoeften komt deze driedeling op de verticale as terug. 

Voorts geldt ook voor deze tabel dat enkele kenmerken verscheidene componenten bevatten die over 

meerdere regels verdeeld kunnen worden. Als voorbeeld kan hier het kenmerk 'bediening eigen plek' 

uit de Hhvl-enquête worden aangehaald. Onder dit kenmerk valt de component 'lichtschakelaar en 

kranen' die thuis hoort bij de fysiologische aspecten. De andere component van dit kenmerk, 'eigen 

plekje', kan worden ondergebracht bij de interpersoonlijke aspecten. 

Tenslotte kan er nog opgemerkt worden dat de woonbehoeften al op dezelfde wijze als in figuur 4 zijn 

onderverdeeld in clusters. Het resultaat van de analyse staat in figuur 6: 

Ondersteuning voor verminderde mobiliteit 

Aandacht voor veiligheid in huis 

Mogelijkheden/ruimte om zorg te ontvangen 

Makkelijke bediening kranen, apparaten, etc. 

• Afscheiding overlast woning (ventileren, luchtjes 

van binnen) 

• Thermische behaaglijkheid 

• Lawaai van binnen 

• Afsch. overlast omg: lawaai/luchtjes van buiten 

• ADL 

• Bediening extern: anderen waarschuwen, licht van 

activiteiten en sloten, ramen en deuren 

• Bediening eigen plek: lichtschakelaar en kranen 

• Inrichten/onderhouden: activiteit 

Ruimte voor inrichten/uitstallen voorwerpen die • Bediening extern: uitzicht 

herinnering dragen • Bediening eigen plek: eigen plekje 

Regulering privacy/sociale interactie: terugtrekking uit • Inrichten/onderhouden: eigen plek 

sociale leven of niet • Aankleding 

Mogelijkheden/ruimte voor activiteiten en hobby's: 

actief/productief blijven 

Uitdiensttreding: mogelijkheden tot verandering 

woonsituatie, inrichting 

Uitdiensttreding: mogelijkheden/ruimte andere sociale • Sociale interactie 

contacten, privacy t.o.v. huisgenoten. 

Behoefte aan contact en associatie met leeftijdgenoten 
.. 

Mogelijkheden/ruimte ontvangen/overnachten bezoek 

Behoefte aan contact met buurtbewoners • Afsch. overlast omgeving: privacy t.o.v. omgeving 

• Sociale veiligheid 

Figuur 6: specifieke woonbehoeften 
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De clusters die kunnen worden gevormd voor de specifieke woonbehoeften van de 75-plussers zien er 

dan als volgt uit: 

Cluster 1 

Behoeften met betrekking tot zintuigfuncties en verminderde mobiliteit, veiligheid in huis en 

mogelijkheden/ruimte om zorg te ontvangen, bewegingsveiligheid, behoeften met betrekking tot 

afscheiding overlast woning (ventileren, luchtjes van binnen), thermische behoeften en afscheiding 

overlast omgeving (lawaai/luchtjes van binnen). 

Cluster 2 

Behoeften met betrekking tot bediening kranen, apparaten, etc, behoeften met betrekking tot ADL, 

bediening extern (anderen waarschuwen, licht van activiteiten en sloten, ramen en deuren), bediening 

eigen plek (lichtschakelaar en kranen), inrichten/onderhouden als activiteit. 

Cluster 4 

Behoeften met betrekking tot het inrichten met en uitstallen van voorwerpen die herinnering dragen, 

regulering privacy/sociale interactie (terugtrekking uit sociale leven of niet), mogelijkheden/ruimte 

voor activiteiten en hobby's (actief/productief blijven), mogelijkheden tot verandering woonsituatie, 

inrichting (na uitdiensttreding), behoeften met betrekking tot uitzicht en eigen plekje 

(inrichten/onderhouden en aankleding). 

Cluster 3 

Behoeften met betrekking tot mogelijkheden/ruimten om andere sociale contacten op te doen na de 

uitdiensttreding, privacy ten opzichte van huisgenoten na uitdiensttreding, behoefte aan contact en 

associatie met leeftijdgenoten, mogelijkheden/ruimte tot het ontvangen/overnachten van bezoek, 

sociale interactie. 

Cluster 5 

Behoefte aan contact met buurtbewoners, afscheiding overlast omgeving (privacy ten opzichte van de 

omgeving) en sociale veiligheid. 

2.4 Woonbehoeften 75-plussers 

Nu de literatuur met betrekking tot de algemene woonbehoeften en de specifieke woonbehoeften van 

de doelgroep bekeken is, kan er een indeling van de woonbehoeften van de 75-plussers geconstrueerd 

worden. Hiervoor worden als uitgangspunt de analyses van paragraaf 2.2.2 en 2.3.5 gebruikt. In de 

figuren 4 en 6 is het resultaat van de analyses vastgelegd. Aan de hand van deze resultaten zijn 
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vervolgens, per figuur, clusters samengesteld. De kenmerken die inhoudelijk bij elkaar horen, zijn in 

een cluster ondergebracht en dit resulteerde in twee sets van vijf clusters. Deze twee sets kunnen nu 

met elkaar vergeleken worden, omdat bij het toewijzen van de kenmerken dezelfde onderwerpen per 

cluster zijn aangehouden. Dit wil zeggen dat cluster 1 van de algemene woonbehoeften kenmerken 

bevat die dezelfde invalshoek hebben als de kenmerken die onder cluster 1 van de specifieke 

woonbehoeften vallen. Dit geldt ook voor de kenmerken van de overige clusters in de twee sets. 

2.4.1 Samenvoeging clusters woonbehoeften 

Indien nu de clusters worden samengevoegd, wordt het duidelijk in welke vijf hoofdonderwerpen de 

woonbehoeften voor 75-plussers kunnen worden ingedeeld. Deze vijf clusters zijn: 

Cluster 1 bevat woonbehoeften met betrekking tot de fysiologie van de bewoner(s) in een toestand 

van rust of passieve beweging (bv. het lopen van het ene vertrek naar het andere). 

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ondersteuning voor de zintuigfuncties en daarmee 

samenhangende thermische behoeften, veiligheid in huis en de mogelijkheid om zorg te ontvangen. 

Cluster 2 bevat woonbehoeften met betrekking tot de fysiologie van de bewoner(s), maar dan in 

actieve toestand en bij het gebruik van apparatuur of hulpmiddelen. 

Elementen die hierbij naar voren komen zijn onder andere bediening, de gebruiksfunctie van een 

woning (ook met betrekking tot een betekenisvolle perceptie en evaluatie)en inrichten en onderhouden 

als activiteit. 

Cluster 3 bevat woonbehoeften die betrekking hebben op het sociale gedrag van de bewoner (s) en de 

mogelijkheid om dit zelf te regelen. 

Communicatie, privacy en sociale interactie zijn hierbij van groot belang. 

Cluster 4 bevat woonbehoeften die betrekking hebben op de eigen identiteit van de bewoner(s) en de 

mogelijkheid deze te uiten via de woonsituatie. 

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het hebben van een eigen plek, de inrichting van de 

woning, uitoefening hobby's en uitzicht. 

Cluster 5 bevat woonbehoeften die betrekking hebben op situaties en activiteiten die sterk gericht zijn 

op de woonomgeving. 

Hieronder vallen de woonbehoeften met betrekking tot de sociale veiligheid, verkeersveiligheid, de 

woning ten opzichte van de buurt en als knooppunt voor activiteiten van de bewoner(s) . 
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Nu de clusters nogmaals worden bekeken, blijkt cluster 5 woonbehoeften te bevatten die sterk gericht 

zijn op de woonomgeving. Indien dit cluster als zodanig wordt gehandhaafd, dan zou er een 

verwarring kunnen optreden met de aanbodzijde. Deze wordt namelijk opgedeeld in de woning, het 

woongebouw en de woonomgeving (zie paragraaf 3.3). Het gevolg hiervan is dat zowel de 

aanbodzijde als de vraagzijde een op zichzelf staande groep, of cluster, woonomgeving heeft. Om 

deze verwarring weg te nemen, zal cluster 5 worden verwijderd en de elementen uit dit cluster zullen, 

voor zover dat mogelijk is, worden ondergebracht bij de overige 4 clusters. 

2.4.2 Aanpassing clusters woonbehoetten 

Om cluster 5 op te delen en de elementen in te passen in de overige cluster, is het noodzakelijk om per 

element vast te stellen bij welk cluster het inhoudelijk het beste aansluit. 

Het eerste element uit cluster 5 is sociale veiligheid. Dit element past in ieder geval niet bij cluster 4, 

waar de eigen identiteit voorop staat. Verder heeft sociale veiligheid weinig te maken met activiteiten 

die bewoners uitvoeren, maar het zich (on)veilig voelen heeft te maken met het aanwezig of afwezig 

zijn van bepaalde voorzieningen. Hierbij kan gedacht worden aan goed hang- en sluitwerk in de 

wonmg, een toegangsdeur van een woongebouw die ongewenste bezoekers buiten houdt, 

onoverzichtelijke hoeken in het woongebouw, slechte verlichting van de woonomgeving, veel 

bossages, etc. Men kan zich sociaal onveilig voelen als men in een toestand van rust is, dus geen 

activiteiten onderneemt. Hierdoor is het element sociale veiligheid het best onder te brengen bij 

cluster 1. 

Het element verkeersveiligheid is het tweede element uit cluster 5. Cluster 3 en 4 komen niet in 

aanmerking om dit element in op te nemen. De nadruk bij dit element ligt op passieve verplaatsing en 

veiligheid in de woonomgeving en sluit hierdoor aan bij cluster 1. 

Het volgende element uit cluster 5 is de woning als knooppunt voor activiteiten van de bewoners en is 

als zodanig onder te brengen bij cluster 2 waar het wordt opgenomen door de categorie 

gebruiksfunctie. 

De woning ten opzichte van de buurt is het laatste element van cluster 5 is de woning ten opzicht van 

de buurt. Om deze goed te kunnen onderbrengen in één van de andere cluster is het van belang dat er 

wat dieper wordt ingegaan op deze dimensie. Smeets ( 1999) omschrijft dit ook wel als de 

omgevingsdimensie. Deze dimensie omvat nogal wat factoren. Zo wordt er gesproken van het huis dat 

beschutting moet bieden, maar dat de bewoner niet mag afsluiten van de omgeving. Ook de termen als 

leefbaarheid, goede woningvoorraad, toegankelijkheid, bruikbaarheid van voorzieningen en goede 
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sociale verhoudingen, verpaupering, criminaliteit krijgen aandacht bij de beschrijving van de 

omgevingsdimensie. Deze termen kunnen niet allemaal in hetzelfde cluster worden ondergebracht. 

Sommige zijn al genoemd (o.a. beschutting, toegankelijkheid, bruikbaarheid van voorzieningen, 

sociale verhoudingen) en anderen kunnen niet in een van de clusters worden ondergebracht omdat ze 

te complex zijn of geen woonbehoefte representeren (o.a. leefbaarheid, verpaupering). 

De omgevingsdimensie wordt dan ook niet meer apart meegenomen in de clusters. 

2.4.3 Ontwikkeling woonconcept: indeling vraag 

De algemene woonbehoeften en specifieke woon behoeften ( op basis van de bewonerskenmerken) van 

de 75-plussers kunnen nu worden weergegeven in vier clusters. 

Cluster 1: fysiologisch /statisch 

Bevat woonbehoeften met betrekking tot de fysiologie van de bewoner(s) in een toestand van rust of 

passieve beweging (bv. het lopen van het ene vertrek naar het andere), te weten de ondersteuning van 

de zintuigfuncties en daarmee samenhangende thermische behoeften, fysieke veiligheid, sociale 

veiligheid en de mogelijkheid om zorg te ontvangen. 

Cluster 2: fysiologisch /dynamisch 

Bevat woonbehoeften met betrekking tot de fysiologie van de bewoner(s), maar dan in actieve 

toestand bij het gebruik van apparatuur of hulpmiddelen, te weten bediening, de gebruiksfunctie van 

een woning, waaronder een betekenisvolle perceptie en evaluatie en de woning als knooppunt voor 

activiteiten van de bewoner(s), en inrichten en onderhouden als activiteit. 

Cluster 3: sociaal gedrag 

Bevat woonbehoeften die betrekking hebben op het sociale gedrag van de bewoner(s) en de 

mogelijkheid om dit zelf te regelen (privacy of sociale interactie). 

Cluster 4: eigen identiteit 

Bevat woonbehoeften die betrekking hebben op de eigen identiteit van de bewoner(s) en de 

mogelijkheid deze te uiten via de woonsituatie, te weten eigen plek en inrichting, uitoefening hobby's 

en (de aantrekkelijkheid van) het uitzicht. 
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3 Aanbod 

De tweede stap naar de ontwikkeling van de vorm van het woonconcept, is het nader bekijken van het 

aanbod. Een bestudering van het aanbod is noodzakelijk, omdat het aanbod helpt de woonbehoeften 

uit de vier clusters een plaats te geven in het woonconcept. Het aanbod bevat de prestaties van de 

woonsituatie, zoals reeds naar voren kwam in de inleiding. Op basis van de bestudeerde literatuur 

blijkt dat er verschillende indelingen voor het aanbod zijn. Deze worden besproken en er wordt een 

keuze gemaakt voor de meest geschikte indeling. Aan het eind van dit hoofdstuk bevindt zich de 

indeling van het aanbod zoals die gebruik gaat worden in dit onderzoek. 

3.1 Hoofdindeling 

Hertzberger ( 1990) en Coleman ( 1985) maken een indeling van de woonsituatie op basis van het 

onderscheid tussen publieke en private ruimte. Beiden hebben deze twee ruimten gedefinieerd. De 

gemeenschappelijke kenmerken in beide definities voor publieke ruimte is de toegankelijkheid van 

deze ruimte voor iedereen en de collectieve/ gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het onderhoud. 

Coleman geeft aan de publieke ruimte nog een extra dimensie, namelijk dat het gedrag binnen deze 

ruimte wordt geregeld of beïnvloed door de (mogelijke) aanwezigheid van anderen. Bij de definiëring 

van de private ruimte is men minder eensgezind. In de definitie van Coleman worden onderhoud en 

gedrag binnen de private ruimte gecontroleerd door het huishouden. Hertzberger stelt dat de 

toegankelijkheid van deze ruimte bepaald wordt door een kleine groep die ook verantwoordelijk is 

voor het onderhoud. Deze groep hoeft niet noodzakelijkerwijze een huishouden te zijn. 

Het grote verschil tussen Coleman en Hertzberger is dat Coleman nog een stapje verder gaat in de 

definiëring van de woonsituatie, want deze introduceert een bufferzone tussen de publieke en private 

ruimte. Bij deze bufferzone zijn drie categorieën te onderscheiden, te weten semi-private ruimte 

(wordt gecontroleerd door één huishouden en is zichtbaar voor anderen), semi-publieke ruimte 

(wordt gedeeld door een klein aantal huishoudens die allen voor onderhoud en controle 

verantwoordelijk zijn) en confused space (wordt door (te) veel mensen gedeeld zodat niemand zich 

verantwoordelijk voor voelt voor onderhoud en controle) . 

Ondanks het feit dat Coleman meer ruimten in de woonsituatie onderscheidt dan Hertzberger, is de 

afbakening tussen de verschillende definities van de bufferzone niet erg duidelijk. Op grond van 

welke eenduidige criteria kan een bufferruimte worden gedefinieerd als zijnde een semi-publieke 

ruimte, semi-private ruimte of confused space? Een voorbeeld maakt dit duidelijk. De 

(gemeenschappelijke) gangen m een woongebouw kunnen niet eenduidig onder een van de 

categorieën worden ondergebracht. Zij behoren op grond van de bovenstaande definities niet tot de 
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semi-private ruimte, maar het is niet duidelijk tot welke van de twee overgebleven categorieën de 

gemeenschappelijke gangen behoren. Het blijkt uit dit voorbeeld dat het niet eenvoudig is om een 

eenduidige indeling van de woonsituatie te vinden op basis van het gebruik van het onderscheid 

publieke-private ruimte. 

Een andere manier om een onderscheid te maken in de verschillende facetten van de woonsituatie is 

gebruik te maken van functionele eenheden. 

Kropman (1984) maakt de volgende indeling ten aanzien van de woonsituatie: 

• Woning: geheel van ruimten dat aan het individu of huishouden exclusief ter beschikking staat. 

• Woonvorm: gebouw of aaneengeschakelde gebouwen waarvan de woning deel uit maakt. 

• Buurt: naaste omgeving van de woning. 

• Woonomgeving: wijk, stad of dorp. 

Het onderscheid tussen buurt en woonomgeving is niet duidelijk in deze definities. 

Grunfeld ( 1972) maakt onderscheid in drie niveaus met betrekking tot de woonsituatie, namelijk: 

• Woning: elk perceel of perceelgedeelte dat volgens bouw of verbouw blijvend is bestemd voor 

bewoning door één huishouden. 

• Woongebouw: een groepering van woningen en daartoe behorende ruimten die aan elkaar 

gerelateerd zijn door één gemeenschappelijke ontsluitingssysteem, waarvan elk der betreffende 

woningen gebruik moet maken om een openbare weg te bereiken, die alternatieve 

verbindingsmogelijkheden geeft. 

• Ruimere omgeving van de woning: deze wordt gevormd door een reeks concentrische cirkels 

zonder een scherpe uiteindelijke begrenzing. 

De beide indelingen op basis van functionele eenheden hebben overlappende elementen, bijvoorbeeld 

de woning is (exclusief) bestemd voor één huishouden. Door de woonsituatie in te delen op basis van 

functies, is er een · allesomvattende en heldere indeling te creëren. De afbakening tussen de diverse 

categorieën kan duidelijk worden aangebracht. 

Voor de hoofdindeling van de aanbodzijde worden voor dit onderzoek de volgende termen en 

definities gebruikt: 

• Woning: elk perceel of perceelgedeelte dat volgens bouw of verbouw blijvend is bestemd voor 

bewoning door één huishouden. 

• Woongebouw: een groepering van woningen en daartoe behorende ruimten die aan elkaar 

gerelateerd zijn door één gemeenschappelijke ontsluitingssysteem, waarvan elk der betreffende 
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woningen gebruik moet maken om een openbare weg te bereiken, die alternatieve 

verbindingsmogelijkheden geeft. 

• Woonomgeving: naaste omgeving van de woning of woongebouw, de buurt, wijk of het dorp. 

3.2 Onderverdeling 

De driedeling woning-woongebouw-woonomgeving om de woonsituatie te onderscheiden is voor het 

doel van dit onderzoek te grof en dient te worden verfijnd. Kropman (1984) geeft een indeling die 

voor het doel van dit afstudeeronderzoek geschikt is. Hij presenteert namelijk een indeling van 

woonfuncties die als onderverdeling voor de woonsituatie kan dienen. De tekst tussen haakjes is niet 

van Kropman, maar is toegevoegd om de aspecten wat meer toe te lichten. De indeling is als volgt: 

• Omvang en structuur van de ruimte (zoals onder andere de afmeting van de ruimte en de lay-out); 

• Kwaliteit van de ruimte ( onder andere met betrekking tot binnenklimaat, geluid) en de daarin 

aanwezige elementen (nagelvast, niet eenvoudig verplaatsbaar); 

• Aanwezige voorzieningen, zowel van materiële (niet nagelvast, makkelijk verplaatsbaar) als niet

materiële aard, bijvoorbeeld hulpverlenende instellingen (klussendienst, schoonmaakhulp, etc.) in 

de buurt; 

• De samenstelling van het huishouden in de woning en sociale samenstelling van de buurt (en van 

het woongebouw) . 

Kropman noemt dit een indeling van woonfuncties, maar dat zijn het niet. De woonfuncties zijn in 

feite eigenschappen van de woonsituatie. Deze eigenschappen zijn geschikt om het aanbod verder 

onder te verdelen in kenmerkgroepen. 

3.3 Ontwikkeling woonconcept: indeling aanbod 

Er is een aantal indelingen voor het aanbod de revue gepasseerd en een keuze is gemaakt voor de 

hoofd- en onderverdeling die in figuur 7 op de volgende pagina wordt weergegeven. 

De onderverdeling bestaat uit drie aspecten die zouden kunnen vallen onder de noemer 'gebouwde 

omgeving' . Het vierde aspect heeft echter een sociale invalshoek, want deze betreft de samenstelling 

van het huishouden. Voor de categorie 'woning' wordt met dit aspect een één- of 

meerpersoonshuishouden bedoeld. Het is belangrijk om aan te geven dat dit aspect, of variabele, van 

invloed is op de overige drie aspecten van de categorie 'woning' ; het kan in sterke mate bepalen wat 

de prestaties zijn die van de overige drie aspecten verlangd worden. Voor het niveau van het 

woongebouw en de woonomgeving wordt met dit element gedoeld op kenmerken van alle 

huishoudens, met andere woorden in het gebouw en/of in de omgeving wonen bijvoorbeeld veel 

leeftijdgenoten of veel jongeren, veel of weinig familieleden, enzovoort. De vier aspecten samen 

vormen de prestaties van de woonsituatie. 
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Omvang en structuur van de ruimte 
Kwaliteit van ruimten met elementen 

Aanwezige voorzieningen 

Samenstelling huishoudens 
Figuur 7: ontwikkeling woonconcept: indeling aanbod 

Een woningbouwcorporatie heeft de mogelijkheid om de samenstelling van het huishouden op 

voornamelijk het woning- en woongebouwniveau te beïnvloeden, bijvoorbeeld door het stellen van 

leeftijdsgrenzen en het aantal bewoners per woning. Indien een corporatie in het bezit is van meerdere 

woningen of woongebouwen in een bepaald gebied, dan beïnvloedt men met deze maatregelen ook de 

samenstelling van de huishoudens op het niveau van de woonomgeving. 
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4 Van match naar voorlopig woonconcept 

In de voorafgaande twee hoofdstukken zijn vraag en aanbod met betrekking tot de ontwikkeling van 

een woonconcept voor 75-plussers uitvoerig aan bod gekomen. Het eerste gedeelte van dit hoofdstuk 

gaat in op de wijze waarop aan de match tussen de woonbehoeften van de doelgroep (vraag) en de 

prestaties van de woonsituatie (aanbod) in een woonconcept vorm kan worden gegeven. Vervolgens 

wordt in het tweede gedeelte inhoud gegeven aan deze match op basis van de bestaande 

woonconcepten. Dit alles leidt tot het voorlopige woonconcept voor 75-plussers. Hiermee zijn de 

eerste twee fasen (zie figuur 2) van het onderzoek afgerond. 

4.1 Match: vorm woonconcept 

Een aanknopingspunt voor de match vormt het onderzoek naar buurten van Enosh, Leslau en Shacham 

(1984 ). Zij maken gebruik van een tweedimensionale matrix waarbij de horizontale as bestaat uit 

aspecten van de buurt (zoals straten, verkeer, scholen, diensten) en de verticale as bijbehorende 

kwaliteiten bevat (zoals veiligheid, privacy en prestige) . De horizontale as bevat dan als het ware het 

aanbod en de verticale as de vraag, gebaseerd op behoeften. De mate van relevantie van bewoners 

voor de diverse aspecten van de buurt wordt in de matrix aangegeven door middel van een kruis. Er 

wordt in de matrix niet verder aangegeven waar de relatie tussen de kwaliteit en het aspect van de 

buurt uit bestaat; er wordt geen inhoud gegeven aan de relatie. In andere literatuurbronnen (Tognoli, 

1987; Carp en Carp, 1984; Kahana, 1982; Murell en Norris, 1983; Bubolz, Eicher, Evers en Sontag, 

1980) wordt wel aandacht besteed aan de relatie tussen bewoners en hun woonomgeving. Voor de 

vorming van het woonconcept is de visie van Lawton (1998) op deze relatie zeer bruikbaar. Lawton 

geeft aan dat er is sprake moet zijn van overeenstemming tussen de behoeften van personen en de 

omgeving waarin ze zich bevinden, letterlijk: 

"Congruency between person and environment represents a good match between the person 's needs 

and abilities and the capacity of the environment to fulfill these needs ". 

Voor ontwikkeling van de vorm van het woonconcept betekent dit dat de match tussen vraag en 

aanbod weergegeven kan worden in een matrix en de cellen van deze matrix de congruentie 

( overeenstemming) tussen vraag en aanbod dient weer te geven. Dit alles wordt weergegeven in figuur 

8 op de volgende pagina. Voor de indeling van het aanbod is gebruik gemaakt van figuur 7 en voor de 

vraag zijn de clusters met de woonbehoeften van de 75-plussers gebruikt zoals weergegeven in 

paragraaf 2.4.3 . 
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Figuur 8: vorm woonconcept (match) 

ontvan . functie 

Streven naar congruentie tussen vraag 
(horizontale as) en aanbod (verticale as) 



Terugkijkend naar de voorlopige definitie van een woonconcept (zie paragraaf 1.2.1) blijkt dat deze 

inmiddels kan worden aangepast. Nu is duidelijk dat de woonsituatie kan worden onderverdeeld in 

drie categorieën. De woonbehoeften van de 75-plussers blijken te zijn opgebouwd uit algemene 

woonbehoeften en specifieke woonbehoeften van de doelgroep. Een belangrijk aspect van een 

woonconcept is de overeenstemming (congruentie) tussen de woonsituatie en de woonbehoeften van 

de doelgroep en deze dient zo volledig mogelijk te zijn. Een aangepaste definitie van een 

woonconcept luidt dan ook als volgt: 

Een woonconcept is een visie over de wijze waarop, qua vorm en inhoud, de woonsituatie 

onderverdeeld in woning, woongebouw en woonomgeving, tegemoet komt aan de algemene en 

specifieke woonbehoeften van een doelgroep op het gebied van fysiologie (statisch en dynamisch), 

sociaal gedrag en eigen identiteit, zodat de congruentie tussen de woonsituatie en de woonbehoeften 

zo volledig mogelijk is. 

4.2 Invulling match 

De vorm van het woonconcept, de match tussen vraag en aanbod, ligt nu vast. De volgende stap in dit 

onderzoek is een invulling geven aan de cellen van de matrix. In het resterend gedeelte van dit 

hoofdstuk wordt daar verder op ingegaan. Zoals reeds aangegeven in de inleiding worden bestaande 

woonconcepten die ook voor ouderen van belang zijn, gebruikt als basis voor deze invulling. Het 

concept of de concepten waarbij de congruentie tussen de woonbehoeften en woonsituatie zo volledig 

mogelijk is, komen naar voren in de analyse. Vooruitlopend op de resultaten van deze analyse, kan 

gemeld worden dat geen van de concepten een voldoende invulling geeft aan alle cellen. Het concept 

dat aan het eind van dit hoofdstuk gepresenteerd wordt, is dan ook een voorlopig woonconcept. Er zal 

bekeken worden welke informatie nodig is om het woonconcept aan te vullen. 

4.2.1 Bestaande woonconcepten 

De bestaande woonconcepten zullen zó worden weergegeven dat ze als het ware over de cellen van de 

matrix uit figuur 8 (vorm woonconcept (match)) geprojecteerd kunnen worden. Ze geven dan 

invulling aan de vorm van het woonconcept. De traditionele vormen van ouderenhuisvesting zoals het 

bejaardenhuis, het verpleeghuis, het verzorgingstehuis, worden hier buiten beschouwing gelaten, 

omdat dit algemeen bekende woonvormen zijn en, zoals reeds uiteengezet in de inleiding, er naar 

andere woonvormen gestreefd wordt. De woonconcepten die aan bod komen zijn het all-living 

concept, het groepswonen, de meergeneratiewoning, de levensloopbestendige buurt, de 

levensloopbestendige woning en het woonzorgcomplex. De bijbehorende tabellen staan in bijlage 1. 

Per paragraaf worden de belangrijkste punten uit elk woonconcept genoemd en deze worden voorzien 
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van een getal tussen haakjes. Deze getallen komen overeen met de (clusters van) cellen in de tabellen 

van bijlage I. 

All-living concept 

Bij het all-livingconcept (zie tabel 1, bijlage 1) is op één centrale plek een breed keuzepakket van 

woon-, welzijn- en zorgdiensten aanwezig waarbij de moderne senior centraal staat (Strik, 1998). De 

toekomstige senior wil keuzes kunnen maken uit een breed aanbod. De consument zal zelfstandigheid 

opvatten als het kunnen kiezen uit diverse woonsituaties. Vertaalt naar de cellen van de matrix 

betekent dit dat de eigen plek van de bewoners van belang is in dit concept (1) en dat de 

gebruiksfunctie (breed aanbod) centraal staat (3). Verder is het aspect van zorg ontvangen een 

belangrijk onderwerp (2). Er wordt gesproken over diensten- en zorgcentra waar ook buurtbewoners 

terecht kunnen. 

Groepswonen 

Bij dit concept (James en Kornalijnslijper, 1994) staat het bij elkaar wonen van ouderen in één 

woning centraal (zie tabel 2, bijlage I) . 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 (3). Er is in dit concept aandacht voor 

sociale aspecten (l), zoals de regulering van het contact (in dit geval met huisgenoten). Twee andere 

belangrijke punten uit dit concept zijn het krijgen van (mantel-)zorg (2) en sociale veiligheid. Bij het 

groepswonen is er slechts aandacht voor de woning en niet voor het woongebouw en /of de omgeving. 

Meergeneratiewoning 

Een meergeneratiewoning (zie tabel 3, bijlage I) is een woning voor (een) ouder(s), gecombineerd met 

een woning voor de kinderen met hun gezin (v.d. Molen, 1993). Hierbij spelen wellicht de sociale 

overwegingen een belangrijke rol; men wil dicht bij de kinderen wonen voor het sociale contact en het 

is makkelijk om aan de oudere generatie (mantel-)zorg te verlenen. In dit concept is er geen aandacht 

voor het woongebouw en de woonomgeving; de invulling van de cellen speelt zich alleen op het 

niveau van de woning af. Hierbij zijn de sociale aspecten (1), zoals sociale veiligheid en de regulering 

van het contact met de jongere generatie en het krijgen van (mantel-)zorg (2) de belangrijkste 

aspecten van dit concept. 

Levensloopbestendige buurt 

Het belangrijkste aspect uit dit concept is het idee dat bewoners zo lang mogelijk in hun eigen buurt 

kunnen blijven wonen en leven (Grünhagen, 1998). In de termen die in de matrix gehanteerd worden 

(zie tabel 4, bijlage I) kan men dit vertalen naar het hebben van een eigen plek in de woonomgeving 
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(1). Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat de woningen, woonomgeving en de 

voorzieningen voor verschillende vormen van gebruik geschikt zijn. Dit vertaalt zich naar de matrix 

via behoeften met betrekking tot de gebruiksfunctie (3) op alle drie de aanbodniveaus. Ook moet het 

mogelijk zijn dat er zorg in de buurt en/of aan huis kan worden ontvangen, dus alle aanbodniveaus 

zijn hierbij betrokken (2). 

Levensloopbestendige woning: het Seniorenlabel 

Het Seniorenlabel (Scherpenisse, 1993) is een consumentenkeurmerk voor ouderenhuisvesting; het 

label "voor ouderen geschikt" kan verdiend worden als aan bepaalde eisen is voldaan. Uitgangspunt 

bij de ontwikkeling van het eisenpakket was dat een woning die geschikt is voor ouderen 

"levensloopbestendig" moet zijn. De woning moet de mogelijkheid bieden om er erg lang te kunnen 

blijven wonen en moet geschikt zijn voor verschillende levensfasen. In de herziende versie (Donk, 

Scherpenisse, 1994) van het Seniorenlabel zijn de eigenschappen van een "levensloopbestendige 

woning" verdeeld in vier categorieën, te weten: 

• Veiligheid, met eisen ter voorkoming van ongevallen in de privé-sfeer, waarvan ouderen relatief 

vaak het slachtoffer zijn, en eisen die de sociale veiligheid en de inbraakveiligheid vergroten. 

• Gebruiksgemak, met eisen die samenhangen met de kans op lichtere functiestoornissen en de 

behoefte aan comfort, gerieflijkheid en zelfstandigheid. 

• Toegankelijkheid, deze eisen in deze categorie zorgen er voor dat de woning en het woongebouw 

voor iedereen bereikbaar en bezoekbaar is (bijvoorbeeld door de afwezigheid van drempels en 

grote niveauverschillen), dus ook voor rolstoelgebruikers. 

• Aanpasbaarheid, als aan deze eisen is voldaan, is de woning bruikbaar of eenvoudig aan te passen 

aan allerlei handicaps, ook de handicaps die om rolstoelgebruik vragen. 

De aanbodzijde wordt vervolgens onderverdeeld in de niveaus woning, woongebouw en 

woonomgeving. Per niveau wordt er vervolgens bekeken wat er bouwkundig gezien aanwezig moet 

zijn om aan de vier bovenstaande categorieën te voldoen. 

Deze vertaalslag van de theorie (de vier bovengenoemde categorieën) naar de praktijk gebeurt aan de 

hand van prestatie-eisen, dringende aanbevelingen en tips. Voor het doel van dit onderzoek zijn deze 

allemaal belangrijk en belichamen ze de congruentie uit de match (zie figuur 8). Het onderscheid 

tussen eisen, aanbevelingen en tips wordt echter niet gemaakt, omdat alles waar aan gedacht is door 

de samenstellers van het Seniorenlabel, belangrijk is. Er wordt voor elke prestatie-eis (aanbeveling en 

tip) een motivatie gegeven. Deze motivatie wordt gebruikt om de eis een plaats te geven. De 

maatvoering van onderdelen is weggelaten in de samenvatting van het Seniorenlabel die is 

opgenomen in bijlage I (na tabel 5b). Bijvoorbeeld, bij deuren worden er eisen gesteld aan de 
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doorgangsmaten. Er wordt in deze samenvatting alleen melding gemaakt van de eis dat iedereen, dus 

ook rolstoelgebruikers door de deur moeten kunnen. De precieze afmetingen van de deuren worden 

dan ook niet vermeld. Het feit dat men aan dit aspect aandacht besteedt, is voor het doel van dit 

onderzoek voldoende. 

Aan de hand van de samenvatting uit bijlage I, wordt vervolgens de matrix voor de 

levensloopbestendige woning ingevuld. Tabel 5 uit bijlage I bevat een matrix waarbij alle cellen 

genummerd zijn. In de samenvatting staat achter elk van de items tussen haakjes met welke cellen uit 

de matrix met de genummerde cellen dit overeenkomt. Het totaal van het aantal keren dat een cel 

ingevuld kan worden, wordt in tabel 5a (bijlage 1) weergegeven. Bij de invulling is gekeken welk 

aspect de meeste nadruk krijgt (welke motivatie ervoor gegeven wordt). Bijvoorbeeld, het item 

"overzichtelijkheid in de directe woonomgeving". Het belangrijkste hierbij is dat de sociale 

veiligheid vergroot wordt. Hierdoor wordt indirect ook de gebruiksfunctie ondersteund. Dit is echter 

niet in de invulling van de cellen meegenomen. 

Woonzorgcomplex 

Een woonzorgcomplex ( of wozoco) is een voor ouderen toegankelijk gebouw of complex met 

aangepaste zelfstandige woningen, bedoeld voor permanent verblijf van ouderen die behoefte hebben 

aan een combinatie van beschermd wonen en zorg- en dienstverlening (bijvoorbeeld, verdekte gangen, 

algemene ruimten en alarmeringen, behandelruimten van een huisarts, fysiotherapeut en dergelijke, 

kantoor van de zorgcoördinator, dagbehandelingsplaatsen of voor recreatieve doeleinden) . Het doel 

van een wozoco is dat ouderen zelfstandig blijven wonen en om dit te bereiken moet het ouderen een 

"beschermde woonomgeving" bieden en ten tweede moet het "zorg en diensten op maat" leveren 

(Woningstichting Hhvl, 1999). Er wordt in dit concept veel nadruk gelegd op het kunnen ontvangen 

van zorg in de woongebouw en woning. In tabel 6 (bijlage 1) wordt dit in de matrix weergegeven door 

de clusters die van een 2 zijn voorzien. Verder wordt het wonen in een woonzorgcomplex gekenmerkt 

door woningen die in hoge mate levensloopbestendig zijn. Dit houdt in dat ze volgens het principe 

van de levensloopbestendige woning zijn gebouwd. De velden in de matrix van de 

levensloopbestendige woning zijn dan ook van toepassing op het woonzorgcomplex. Deze clusters 

zijn in tabel 6 aangegeven met een 1. Voor de toelichting wordt verwezen naar tabel 5a (bijlage 1). 

4.2.2 Vergelijking bestaande woonconcepten 

Als de tabellen van de verschillende bestaande woonconcepten naast elkaar worden gelegd, dan is het 

meest opvallende aspect dat niet alle woonconcepten tot op hetzelfde niveau zijn uitgewerkt. Dit heeft 

te maken met de informatie die over de concepten voor handen is. Verreweg de meeste informatie is 

te vinden over het concept van het woonzorgcomplex (tabel 6, bijlag 1), dat gebaseerd is op het 

Seniorenlabel. Zoals blijkt uit de tabellen 5 en 5a (bijlage 1) en de bijbehorende samenvatting, is het 
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Seniorenlabel niet alleen omvangrijker, maar ook preciezer m de uitwerking dan de overige 

woonconcepten. Ter vergelijking, in de concepten van de meergeneratiewoning (tabel 3) en het 

groepswonen (tabel 2), die veel op elkaar lijken, komen enkel facetten op woningniveau aan bod. Het 

all-living concept (tabel 1) en het concept van de levensloopbestendige buurt (tabel 4) vullen wel 

cellen op alle drie de aanbodniveaus, maar doen dat slechts voor drie (van de elf) categorieën van 

woonbehoeften. Opvallend is ook dat geen enkel woonconcept vereiste prestaties noemt met 

betrekking tot de samenstelling van het huishouden in de woning, het woongebouw en de 

woonomgeving. Om tot een goed woonconcept te komen dient de congruentie tussen de 

woonbehoeften van de 75-plussers en de prestaties van de woonomgeving zo volledig en volledig 

mogelijk te zijn. Hiermee wordt bedoeld dat zo veel mogelijk cellen van de matrix (zie figuur 8) 

afgedekt moeten zijn en dat aan alle woonbehoeften binnen deze cellen voldoende aandacht moet zijn 

besteed. Het blijkt dat het woonzorgcomplex het grootste aantal af gedekte cellen bevat en dat de 

informatie waarop deze dekking gebaseerd is (het Seniorenlabel) ook het meest volledig is van de 

bovenstaande woonconcepten. Het concept van het woonzorgcomplex vormt dan ook de basis voor 

het voorlopige woonconcept. 

4.3 Voorlopig woonconcept 

Het woonzorgcomplex stoelt voor het grootste gedeelte op het Seniorenlabel en daar zijn prestaties 

met betrekking tot ontvangen van zorg aan toegevoegd. Figuur 9, op de volgende pagina, laat het 

voorlopige woonconcept zien. De matrix is gevuld met blauwe, blauw/gele, gele cellen en rode cellen. 

In het resterend gedeelte van dit hoofdstuk wordt er uitgelegd wat de betekenis is van de verschillende 

kleuren en hoe deze worden toegekend aan de cellen van de matrix. Tenslotte wordt duidelijk welke 

informatie er ontbreekt om het woonconcept definitief te maken. 

4.3.1 Betekenis kleuren voorlopig woonconcept 

Blauwe cellen 

De eerste stap van de match naar het voorlopig woonconcept is de projectie van het concept van het 

woonzorgcomplex op de matrix van figuur 8. Dit levert tabel 6 op (bijlage I) en laat zien waar 

congruentie tussen vraag en aanbod aanwezig is. Vervolgens wordt aan de hand van het Seniorenlabel 

bekeken of er voldoende aandacht is besteed aan alle woonbehoeften die bij een kolom in de matrix 

horen . Als dit het geval is, is de congruentie niet alleen aanwezig, maar ook volledig en krijgt de cel 

een blauwe kleur. 

Blauw/gele cellen 

Indien er aan de hand van het Seniorenlabel naar voren komt dat er niet voldoende aandacht is besteed 

aan alle woonbehoeften die bij een kolom in de matrix horen, dan wordt de blauwe cel voor de 
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helft geel. Deze blauw/gele cellen geven aan dat er wel congruentie is tussen vraag en aanbod, maar 

deze is niet volledig; er is in het Seniorenlabel niet voldoende aandacht besteed aan alle 

woonbehoeften die bij een kolom in de matrix horen. De blauw/gele cellen zijn voorzien van een 

hoofdletter. 

Gele cellen 

Het resultaat van de projectie van het woonzorgcomplex op de matrix van figuur 8 levert ook een 

aantal lege cellen op. Dat betekent dat er geen congruentie tussen vraag en aanbod is. Waar deze 

congruentie wel verwacht mag worden, op basis van de literatuurstudie, zijn de cellen geel gekleurd 

en voorzien van een hoofdletter. 

Rode cellen 

De cellen van de matrix die leeg blijven na de projectie van het woonzorgcomplex en waar geen 

congruentie mag worden verwacht, zijn rood gekleurd. Deze cellen zijn niet van toepassing voor het 

woonconcept. 

4.3.2 Inkleuring voorlopig woonconcept 

De betekenis van de kleuren uit figuur 9 zijn nu duidelijk. Hoe nu precies wordt bepaald welke kleur 

een cel krijgt, wordt in deze paragraaf uitgelegd. Na de projectie van het concept van het 

woonzorgcomplex op de matrix van figuur 8 wordt bekeken of men kan spreken van congruentie 

tussen vraag en aanbod en of deze volledig is. Hiertoe wordt dit concept uiteen getrokken en de 

bijbehorende prestatie-eisen, aanbevelingen en tips per woonbehoefte weergegeven (zie bijlage II). 

De woonbehoeften komen overeen met de kolommen van figuur 9. Nu wordt per kolom bekeken of er 

congruentie is. Zo ja, is deze dan volledig (blauwe cel) of wordt niet op alle woonbehoeften 

ingespeeld (blauw/gele cel)? Zo nee, kan er wel congruentie verwacht worden (gele cel) of niet (rode 

cel)? De hoofdletters tussen haakjes in de onderstaande tekst verwijzen naar de hoofdletters in de 

cellen van figuur 9; 

1. Fysiologie /statisch: behoeften met betrekking tot de zintuigfuncties en thermische behoeften 

Op basis van bijlage II kan worden geconstateerd dat de congruentie tussen vraag en aanbod voor deze 

kolom aanwezig en volledig is (blauwe cellen), met uitzondering van de drie cellen met betrekking tot 

de samenstelling van de huishoudens; hier is congruentie niet van toepassing (rode cellen). 

2. Fysiologie/ statisch: sociale veiligheid 

Voor het overgrote gedeelte van deze kolom geldt (zie bijlage II) dat de congruentie aanwezig en 

volledig is (blauwe cellen). Er wordt echter geen aandacht besteed aan sociale veiligheid in 
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combinatie met de samenstelling van de huishoudens. Op het woningniveau is dit ook niet van 

toepassing (rode cel), maar op de overige twee aanbodniveaus wel. Zo zou het van belang kunnen zijn 

hoe de samenstelling van de huishoudens in het woongebouw (gele cel, A) is; wonen er ouderen, 

jongeren of is er een mix van leeftijden, wonen er dorpsgenoten en/of vrienden, etc.? Ook voor de 

woonomgeving (gele cel, B) is van belang of er alleen ouderen wonen of (ook) jongeren en of men 

dicht bij de familie wil wonen of niet. 

3. Fysiologie /statisch: fysieke veiligheid 

Uit bijlage II is te constateren dat voor deze kolom de congruentie aanwezig en volledig is (blauwe 

cellen) met uitzondering van de samenstelling van de huishoudens op alle aanbodniveaus; deze zijn 

voor de woonbehoeften met betrekking tot fysieke veiligheid niet van toepassing (rode cellen). 

4. Fysiologie / statisch: zorg ontvangen 

Voor het ontvangen van zorg in de woning geldt (zie bijlage Il) dat er geen congruentie is, maar deze 

wel te verwachten valt voor de samenstelling van het huishouden (gele cel, C). De samenstelling van 

het huishouden is van invloed op de andere aspecten van het aanbod op het woningniveau. Aan deze 

overige aspecten is wel al aandacht geschonken, maar niet voldoende. Dat wil zeggen, er is wel 

congruentie, maar niet volledig (blauw/gele cellen, C). Bij meerpersoonshuishoudens kan de behoefte 

aan het ontvangen van zorg minder zijn, omdat de leden van het huishouden elkaar kunnen helpen en 

men zo minder gebruik maakt van professionele zorg. Voor het ontvangen van zorg in het 

woongebouw geldt dat de congruentie aanwezig is en volledig (blauwe cellen) met uitzondering van 

de samenstelling van de huishoudens op het niveau van het woongebouw. Deze congruentie mag wel 

verwacht worden (gele cel, D). Bij het bij elkaar wonen van huishoudens met verschillende leeftijden, 

kan men wellicht meer rekenen op mantelzorg. Bij het niveau van de woonomgeving is geen 

congruentie tussen woonbehoeften met betrekking tot zorg ontvangen en de te leveren prestaties. Deze 

mag wel verwacht worden (gele cellen, E), want wellicht kan de aanwezigheid van een zorg- en 

dienstencentrum van belang zijn en kan het bij elkaar wonen van huishoudens met verschillende 

leeftijden van invloed zijn op het ontvangen van mantelzorg. 

5. Fysiologie /dynamisch: bediening 

Bediening heeft te maken met het hanteren van apparaten, hulpmiddelen, knoppen, kranen, enzovoort 

(zie bijlage Il) . De drie aanbodniveaus hebben in de onderverdeling het aspect 'omvang en structuur 

van de ruimte'. Aangezien 'Bediening' altijd te maken heeft met voorwerpen, is dit aspect (omvang en 

structuur van de ruimte) dus op geen van de aanbodniveaus van toepassing, dat wil zeggen, er is geen 

congruentie (rode cellen). Voorts geldt ook dat de samenstelling van de huishoudens op elk 

aanbodniveau niet van toepassing zijn bij de behoeften die samenhangen met bediening, dus ook voor 
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deze cellen geldt dat men hier geen congruentie kan verwachten (rode cellen). De overige cellen in 

deze kolom op het woning- en woongebouwniveau krijgen voldoende aandacht in het Seniorenlabel. 

De congruentie is hier aanwezig en volledig (blauwe cellen), maar het Seniorenlabel speelt niet in op 

het woonomgevingniveau. Hier mag wel congruentie verwacht worden (gele cellen, F), want een 

goede bediening van bijvoorbeeld de voetgangerslichten, pinautomaat en kaartjesautomaat van de NS 

is voor ouderen van belang. 

6. Fysiologie/ dynamisch: gebruiksfunctie 

Uit bijlage II blijkt dat er door het Seniorenlabel veel aandacht wordt gegeven aan de woonbehoeften 

uit deze kolom en de bijbehorende te leveren prestaties. De congruentie is dan ook aanwezig en 

volledig (blauwe cellen), met uitzondering van de cellen met betrekking tot de samenstelling van de 

huishoudens is op alle aanbodniveaus. Deze zijn niet van toepassing bij de behoeften met betrekking 

tot de gebruiksfunctie en congruentie wordt dan hier ook niet verwacht (rode cellen) . 

7. Fysiologie/ dynamisch: inrichten en onderhouden als activiteit 

Zoals ook uit bijlage II kan worden opgemaakt is 'inrichten en onderhouden als activiteit' niet van 

toepassing op het niveau van de woonomgeving en het woongebouw. Ook de samenstelling van het 

huishouden op woningniveau speelt bij woonbehoeften met betrekking tot dit onderwerp geen rol. De 

bijbehorende cellen zijn dan ook allen rood; er is geen congruentie. De drie gevulde cellen gaan alleen 

in op de behoeften met betrekking tot het inrichten en niet op het onderhouden (in de zin van 

schoonmaken) van de woning. Hierbij zijn zaken als de grootte van de woning, 

onderhoudsvriendelijke materialen en een schoonmaakdienst wel van toepassing. Ook een 

klussendienst voor het uitvoeren van klein onderhoud kan een optie zijn. Voor het onderhouden van 

de woning is het van belang om te weten of de bewoners zelf klusjes uitvoeren of niet. Er is dus wel 

sprake van congruentie, maar deze is (nog) niet volledig (blauw/gele cellen, G). 

8. Regulering privacy en sociale interactie 

Teruggrijpend naar de literatuur uit hoofdstuk 3 ontbreken nogal wat gegevens in de opsomming van 

bijlage II. Congruentie mag verwacht worden met betrekking tot de samenstelling van het huishouden 

op woningniveau (gele cel, H) en dit is weer van invloed op de overige drie aanbodaspecten van de 

woning (blauw/gele cellen, H) . Het kan namelijk van belang zijn of men te maken heeft met een meer

of eenpersoonshuishouden. De regulering van privacy op woningniveau is minder van belang bij een 

eenpersoonshuishouden. Dan dient hier alleen rekening mee te worden gehouden als men bezoek 

ontvangt en/ of laat overnachten. Op het niveau van het woongebouw kan op alle aspecten 

congruentie verwacht worden of worden geoptimaliseerd (blauw/gele cel en gele cellen, J) . Er kan 

bijvoorbeeld een ruimte/ voorziening gewenst zijn om bezoekers te ontvangen en /of te laten 
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overnachten in het woongebouw. Heeft men genoeg privacy ten opzichte van medebewoners en wil 

men dat er alleen leeftijdgenoten in het gebouw wonen of niet? Op het gebied van de woonomgeving 

is er al grotendeels volledige congruentie aanwezig (blauwe cellen), maar de samenstelling van het 

huishouden is ook van belang (gele cel, K) . Is er bijvoorbeeld behoefte aan sociale contact met de 

buurtbewoners? Leeft men liever tussen leeftijdgenoten, of wil men graag ook jongeren in de buurt. 

Heeft men genoeg privacy ten opzichte van buurtbewoners? 

9. Eigen identiteit: eigen plek/ inrichting 

Uit bijlage II blijkt al dat ook voor deze kolom in de matrix weinig aandacht is. De twee genoemde 

prestatie-eisen gaan in op het woningniveau, maar de congruentie is niet volledig (blauw/gele cellen, 

L). Meerpersoonshuishoudens hebben meer plek nodig om spullen met emotionele waarde op te 

bergen of uit te stallen dan eenpersoonshuishoudens (gele cel, L) . Men kan hierbij ook denken aan een 

keuze in layout (bijvoorbeeld, een grote slaapkamer of twee kleinere) en voorzieningen zoals het 

aanwezig zijn van een ophangrail. Op het niveau van het woongebouw mag er congruentie verwacht 

worden (gele cellen, M), omdat het van belang kan zijn om uiting te geven aan de eigen plek. Dit kan 

bijvoorbeeld door middel van het plaatsen van voorwerpen voor de voordeur in de semi-openbare 

ruimte, een naambordje, het verven van de voordeur in gewenste kleur. De samenstelling van de 

huishoudens is op dit aanbodniveau niet van toepassing (rode cel). De eigen plek in de woonomgeving 

is wellicht wel van belang, bijvoorbeeld door een binding met een bepaalde plek, dorp of wijk. Er mag 

dus congruentie verwacht worden voor de bijbehorende cellen in deze kolom (gele cellen, N). 

10. Eigen identiteit: hobby 

Voor het woningniveau is er wel congruentie, maar deze is niet volledig (zie bijlage Il). Het kan 

namelijk van belang zijn om te weten of het om een meer- of eengezinshuishouden gaat, in verband 

met de benodigde ruimte en voorzieningen voor het uitoefenen van een hobby (blauw/gele cellen, 0). 

De mogelijkheden voor het uitoefenen van een hobby kunnen ook aanwezig zijn in het woongebouw 

en dat betekent dat congruentie op dit aanbodniveau verwacht mag worden. De samenstelling van de 

huishoudens kan van belang zijn voor het al dan niet organiseren van gemeenschappelijke activiteiten 

(gele cellen, P). Congruentie mag ook verwacht worden op het niveau van de woonomgeving; het kan 

van belang zijn dat er recreatiemogelijkheden zijn waar bijvoorbeeld samen met buurtbewoners, 

leeftijdgenoten, gebruik van kan worden gemaakt (gele cellen, Q). 

11. Eigen identiteit: uitzicht 

De prestatie-eisen genoemd in het Seniorenlabel (zie bijlage Il) zijn alleen van toepassing op het 

woningniveau en deze congruentie is volledig (blauwe cellen). De samenstelling van het huishouden 

speelt voor deze woonbehoefte op geen enkel aanbodniveau een rol en de desbetreffende cellen zijn 
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dan ook rood. Niet alleen het uitzicht vanuit de woning is belangrijk, maar ook het uitzicht vanuit het 

woongebouw kan erg belangrijk worden gevonden. Ondervindt men hinder van de constructie, heeft 

men geen of te weinig mogelijkheden om naar buiten te kijken vanuit het woongebouw en is het 

uizicht aantrekkelijk? Hier kan men dus congruentie verwachten (gele cellen, R). Het aanbodniveau 

van de woonomgeving is voor deze woonbehoefte niet van toepassing (rode cellen). 

4.4 Overzicht ontbrekende informatie voorlopig woonconcept 

In de voorgaande paragraaf is aangegeven welke informatie er ontbreekt om de matrix volledig te 

maken. Deze ontbrekende informatie wordt weergegeven in het voorlopig woonconcept door de 

blauw/gele cellen (wel congruentie, maar niet volledig) en de gele cellen (geen congruentie, wel 

verwacht) . De onderwerpen waar informatie over ontbreekt wordt in de onderstaande figuur 

weergegeven (figuur 10): 

B 0 

C w 
D G 

E 0 

F 0 

G w 

H w 
J G 

K 0 

L w 

M G 

N 0 

0 w 
p G 

Q 0 

R G 

Samenstelling huishouden: leeftijd, dorpsgenoten, vrienden, familie. 

Samenstelling huishouden: leeftijd, dorpsgenoten, vrienden, familie. 

Meerpersoonshuishouden van invloed op gebruik van professionele zorg. 

Mix leeftijden van invloed op mantelzorg. 

Mix leeftijden van invloed op mantelzorg, zorg- en dienstencentrum. 

Bediening voetgangerslichten, kaartjesautomaat NS, pinautomaat. 

Schoonmaken (zelf of niet), grootte woning, onderhoudsvriendelijke materialen, 

schoonmaakdienst. Kleine reparaties/aanpassingen, klussendienst. 

Genoeg privacy in meerpersoonshuishoudens, bezoek ontvangen/overnachten. 

Ruimte/voorziening bezoek ontvangen/overnachten, behoefte contact bij mix 

leeftijden of alleen leeftijdgenoten, genoeg privacy t.o.v medebewoners. 

Samenstelling huishoudens: leeftijd, dorpsgenoten, vrienden, familie in verband 

met sociale contacten, genoeg privacy ten opzichte van buurtbewoners. 

Meerpersoonshuishoudens uitstalling persoonlijke spullen met herinneringen 

(ruimte, voorzieningen, keuze Iayout woning). 

Uiting eigen plek: verven voordeur, naambordje, "annexatie" galerij /gang voor 

woning 

Binding buurt: lijven wonen op een bepaalde plek, dorp, wijk. 

Meerpersoonshuishouden: genoeg hobbyruimte met voorzieningen. 

Mogelijkheden/ruimte om hobby uit te voeren, gemeenschappelijke activiteiten. 

Recreatiemogelijkheden eventueel met buurtbewoners, leeftijdsgenoten. 

Aantrekkelijk uitzicht vanuit het woongebouw, hinder van constructie. 

Figuur 10: overzicht ontbrekende informatie voorlopig woonconcept 
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De eerste kolom van deze figuur geeft aan bij welke kolom van woonbehoefte de ontbrekende 

informatie hoort. De betreffende cellen uit het voorlopige woonconcept zijn voorzien van een 

hoofdletter die overeenkomt met de letters in de tweede kolom van figuur 10. De derde kolom geeft 

aan met betrekking tot welk aanbodniveau de informatie gezocht wordt. De 'W' staat voor het 

woningniveau, de 'G' voor het aanbodniveau van het woongebouw en de 'O' voor die van de 

woonomgeving. In de laatste kolom is in steekwoorden genoteerd welke informatie er nog ontbreekt 

om het voorlopige woonconcept definitief te maken. De informatie uit de kolom is afgeleid van de 

literatuur uit hoofdstuk 3 en de bestaande woonconcepten. 
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5 Van voorlopig naar definitief woonconcept 

De aanpassingen aan het voorlopig woonconcept, zodat de congruentie tussen vraag en aanbod voor 

alle cellen zo volledig mogelijk is, komen in dit hoofdstuk aan de orde. Het is nu duidelijk welke 

informatie er ontbreekt om het woonconcept een meer definitieve status te geven. Via een eigen, 

empirisch onderzoek wordt geprobeerd deze informatie te verkrijgen. Aan het einde van dit hoofdstuk 

worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd en wordt er verder ingegaan op de betekenis 

van deze resultaten voor het woonconcept. 

5.1 Empirisch ondenoek: dataverzameling 

Voor het verzamelen van de ontbrekende gegevens wordt er gebruik gemaakt van een interview, 

omdat dit de aangewezen methode is voor het registreren van opinies over een bepaald onderwerp 

(Baarda en de Goede, 1995). Op de opzet van het interview, de antwoordlijst en het proefinterview 

wordt verder ingegaan in paragraaf 5.1.1. Vervolgens wordt de methode voor het selecteren van 

kandidaten uit de doelgroep besproken. Deze methode berust op de theorie van de Grieks-Latijnse 

vierkanten (zie bijlage III, D) . 

5.1.1 lnterviewopzet 

Bestaand onderzoek naar de woonsituatie van ouderen kan foutieve informatie opleveren. De uitkomst 

luidt vaak dat ouderen heel tevreden zijn met hun woonsituatie, maar dat kan gezien hun 

woonbehoeften geen juiste constatering zijn. Houben (1984) geeft hiervoor drie redenen. Ten eerste 

hebben ouderen lage referentiestandaarden. Men trekt een vergelijking met een woonsituatie van jaren 

geleden, in plaats van tussen huidige woonsituaties. Ten tweede reduceren ouderen hun wensenniveau 

vanwege een (vermeende) verminderde keuzevrijheid. Ouderen passen als het ware hun 

woonbehoeften aan hun woonsituatie aan, omdat men denkt dat er toch geen alternatief in het aanbod 

is. Ten derde betekent een vervulling van de wensen van ouderen een verandering in hun 

(woon)situatie en dat is vaak niet gewenst. Men wil niet verhuizen en neemt een hiaat in de 

congruentie tussen vraag en aanbod voor lief. 

Er is getracht bij de opzet van het interview (zie bijlage III, B) met de bovenstaande redenen rekening 

te houden. Het uitgangspunt voor de vragenlijst is figuur 10 en de daaraan gekoppelde 

woonbehoeften. De eerste twee redenen van Houben krijgen wellicht minder invloed op de resultaten 

van het onderzoek, als er in het interview wordt uitgegaan van de woonbehoeften, zoals dat is 

vastgelegd in de definitie van een woonconcept. Voorts is ervoor gekozen om te vragen naar 

problemen die men heeft (had) met de onderwerpen uit figuur 10 en op welke wijze deze eventueel 

kunnen worden ( of zijn) opgelost. Het voorlopige woonconcept is gebaseerd op het concept van het 

woonzorgcomplex (wozoco). De kandidaten voor de steekproef worden dan ook geselecteerd uit 
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bewoners van de wozoco's Schoutenhoek en Fregatwerf in Zoetermeer. De congruentie tussen hun 

woonbehoeften en het aanbod is dan in vergelijking met een andere woonvorm, gebaseerd op een van 

de reeds bestaande woonconcepten voor ouderen, het grootst. Het effect van de derde bovengenoemde 

reden van Houben op de resultaten van het interview is dan zo klein mogelijk. 

5.1.2 Steekproefopzet 

De resultaten van het interview zouden afhankelijk kunnen zijn van een aantal factoren, te weten het 

inkomen, de samenstelling van het huishouden, de leeftijd van de geïnterviewde, het aantal kamers in 

het appartement en de etage waar men woont. Om een goede spreiding te krijgen van kandidaten over 

al deze factoren wordt er gebruik gemaakt van een hyper-Grieks-Latijns-vierkant (zie bijlage III, D 

voor achterliggende theorie). Dit vierkant wordt gevormd door de combinatie van drie orthogonale 

vierkanten van het formaat 4 x 4, waarbij in de eerste matrix gebruik is gemaakt van A tot en met D, 

bij de tweede matrix van a tot en met ö en bij de derde matrix van I tot en met IV. Dit levert de 

volgende figuur op: 

Factor J' 1 2 3 4 

Aal BBII CyIII DÖIV 
Y11111 Y21222 Y31333 Y4I444 

2 ByIV AoIII Dall CBI 
Y12234 Y22143 Y32412 Y41J21 

3 Coll Dyl ABIV BaIII 
YI3342 Y23431 y33124 Y43213 

4 DBIII CaIV BÖI Ayll 
YI4423 Y24314 y34z41 Y44132 

Figuur 11 : hyper-Grieks-Latijns-vierkant 

De drie matrices en de dimensies van de rijen en kolommen zorgen ervoor dat de vijf factoren zodanig 

gevarieerd kunnen worden dat dit de maximaal haalbare spreiding oplevert. De vijf factoren worden 

vervolgens ingedeeld in categorieën op basis van huurdersgegevens (Hhvl) van de betreffende 

complexen. De factoren kunnen ieder op vier categorieën gevarieerd worden volgens de theorie 

(bijlage III, E). In het volgende overzicht is tussen haakjes het nummer van de categorie per factor 

aangegeven. 

Overzicht factoren: 

Factor J': de verdeling van de inkomens van de een- en tweepersoonshuishouden, aangevuld met 

ontvangen Individuele Huursubsidie is weergegeven in bijlage III, E. Er zijn geen inkomensgegevens 

bekend van het complex Fregatwerf, maar gezien de hoogte van de huren worden de bewoners uit dit 

45 



complex tot de hoogste inkomenscategorie gerekend voor dit onderzoek. De indeling die gehanteerd 

wordt voor de selectie van de interviewkandidaten is nu als volgt: voor de eenpersoonshuishoudens 

1400-2100 (l); 2100-2500(2); 2500-3900(3); Fregatwerf (4) en voor de tweepersoonshuishoudens 

1400-2800(1); 2800-3200(2); 3200-3900(3); Fregatwerf (4). 

Factor K': de samenstelling van de huishoudens (sshh) wordt verdeeld in eenpersoonshuishoudens (1 

en 2) en tweepersoonshuishouden (3 en 4), waarbij beide leden geïnterviewd worden. 

Factor L' : de leeftijd van de geïnterviewde wordt verdeeld in twee categorieën, te weten 75-80 (1 en 

2) en 80+ (3 en 4) . 

Factor M': het aantal kamers in het appartement wordt ook verdeeld in twee categorieën, namelijk 2-

kamerappartement (1 en 2) en 3- of 4-kamerappartement (3 en 4). 

Factor N' : de etage waarop het appartement zich bevind kan in vier categorieën worden ingedeeld, te 

weten begane grond (BG, 1), lage verdieping (2), hoge verdieping (3), bovenste verdieping (4). 

Zoals figuur 11 laat zien levert het hyper-Grieks-Latijns-vierkant 16 combinaties van de vijf factoren 

op. Deze zijn in de respondentenmatrix (figuur 12, volgende pagina) overgenomen met de 

bijbehorende categorieën en zijn voorzien van een grijze kleur. Uit de gegevens van Hhvl zijn 

kandidaten geselecteerd die voldoen aan alle eisen uit de desbetreffende categorieën. Bijvoorbeeld, 

voor positie 2 wordt een kandidaat gezocht die voldoet aan categorie 2 wat betreft factor 1. Dit houdt 

in dat deze in de tweede inkomenscategorie zit (voor eenpersoonshuishoudens) en dus een inkomen 

moet hebben tussen de 2100 en 2500 gulden per maand. Voor de factor 3 moet deze persoon voldoen 

aan categorie 2. Dit betekent dat de leeftijd tussen de 75 en 80 jaar moet zijn. De laatste twee 

factoren, aantal kamers en etage, zijn beide vertegenwoordigd door categorie 2, enzovoorts. De witte 

regels vermelden de respondenten en aan welke positie in het hyper-Grieks-Latijns vierkant zij 

voldoen. Bijvoorbeeld, respondent 10 voldoet aan de eisen die aan positie 2 uit het vierkant gesteld 

worden. Voor positie 9 is het niet gelukt een geschikte kandidaat te vinden. De enige kandidaat die 

grotendeels voldeed aan de eisen van positie 3, was ziek gedurende de periode waarin de interviews 

werden af genomen en is dan ook niet meegenomen in het onderzoek. Om dit gemis te ondervangen 

zijn voor de posities 1 en 7, twee personen geïnterviewd in plaats van één. Eén van de geïnterviewde 

echtparen viel buiten alle posities en is onderaan figuur 12 geplaatst. Met betrekking tot de etages kan 

worden opgemerkt dat hierover geen informatie vooraf gaande aan de interviews voor handen was. Het 

is dan ook niet gelukt om hier de indeling in de voorgestelde categorieën volledig te handhaven. 
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Geen positie: 

_ ._ __ 1_4 ...... I __ F_re_g_at_w_e_rfl._ __ 2 ...... l_m_:_8_9,_v_:9_1.._l ___ _..2I._b_ov_e_n_st_e __ ___, 
Figuur 12: respondentenmatrix 

Enkele dagen tot bijna twee weken voor de interviews ontvingen alle bewoners van de complexen 

Schoutenhoek en Fregatwerf een brief waarin wer~ _aangekondigd dat er een onderzoek zou 

plaatsvinden en wat het doel ervan was (zie bijlage m, A). Bijna iedereen van de geïnterviewden had 

deze brief gelezen. Dit droeg bij tot een zeer hoge respons; slechts een enkeling weigerde mee te 

werken aan het onderzoek. 

De receptionistes van de complexen waren behulpzaam bij het uitzoeken van geschikte 

interviewkandidaten, zodat werd vermeden dat men bij licht dementerende of zieke mensen aanbelde. 

Er is op gelet om niet alleen de mensen te interviewen die de receptionisten aardig vinden; ook zijn 
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personen die niet zo goed bekend waren bij de receptionisten of bekend stonden als 'zeurpieten' 

opgenomen in de lijst van kandidaten voor een interview. 

5.1.3 Proefinterview en opmerkingen 

Vooraf gaand aan het onderzoek werd er een proefinterview gehouden. Dit proefinterview vond plaats 

in de Schoutenhoek en betrof een alleenstaande mevrouw van 85 jaar. Uit dit proefinterview kwam 

naar voren dat alle vragen binnen een tijdsbestek van een uur gesteld konden worden, zonder al te veel 

af te dwalen van de onderwerpen. Voorafgaande aan het proefinterview rees de vraag of het interview 

niet te lang zou zijn, in verband met de overige activiteiten van bewoners (eten, rusten, concentratie in 

het algemeen). Het was niet noodzakelijk om vragen uit het interview te schrappen. De vragen bleken 

in het algemeen duidelijk te zijn, maar een hint in welke richting een antwoord gezocht moest worden 

was wel noodzakelijk. De bedoeling van het interview is niet dat er getoetst wordt of men inderdaad 

met bepaalde aspecten van het aanbod problemen heeft, maar om er achter te komen of het vermoeden 

dat er congruentie verwacht mag worden bij bepaalde combinaties tussen vraag en aanbod, juist is. De 

geïnterviewden moeten met zo min mogelijk sturing zelf aangeven hoe de invulling van die 

combinatie er voor hun uitziet. Met andere woorden, indien er vermoed wordt dat er een probleem kan 

ontstaan bij het schoonmaken van de woning dient er eerst geconstateerd te worden of dit inderdaad 

zo is (of was) en vervolgens wat die problemen zijn (of waren) zonder al in de vraag specifiek 

aanbodaspecten ("boven op de kasten") of oplossingen (schoonmaakhulp) te noemen. Als blijkt dat er 

dan geen bevredigend antwoord op de vraag wordt gegeven, kan er een aspect van het aanbod 

genoemd worden waar op gedoeld wordt. Deze aanbodaspecten, of 'hints' worden dan dus pas 

genoemd. In de antwoordlijst die gebruikt is om aantekeningen te maken, zijn deze hints vermeld (zie 

bijlage III, C). 

Gedurende de interviews werden de hoofdlijnen van de vragenlijst (bijlage III, B) aangehouden. De 

vraag: "heeft u problemen met..?" werd in vrijwel alle interviews gevolgd door "levert de woning 

problemen op?" of "levert dat nog problemen op met betrekking tot de woning?" Dit is gedaan, omdat 

in de eerste vraag de problemen werden beschouwd als een tekortkoming van de eigen fysieke 

gesteldheid. Door meer nadruk te leggen op het feit dat de woning problemen kan veroorzaken werd 

dit enigszins weggenomen. Tenslotte kan er nog opgemerkt worden dat het moeilijk bleek te zijn voor 

de geïnterviewden om een goed onderscheid te maken tussen huishoudelijke taken en schoonmaken. 

Er is wel voor gezorgd dat beide onderwerpen aan bod kwamen. 

5.2 Empirisch onderzoek: data-analyse 

De bedoeling van het interview is om informatie te verzamelen (zie figuur 10) met betrekking tot de 

congruentie die verwacht wordt of nog niet volledig is in het voorlopig woonconcept. Dit komt 

overeen met de gele en blauw/gele cellen in figuur 9 (pagina 37). Hiervoor wordt gebruik gemaakt 
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van de tabellen in bijlage N. In deze tabellen is de relevante informatie per onderwerp weergegeven 

en zijn als volgt opgebouwd: ten eerste wordt aangegeven hoe vaak in een interview genoemd wordt 

dat men wel of geen problemen heeft met een bepaald onderwerp. Vervolgens worden de redenen 

aangegeven waarom men geen problemen heeft en ten derde waarom men wel problemen heeft met 

het genoemde onderwerp. Tenslotte worden oplossingen opgesomd die de geïnterviewde zelf 

aandragen voor de in de interviews genoemde problemen. Alle gegevens in de tabellen zijn voorzien 

van het respondentennummer en de frequentie. Er dient te worden opgemerkt dat het niet noemen van 

problemen niet betekent dat de geïnterviewden er geen problemen mee hebben; deze worden echter 

alleen niet genoemd. 

Per onderwerp wordt de uitspraken uit de interviews weergegeven en aansluitend wordt aangegeven 

(onder 'resultaat') wat dit betekent voor het voorlopige woonconcept. De analyse zal leiden tot meer 

inzicht in de congruentie tussen vraag en aanbod bij de onderwerpen uit het interview en dus tot een 

vervolmaking van het woonconcept voor 75-plussers. 

5.2.1 Sociale veiligheid (woongebouw) 

Bij dit onderwerp is het van belang te weten te komen of er problemen zijn met sociale veiligheid met 

betrekking tot de samenstelling van de huishoudens in het woongebouw, bijvoorbeeld ten opzichte 

van buren of anderen die zich in het gebouw ophouden. Met samenstelling van de huishoudens wordt 

in dit verband bedoeld of men problemen heeft met het feit dat er veel of juist weinig leeftijdsgenoten, 

dorpsgenoten of vrienden wonen. 

Uit tabel 1 (bijlage N) blijkt dat bijna alle geïnterviewden zeggen geen problemen te hebben met de 

sociale veiligheid in het gebouw, ondanks het feit dat men wel eens hoort dat er incidenten zijn in het 

gebouw of dat men zelf een vervelende ervaring met vreemden heeft die het gebouw binnen komen. 

Deze incidenten concentreren zich rond de toegangsdeur, al dan niet in combinatie met de intercom in 

de woning en de receptie; problemen met betrekking tot de samenstelling van de huishoudens van het 

gebouw worden in de interviews niet genoemd. Het feit dat men op de begane grond of alleen woont 

is geen reden voor een onveilig gevoel. Twee echtparen geven in dit verband aan dat het fijn is om 

met z'n tweeën te zijn. Oplossingen die er toe bijdragen dat men zich veilig voelt en door de bewoners 

zelf worden aangedragen zijn de aanwezigheid van het alarm wat men om kan hangen, de 

intercominstallatie, rookmelders, buitenlamp en dievenklem. Eén echtpaar geeft aan dat bewoners zelf 

ook moeten zorgen dat ze geen vreemden binnenlaten. Eén respondente geeft aan zich veiliger te 

voelen in het gebouw, nadat de politie een bezoek heeft gebracht aan de jongeren wonend in de flat 

Palenstein, die in de buurt het wooncomplex ligt. 

Resultaat 

De meeste problemen met betrekking tot sociale veiligheid in het woongebouw concentreren zich 

rond vreemden die zich in het gebouw kunnen bevinden. Dit probleem wordt veroorzaakt doordat 
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vreemden mee naar binnen lopen als de toegangsdeur van het gebouw, via de intercominstallatie in de 

woning, geopend wordt voor bekenden. Ook bellen vreemden aan met het verzoek de deur te openen. 

Een oplossing voor dit probleem kan zijn dat alle bezoekers zich eerst (telefonisch) bij de receptie 

moeten melden en de receptionist(e) vervolgens de bewoners waarschuwt. Een nadeel van deze 

oplossing is dat de receptie permanent bemand dient te zijn en dit kan een financieel probleem zijn. 

Ook kan de privacy van de bewoners in het geding komen, omdat de receptionist(e) dan op de hoogte 

is welke bezoekers er voor wie komen. Een andere oplossing is bewoners erop te wijzen dat er 

gevaren kunnen schuilen in het openen van de toegangsdeur voor vreemden en aan te geven wat men 

in zo'n situatie moet doen. Dit alles betekent het vermoeden bestaat dat sociale veiligheid met 

betrekking tot de samenstelling van de huishoudens in het woongebouw wel van toepassing is op het 

woonconcept en daarin ook verwerkt dient te worden. 

5.2.2 Sociale veiligheid (woonomgeving) 

Ten tweede komt sociale veiligheid ten opzichte van de buurtbewoners aan bod en hier wordt vooral 

gedoeld op de combinatie tussen sociale veiligheid en de leeftijd van de omwonenden, het hebben van 

veel of weinig vrienden in de buurt, etc. 

De vraag of er problemen zijn met de sociale veiligheid in de woonomgeving wordt in eerste instantie 

in tien van de zeventien interviews met 'nee' beantwoord (zie tabel 2, bijlage IV). Toch wordt er in 

negen interviews aangegeven dat men na zonsondergang zich niet meer op straat te begeeft. Eén van 

de respondenten zegt zich ook overdag onveilig te voelen. Een aantal redenen om zich overdag of na 

zonsondergang niet meer op straat te begeven, is dat men vindt dat het overal onveiliger is geworden, 

vanwege de buitenlandse jongeren in de wijk, mensen die de wijk in trekken en dan vernielingen 

aanrichten en graffiti spuiten, buurtbewoners in het algemeen, dat men hoort op tv of van anderen dat 

mensen worden aangevallen, men Zoetermeer crimineel vindt en dat er niemand naar je kijkt als er 

iets gebeurt. Indien men toch in het donker ergens heen moet in de woonomgeving, dan wordt er in 

twee gevallen aangegeven dat dat altijd per taxi gebeurd en in 4 gevallen wordt men opgehaald met de 

auto. In vier interviews wordt aangegeven waarom men geen problemen heeft met sociale veiligheid. 

Men heeft namelijk nog nooit iets meegemaakt op het gebied van sociale onveiligheid, men wel 

gewend is aan drukte op straat, of omdat men niet bang uitgevallen is. Eén echtpaar geeft aan dat ze 

's avonds nog met de trein reizen en fietsen. Een aantal oplossingen die genoemd worden waardoor 

men zich wat veiliger voelt zijn: goed de handtas vasthouden, een mobiele telefoon met 

voorgeprogrammeerd het nummer van de politie meenemen, mensen op straat niet aankijken en 

(reeds aangegeven) per auto of taxi ergens naar toe gaan. 

Resultaat 

Uit de interviews komt niet naar voren dat de samenstelling van de huishoudens in de buurt van 

invloed is op de (on)veiligheid. Slechts in drie gevallen wordt er een opmerking gemaakt over 

50 



buitenlandse jongeren, buurtbewoners en criminaliteit in Zoetermeer. Het kan te maken hebben met 

het geven van sociaal wenselijk antwoorden dat niet meer mensen, ook na aandringen, vertellen 

waarom men 's avonds niet op straat gaat. Er is ook geen verschil in één- en 

tweepersoonshuishoudens wat betreft de problemen met sociale veiligheid in de woonomgeving. Op 

basis van de informatie die uit de interviews naar voren komt, kan niet worden opgemaakt dat er 

wellicht sprake is van congruentie tussen vraag en aanbod met betrekking tot dit onderwerp. 

5.2.3 Zorg ontvangen: lichamelijke zorg (woning en woongebouw) 

Er bestaat een vermoeden dat de samenstelling van het huishouden van invloed is op het ontvangen 

van lichamelijke zorg. Eenpersoonshuishoudens zouden wellicht, indien nodig, meer gebruik maken 

van professionele zorg. De leden van de tweepersoonshuishoudens kunnen elkaar helpen en maken zo 

misschien minder gebruik van professionele zorg. Op het niveau van het woongebouw is de 

samenstelling van de huishoudens (ouderen of meer jongeren) wellicht ook van invloed op het 

ontvangen van lichamelijk zorg. 

Van alle geïnterviewden (zie tabel 3, bijlage N) ontvangen 3 personen professionele hulp bij de 

lichamelijke verzorging. In twee gevallen gaat het om het aantrekken van steunkousen en in één geval 

om hulp bij het in bad gaan. Dit levert geen problemen op met betrekking tot de woning, alleen komt 

de hulp wel wat erg vroeg in de ochtend. Alle genoemde problemen met betrekking tot lichamelijke 

verzorging hebben te maken met de badkamer en toilet. Deze problemen zijn: geen steunen in de 

badkamer en een te klein zitje, de slechte bevestiging van de douchekop aan het plafond, de lay-out 

van de badkamer is vreemd (douche midden in de badkamer en wastafel in de hoek), het toilet is te 

laag en het doorspoelen van het toilet maakt te veel herrie. Bij twee personen liep bij het douchen het 

water de gang in. Dit probleem is inmiddels bij beiden opgelost door een verhoging in de douche aan 

te brengen die het water tegenhoudt. Twee echtparen zeggen erg tevreden te zijn met de aangepaste 

douche. Eén echtpaar geeft aan dat de schoondochter de hulp bij lichamelijke verzorging zal geven 

indien dat nodig zal zijn. In twee interviews komt naar voren dat men hoopt dat bij de renovatie van 

het complex de douche wordt aangepast. Tenslotte geeft één echtpaar aan graag een thermostatische 

kraan in de badkamer te willen hebben en dit soort kraan wordt zeer gewaardeerd door ander echtpaar. 

Resultaat 

Omdat de hulpvraag maar klein is, kan er geen antwoord op de vraag worden gegeven of 

tweepersoonshuishoudens minder gebruik maken van professionele hulp bij lichamelijke verzorging 

en de vraag of de samenstelling van de huishoudens in het gebouw nog van invloed is op de mate van 

het ontvangen van professionele hulp bij lichamelijke verzorging. De problemen en klachten die er 

zijn over het gebruik van de douche zijn zeker belangrijk voor de bewoners, maar deze vallen in eerste 

instantie onder de woonbehoeften Gebruiksfunctie. Het Seniorenlabel (zie bijlage I, tabel 5a met 

toelichting) gaat uitvoerig in op prestatie-eisen met betrekking tot sanitair. Bij een toenemende 
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zorgbehoefte van de bewoners kan er wellicht wel een probleem ontstaan met de aangegeven 

gebreken in de badkamer. Ook hier geldt dat op basis van de onderzoeksgegevens niet kan worden 

opgemaakt dat er wellicht sprake is van congruentie. Aanvullend onderzoek bij mensen met een 

grotere hulpvraag is dan ook noodzakelijk. 

5.2.4 Zorg ontvangen: huishoudelijke zorg (woning en woongebouw) 

Ook voor huishoudelijke activiteiten geldt dat de samenstelling van het huishouden van invloed zou 

kunnen zijn op het ontvangen van zorg. Eenpersoonshuishoudens maken misschien, indien nodig, 

meer gebruik van professionele zorg dan tweepersoonshuishoudens. Op het niveau van het gebouw is 

de samenstelling van de huishoudens (ouderen of meer jongeren) wellicht van invloed op het 

ontvangen van mantelzorg met betrekking tot huishoudelijk activiteiten. 

Bij de vraag over het ontvangen van huishoudelijke zorg wordt niet het schoonmaken bedoeld (dat 

valt onder de woonbehoefte Inrichten en onderhouden), maar onder andere het bereiden van maaltijd 

en het doen van boodschappen. Deze twee hints werden in alle interviews bij de vragen over dit 

onderwerp genoemd. Uit tabel 4 (bijlage IV) blijkt dat slechts twee geïnterviewden aangeven hulp 

nodig te hebben en die hulp bestaat uit het krijgen van eten van het huis, de SRV-man die de 

boodschappen aflevert in de woning en een schoondochter die boodschappen doet. Voor de overige 

geïnterviewde geldt dat men voor de boodschappen zelf naar de winkel of SRV-wagen gaat, met of 

zonder rollator. Verder heeft vrijwel niemand problemen met de keuken ; één respondente zou wel 

graag een afzuigkap willen hebben . Een andere respondente geeft aan niet meer in staat te zijn om 

staand de afwas te doen . Haar man doet deze of ze gaat erbij zitten. Het doen van boodschappen levert 

verder bij niemand problemen op. 

Resultaat 

Er is vrijwel niemand die hulp bij huishoudelijke zorg nodig heeft. Het boodschappen doen en het 

bereiden van maaltijden levert geen problemen op. Dit betekent dat ook hier op basis van het 

onderzoek niet kan worden opgemaakt dat er wellicht van congruentie sprake is. Aanvullend 

onderzoek bij meer zorgbehoevende bewoners is noodzakelijk. 

5.2.5 Zorg ontvangen: zorg- en dienstencentrum (woonomgeving} 

Het laatste aspect van het ontvangen van zorg is het zorg- en dienstencentrum. Wat voor zorg en 

diensten zou men in zo'n centrum willen hebben en zouden er problemen kunnen ontstaan met de 

bereikbaarheid of de toegankelijkheid voor alle wijkbewoners? Dit blijkt voor de geïnterviewden een 

moeilijk onderwerp te zijn. Men kan zich niet echt voorstellen wat er mee bedoeld wordt, vooral 

omdat de Schoutenhoek al heel veel voorzieningen heeft. Voor het complex Fregatwerf geldt dat er 

een dienstencentrum in de buurt is. Dat niet goed duidelijk is wat er met de vragen over het zorg- en 
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dienstencentrum blijkt uit het feit dat er veel hints gegeven moeten worden, om duidelijk te maken 

wat de interviewer precies wil weten. 

In de interviews komt naar voren (zie tabel 5, bijlage IV) dat sommige respondenten niet echt weten 

wat er in het centrum zou moeten komen, omdat men nog geen hulp nodig heeft. Twee echtparen 

geven als verklaring dat men nog met z'n tweeën is. Uit acht interviews komt naar voren dat men het 

fijn vindt dat veel voorzieningen in het woongebouw zijn, zodat men niet naar buiten hoeft. Een 

echtpaar vindt bereikbaarheid geen probleem, want dan neemt men wel een taxi. Uit drie interviews 

komt naar voren dat men het geen bezwaar vindt dat andere wijkbewoners ook gebruik zouden maken 

van dat centrum of van de voorzieningen binnen de Schoutenhoek. Eén respondente voorziet 

problemen met de bereikbaarheid van een zorgcentrum in de buurt van het Fregat. Bij de vraag naar 

wat er in het zorgcentrum aanwezig zou moeten zijn, is zeer veel sturing nodig. Uiteindelijk worden 

genoemd: een kapper, een huisarts, een fysiotherapeut, de thuiszorg, een zwembad, een apotheek, een 

bloemist, een pedicure en een supermarktje. 

Resultaat 

Met betrekking tot de congruentie tussen zorg ontvangen en het aanbodniveau van de woonomgeving 

kan worden opgemerkt dat het vermoeden bestaat dat het belangrijkste aspect is dat zorg en diensten 

bij voorkeur in het woongebouw worden aangeboden. Daarbij dienen de bovengenoemde 

voorzieningen zeker aanwezig te zijn. Uit de onderzoeksgegevens kan niet worden opgemaakt dat er 

wellicht sprake is van congruentie tussen de samenstelling van de huishoudens in de woonomgeving 

en het ontvangen van zorg. 

5.2.6 Bediening (woonomgeving) 

De bediening van apparaten is geheel geconcentreerd op de woonomgeving. De apparaten die hier 

onder andere bedoeld worden en in de interviewvraag naar voren komen, zijn de kaartjesautomaat van 

de NS, de pinautomaat en de voetgangerslichten. In sommige gevallen is nog gevraagd naar de 

bediening van de brievenbus, maar deze is in de Schoutenhoek in het gebouw zelf aanwezig. Hierdoor 

valt deze weg uit de vraag naar de bediening van apparaten in de woonomgeving. 

Uit tabel 6 (bijlage IV) blijkt dat in meer dan de helft van de interviews er in eerste instantie wordt 

gezegd dat men geen problemen heeft met de bediening. Dit komt omdat men niet meer met de trein 

reist, niet meer buiten komt, je weet hoe je die apparaten moet behandelen en men zelf nog gebruik 

maakt van de pinautomaat. Er blijken toch nogal wat problemen te zijn met de bediening van de 

pinautomaat. Deze zijn: het niet kunnen indrukken van de toetsen in verband met Parkinson, er niet 

naar toe kunnen in rolstoel in verband met ongelijke ligging van de stoeptegels, geen vertrouwen 

hebben in de pinautomaat, het niet zo lang kunnen staan in de rij voor de automaat en de sociale 

onveiligheid van de automaat. De afstand tot de bank met een pinautomaat wordt door een 

respondente te groot bevonden. Eén echtpaar vindt de kaartjesautomaat ingewikkeld. Oplossingen die 

53 



worden aangedragen, zijn het bij de bank naar binnen gaan om geld te halen, zoon of dochter geld 

laten halen, met de taxi naar de bank gaan en de aanschaf van een strippenkaart bij de receptie en deze 

kaart gebruiken in de trein (op de stadslijn Zoetermeer- Den Haag is dat mogelijk). Er wordt 

aangegeven dat men graag een pinautomaat in het gebouw zou willen hebben. 

Resultaat 

De pinautomaat is voor veel geïnterviewden een probleem. Oplossingen die in de interviews naar 

voren komen zijn : geld aan de balie van de bank halen en een van kinderen machtigen zodat zij geld 

kunnen halen voor hun ouders. Wellicht zouden er meer mensen van de pinautomaat gebruik maken 

als deze in het woongebouw aanwezig zou zijn, zoals ook door één respondente geopperd wordt. Dan 

kan men eventueel ook zittend pinnen, de knoppen wat groter maken en men ervaart dat wellicht als 

sociaal veiliger. Indien de automaat in de buurt van de receptie wordt geplaatst kan de receptionist(e) 

eventueel om hulp worden gevraagd. Ook zouden de buurtbewoners gebruik kunnen maken van deze 

pinautomaat, zodat dit voor de bank financieel haalbaar wordt. Een andere oplossing is bankieren via 

internet, bijvoorbeeld via Girotel. 

5.2.7 Inrichten en onderhouden: schoonmaken {woning) 

Het onderwerp Inrichten en onderhouden is vooral voor de onderdeel Onderhouden meegenomen in 

de vragenlijst. Het eerste deel omvat vragen over schoonmaken met de bedoeling erachter te komen of 

er problemen zijn hiermee en hoe de eventueel op te lossen zijn. 

Tien van de 17 huishoudens (zie tabel 7, bijlage IV) heeft een hulp bij het schoonmaken en vaak 

professionele hulp (alfahulp, thuiszorg). Eén respondente heeft een particuliere hulp. Degene die geen 

gebruik maakt van een schoonmaakhulp geeft daarvoor de reden dat men mentaal en fysiek helemaal 

in orde is, wat de een niet kan, doet de ander en visa versa (geldt voor twee echtparen) en één echtpaar 

heeft speciaal laminaat laten leggen als oplossing voor schoonmaakproblemen. Van de personen die 

wel een hulp hebben, poetsen de meeste mensen wel zelf mee. De problemen ontstaan bij stofzuigen 

(is te vermoeiend), het stoffen in de hoogte (kasten en ramen), bukken, alles waar men een ladder bij 

nodig heeft en gordijnen afpakken. Eén echtpaar geeft aan dat men de woonkamer erg klein vindt, 

zodat men een stoel moet kiepen om de grond te poetsen. Bij een grotere woonkamer hoef je de stoel 

maar weg te schuiven. Twee personen kunnen vanwege de gezondheid niet meer zelf schoonmaken en 

één echtpaar geeft aan altijd al een hulp gehad te hebben. Eén echtpaar heeft negen maanden moeten 

wachten op de hulp. Oplossingen voor het schoonmaken zijn de schoonmaakhulp, waar al veel 

gebruik van wordt gemaakt, een echtpaar wil graag een grotere (driekamer-)woning, men kan gaan 

zitten bij het stofzuigen en één respondente wil een grijpertje zodat ze niet meer hoeft te bukken. 

Resultaat 

Samenvattend kan men concluderen dat een onderhoudsvriendelijke inrichting (bijvoorbeeld 

keukenkasjes tot aan het plafond, rolgordijnen) en het gebruik van onderhoudsvriendelijke materialen 
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(bijvoorbeeld laminaat) een oplossing kunnen zijn voor bovengenoemde problemen. Deze oplossingen 

kan men echter niet standaard aanbrengen in alle de woningen. Het kan zijn dat men bijvoorbeeld toch 

liever vloerbedekking of gordijnen heeft en het schoonmaken voor lief neemt. In dat geval zou een 

schoonmaakdienst of hulp kunnen worden ingeschakeld. 

5.2.8 Inrichten en onderhouden: klusjes (woning) 

Het tweede gedeelte van het onderwerp Inrichten en onderhouden heeft betrekking op kleine 

reparaties en aanpassingen in de woning, de klusjes. Doet men die klusjes (nog) zelf, indien ja, zijn 

daar dan problemen mee? Indien men zelf niet meer klust, wie doet dat dan? 

In vier van de van de 17 interviews (zie tabel 8, bijlage IV) wordt aangegeven dat men dat zelf doet en 

dat klussen ook geen problemen oplevert. De redenen van de overige geïnterviewden om niet te 

klussen zijn als volgt: men heeft geen tijd in verband met het bezoek aan dokter en fysiotherapeuten, 

men kan het fysiek niet (meer) opbrengen, men is niet handig en men heeft de apparaten niet meer. 

Eén respondente vindt de klussendienst van Hhvl erg duur en een andere vindt dat een particuliere 

klusser te veel kost. Van de mensen die niet zelf klust laat het overgrote deel dit doen door de 

kinderen, één mevrouw schakelt vrienden in en een ander vraagt de (schoonmaak-)hulp om te komen. 

Resultaat 

Voor het klussen geldt dat het meest opvallende aspect hier niet is dat veel geïnterviewden niet zelf 

meer klussen, maar dat dat gedaan wordt door een van de kinderen (en dus niet door een 

klussendienst). De generatie waartoe de geïnterviewden behoren, hebben in het algemeen nog grote 

gezinnen. De komende jaren zal dit gaan veranderen en kan de klussendienst toch een optie zijn, 

ondanks dat deze in de interviews nog nauwelijks wordt genoemd. In de toekomst zal ook het 

besteedbare inkomen van ouderen hoger wordt, zodat het argument dat de dienst duur is, wellicht niet 

meer geldt. 

5.2.9 Regulering privacy en sociale interactie: bezoek ontvangen (woning en 

woongebouw) 

Bij het ontvangen van bezoek gaat het vooral om de (kwaliteit van de) ruimte die men heeft en 

voorzieningen die er zijn en waarom men wel of niet bezoek in het woongebouw zou ontvangen. 

Uit tabel 9 (bijlage IV) blijkt dat iedereen, in meerdere of mindere mate, bezoek ontvangt in de 

woning. In tien interviews wordt gemeld dat de woning in het algemeen niet te klein is om bezoek te 

ontvangen, maar in acht interviews komt naar voren dat de woning wel te klein is als er veel bezoek 

over de vloer komt (onder andere verjaardagen, viering gouden bruiloft). De oplossingen die hier voor 

worden aangedragen zijn: het vieren van de verjaardag buiten het woongebouw, het opdelen van het 

bezoek dat voor verjaardagen komt en het uit eten gaan. Verder komt in zes interviews naar voren dat 
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men graag een zaaltje in het woongebouw zou willen hebben waar men naar kan uitwijken als er veel 

bezoek komt. 

In vier interviews wordt aangegeven dat er wel eens bezoek in de woning overnacht. Redenen om 

geen mensen in de woning te laten overnachten zijn dat er niet genoeg ruimte is in de woning, de 

kinderen wel weer naar huis rijden, men geen extra bedden heeft en dat het voor de logees prettiger 

wordt gevonden als ze wat meer privacy hebben. De oplossingen voor de problemen die hier genoemd 

worden is het huren van een algemene slaapkamer in het gebouw. Hier is iedereen die wel eens zo een 

slaapkamer huurt voor gasten erg tevreden over en in drie interviews wordt nog aangegeven hier wel 

gebruik van te willen maken indien het nodig zou zijn. Eén respondente vindt de kosten voor het 

gebruik van de algemene slaapkamer echter te hoog en zou er daarom geen gebruik van maken. 

Niemand van de geïnterviewden ontvangt wel eens bezoek in het woongebouw (in de recreatiezaal). 

In meer dan de helft van de interviews vindt men dit niet nodig, omdat de woning gezelliger is. 

Andere redenen om geen bezoek te ontvangen in de recreatiezaal zijn dat men het gezelschap er niet 

prettig vindt, er gerookt wordt en dat men er geen privacy heeft. 

Resultaat 

Vermoedelijk is er een behoefte aanwezig bij de doelgroep om veel bezoek te kunnen ontvangen in 

het woongebouw bij feesten en verjaardagen. Ook komt uit de interviews naar voren dat er behoefte is 

aan een goede slaapplaats voor logees. Hieraan kan tegemoet gekomen worden door het beschikbaar 

zijn van een zaaltje in het woongebouw en door algemene logeerkamers in het woongebouw. Er zou 

voor meer ruimte in de woningen kunnen worden gepleit om in de woning te laten overnachten, maar 

deze optie is al opgenomen in het Seniorenlabel (zie bijlage I, tabel 5a en toelichting). Op basis van de 

gegevens bestaat het vermoeden dat er geen behoefte is om bezoek in de algemene ruimte te 

ontvangen. 

5.2.1 o Regulering privacy en sociale interactie: privacy (woning, woongebouw en 

woonomgeving) 

Het onderdeel Privacy strekt zich uit over alle aanbodniveaus en concentreert zich in eerste instantie 

op de samenstelling van de huishoudens in de woning, dus privacy ten opzichte van de huisgenoot, de 

samenstelling van de huishoudens in het gebouw en woonomgeving met aspecten als bijvoorbeeld 

inkijk en geluidoverlast. 

Uit tabel 10 (bijlage IV) blijkt dat van de acht geïnterviewde echtparen niemand problemen heeft met 

de privacy ten opzichte van de partner in de woning. Als reden hiervoor worden genoemd dat met 

dezelfde hobby heeft, men al zo lang samen is en men een driekamerappartement heeft, zodat men 

ruimte genoeg heeft om zich even terug te trekken. Eén echtpaar zegt een zender en koptelefoon bij de 

tv te hebben, zodat iemand tv kan kijken zonder dat de ander daar last van heeft. 
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In twaalf interviews komt naar voren dat men geen problemen heeft met de privacy ten opzichte van 

de medebewoners in het gebouw. Problemen die met betrekking tot deze vorm van privacy worden 

aangegeven, zijn geluidoverlast van de buren (toiletgebruik en doorspoelen, iemand op trap horen 

lopen, gebruik radio en tv, verhuizingen), inkijk in de keuken, grote sociale controle sinds echtgenoot 

is overleden en in de slaapkamer last van rook van de onderburen. 

Bijna niemand van de geïnterviewden heeft problemen met privacy ten opzichte van mensen in de 

woonomgeving. In vier interviews worden redenen aangedragen waarom dat zo is, namelijk dat men 

niet op de begane grond woont, er is geen doorgaand verkeer langs het woongebouw is en dat de 

bewoners op de begane grond ramen hebben waar moeilijk door heen gekeken kan worden van buiten 

de woning. In twee interviews komt naar voren dat men last heeft van de geluiden van jongeren die in 

het weekend door de wijk trekken en één respondent heeft in de zomer geluidoverlast van de 

watersporters. 

Resultaat 

Met betrekking tot de privacy in de woning hoeft er geen extra aandacht in de woning te worden 

gegeven in het definitieve woonconcept. De eis van de driekamerwoning komt al in het Seniorenlabel 

voor, zoals reeds eerder is opgemerkt. Oplossingen voor de privacy-problemen met betrekking tot de 

medebewoners in het woongebouw, zijn: betere isolatie van de woningen tegen geluid en rook en een 

andere lay-out van de woningen in het gebouw, zodat men wel profiteert van de lichtinval, maar niet 

direct inkijk in de woning heeft. Uit de interviews komt niet naar voren dat er wellicht sprake is van 

problemen met de privacy ten opzichte van mensen uit de woonomgeving. 

5.2.11 Regulering privacy en sociale interactie: sociale contacten (woonomgeving) 

Bij het laatste onderdeel van Regulering privacy en sociale interactie wordt geprobeerd een antwoord 

te vinden op de vraag of de samenstelling van de huishoudens in de buurt van invloed is op sociale 

contacten in de buurt. 

In tabel 11 (bijlage IV) staan de resultaten van de interviews over het onderwerp sociale contacten 

met betrekking tot de woonomgeving. In een groot gedeelte van de interviews komt naar voren dat 

men geen sociale contacten in de woonomgeving heeft. In twee interviews wordt gezegd het niet 

uitmaakt voor het al dan niet hebben van sociale contacten of er jongeren in de buurt wonen. Men 

heeft geen behoefte aan contact wordt genoemd als reden waarom er geen sociale contacten zijn in de 

woonomgeving. Eén persoon heeft spijt van de verhuizing, omdat ze zich niet thuis voelt in het 

gebouw en weinig contacten krijgt met medebewoners. 

Resultaat 

Uit de interviews komt niet naar voren dat de samenstelling van de huishoudens wel of geen invloed 

heeft op de sociale contacten in de buurt; er kan uit de gegevens niet worden opgemaakt dat er 

wellicht sprake is van congruentie. 
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5.2.12 Eigen plek en inrichting (woning) 

Belangrijke vragen hierbij zijn of de samenstelling van het huishouden op woningniveau van invloed 

is op de (kwaliteit van de) ruimte en voorzieningen binnen de woning, bijvoorbeeld met betrekking tot 

het uitstallen van persoonlijke spullen met een herinnering. 

In dertien van de zeventien interviews (tabel 12, bijlage IV) komt naar voren dat men spullen heeft 

moeten achterlaten bij de verhuizing naar de huidige woning. Hierbij gaat het voornamelijk om 

meubilair, een parketvloer, een fiets, serviesgoed, een gasfornuis en boeken. In bijna alle gevallen 

(twaalf) is de kleinere ruimte nu de oorzaak van het achterlaten van spullen. Dat men geen spijt heeft 

van het achterlaten van spullen wordt in zes interviews gezegd. In de overige zeven interviews wordt 

aangeven wel degelijk spijt te hebben. De respondenten uit drie interviews vinden dat er te weinig 

bergruimte is voor (persoonlijke) spullen in de woning. Problemen met de eigen plek zijn dat men 

veel meubilair heeft moeten kopen, de rolstoel niet in de woning kan worden gezet (vanwege 

ruimtegebrek), men de opstelling van meubilair niet kan veranderen, omdat het maar op één manier 

allemaal in de woonkamer past en één respondente geeft aan dat het lastig is om gordijnen op te 

hangen vanwege het ontbreken van een blind stuk muur naast het raam. Oplossingen voor het 

achterlaten van de spullen worden niet echt gegeven, alleen dat men spullen aan bekende geeft, zoals 

buren, kennissen en kinderen. Eén echtpaar geeft aan dat je toch altijd weer je eigen sfeer creëert in 

huis met nieuwe spullen. 

Resultaat 

Een deel van de geïnterviewden heeft behoefte om spullen uit de vorige woning mee te nemen. Hier is 

meer ruimte voor nodig in de huidige woning. Hieraan kan tegemoet worden gekomen door de eis van 

een driekamerappartement. Zoals reeds eerder aangegeven wordt dit echter al in het Seniorenlabel 

meegenomen. Een andere optie is het creëren van meer bergruimte voor (persoonlijke) spullen. De 

fiets zou men eventueel in een gemeenschappelijke fietsenstalling kunnen plaatsen en wellicht zou het 

een oplossing zijn als boeken naar een gemeenschappelijke leeszaal in het woongebouw gebracht 

kunnen worden. 

5.2.13 Eigen plek en inrichting (woongebouw en woonomgeving) 

Belangrijke vragen bij dit onderwerp zijn: heeft men behoefte aan het toe-eigenen van een stukje 

semi-private ruimte (de gang of galerij) en heeft men een binding met de buurt waarin men woont en, 

indien ja, waar bestaat deze dan uit? 

Uit tabel 13 (bijlage IV) blijkt dat er in vier interviews naar voren komt dat er problemen zijn met het 

creëren van een eigen plek in het woongebouw. Deze problemen zijn, dat men niet goed op de gang 

(met rolstoel) kan manoeuvreren als er te veel spullen op de gang staan, men er zich aan ergert dat 

iedereen van alles op de gang neerzet, dat het te donker is om er planten neer te zetten of op te hangen 

en men weinig privacy in de eigen tuin heeft. Verder wordt genoemd dat men eenvoudig weg geen 
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behoefte heeft om spullen op de gang te zetten, onder andere omdat dat dan overduidelijk blijkt "dat 

daar oude mensen wonen". In negen interviews wordt aangegeven dat men spullen op de gang voor 

het huis gezet heeft met verschillende redenen. Men wil een eigen sfeer aan het stukje gang of aan het 

balkon/tuin geven en men moet anders de spullen weggooien. De respondente met weinig privacy in 

de eigen tuin heeft dit opgelost door met een kast en bloempotten een afgeschermd stukje te maken. 

In tien interviews komt naar voren dat er wel een binding met de buurt is en voor de respondenten uit 

vier interviews bestaat deze binding vanwege de voorzieningen die er zijn. In drie interviews wordt 

aangegeven dat de binding er is vanwege het feit dat de kinderen in Zoetermeer wonen en één 

respondente wil graag op de hoogte blijven van wat er in Zoetermeer gebeurt door het lezen van de 

regionale kranten. Van twee andere respondentes wonen de vriendinnen in Zoetermeer en hebben 

daarom een binding met de buurt. Twee echtparen geven aan geen behoefte te hebben aan een binding 

met de buurt. Andere redenen dat er geen binding is, zijn dat men zich niet thuis voelt in Zoetermeer, 

dat men eigenlijk in de vorige woonplaats wilde blijven wonen, men hier geen vriendenkring meer 

opbouwt en één respondente heeft spijt van de verhuizing vanwege de achtergelaten vrienden. 

Resultaat 

Er is bij een aantal geïnterviewden duidelijk een behoefte om spullen op de gang te zetten. Het 

neerzetten en ophangen van spullen op de gang is nu nog niet toegestaan, maar men zou dit toch in 

overweging kunnen nemen. Mensen die spullen buiten zetten omdat ze anders weggegooid moeten 

worden, hebben wellicht baat bij een grotere bergruimte in of bij de woning. Er bestaat een behoefte 

onder de geïnterviewden om dicht bij de eigen kinderen te wonen. Het is echter moeilijk aan te geven 

in hoeverre daar in het woonconcept aandacht aan besteed kan worden. Verder is niet op te maken uit 

de interviewgegevens of men tussen ouderen wil wonen of juist een mix van leeftijden prefereert en 

of men veel waarde hecht aan het wonen in een vertrouwde omgeving. Het is derhalve niet mogelijk 

om aan te geven of er wellicht sprake is van congruentie tussen vraag en aanbod betreffende dit 

onderwerp. 

5.2.14 Hobby (woning, woongebouw en woonomgeving) 

Een onderwerp dat op drie aanbodniveaus van invloed is, is het uitoefenen van een hobby. Hebben 

meerpersoonshuishoudens meer ruimte nodig voor het uitoefenen van hun hobby, of levert dit geen 

problemen op? Zijn er in het gebouw voldoende mogelijkheden om een hobby uit te oefenen en is de 

samenstelling van de huishoudens in het woongebouw van belang voor het uitoefenen van een hobby? 

Zijn er hobby- en recreatiemogelijkheden in de woonomgeving en is de samenstelling van de 

huishoudens in de omgeving van belang? 

Uit twee interviews blijkt dat men hobby's heeft moeten opgeven na de verhuizing naar de huidige 

woning (zie tabel 14, bijlage IV). Deze hobby's zijn klussen aan de eigen woning (niet meer 

noodzakelijk) en zwemmen (zwembad is te ver weg). Eén respondente heeft problemen met het 
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uitoefenen van de hobby in de woning, want zij kan zelf haar naaimachine niet meer optillen. Dit 

probleem wordt opgelost door aan een van de vele kennissen die op bezoek komen te vragen of ze de 

machine voor haar klaar willen zetten. De overige personen die een hobby in de woning uitoefenen 

hebben hier geen problemen mee. In negen interviews komt naar voren dat men hobby's in het 

woongebouw uitoefent. Men is tevreden over de voorzieningen in de hobbyruimte in vier interviews 

en er wordt door een echtpaar aangegeven dat men het prettig vindt dat de hobbyruimte in het 

woongebouw is, zodat deze makkelijk bereikbaar is. Problemen die in zes interviews worden genoemd 

met de algemene hobbyruimte zijn: last van (tabaks-)rook, niet met de lift ernaar toe kunnen vanwege 

de gezondheid, de ruimte te klein is voor de zangmiddag omdat het biljart in de weg staat, het erg 

warm is in de ruimte en vergaderen er onmogelijk is vanwege het gebrek aan privacy. Oplossingen 

worden niet aangedragen door de respondenten, met uitzondering van de opmerking dat men dan maar 

geen gebruik maakt van de algemene (hobby)ruimte. In tien van de zeventien interviews komt naar 

voren dat men hobby's buitenshuis heeft. De problemen hierbij concentreren zich rond de mobiliteit. 

Men geeft aan in twee interviews nog erg blij te zijn met het feit dat men nog auto rijdt en dat dit 

bijdraagt aan de mobiliteit. In twee andere interviews wordt gezegd dat het wegdoen van de auto 

(vanwege de gezondheid) een probleem oplevert. Men kan bijvoorbeeld niet meer naar het strand, 

omdat de ouderbus niet verder gaat dan Zoetermeer. Een oplossing voor deze problemen zou het 

gebruik van een taxi kunnen zijn. Er bestond een taxivergoeding in Zoetermeer die gebaseerd was op 

een vergoeding per rit. Nu is deze vergoeding omgezet in 300 gratis ritten binnen Zoetermeer. Dit 

heeft tot gevolg dat mensen minder reizen buiten Zoetermeer voor uitstapjes. Alle respondenten die 

dit probleem hebben (in vier interviews komt dit naar voren, maar deze behoren niet tot de hoogste 

inkomenscategorie) willen de oude regeling terug. Eén respondent is te spreken over de goede 

fietspaden in Zoetermeer en in drie interviews wordt gepleit voor meer bankjes op de wandelroute 

naar het stadshart. 

Resultaat 

Op basis van de gegevens uit de interviews bestaat het vermoeden dat er wellicht geen problemen zijn 

met het uitoefenen van hobby's in de woning. Veel respondenten hebben echter ook een hobby in het 

woongebouw. Wellicht moet men vanwege een (te) kleine woning uitwijken naar een hobbyruimte in 

het woongebouw, maar deze veronderstelling kan niet gestaafd worden aan de hand van het eigen 

onderzoek. Op basis van de gegevens uit de interviews kan dan ook niet worden opgemaakt dat er 

wellicht sprake is van congruentie tussen de woonbehoeften met betrekking tot de hobby in de woning 

en het aanbod. De behoefte aan het uitoefenen van een hobby in het woongebouw is vermoedelijk wel 

aanwezig. In het woonconcept moet aandacht geschonken worden aan mogelijkheden om in deze 

behoefte te voorzien. Gezien de problemen die in de interviews genoemd worden, zijn 

aandachtspunten hierbij de bereikbaarheid, het binnenklimaat en de inrichting van een hobbyruimte. 

Dat de samenstelling van de huishoudens van invloed is op het uitoefenen van een hobby in het 
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woongebouw kan ook niet door de gegevens uit het interview bevestigd worden. Hier dient nog nader 

onderzoek plaatst te vinden. Met betrekking tot het uitoefenen van een hobby in de woonomgeving 

kan ook op basis van de onderzoeksgegevens niet worden opgemaakt dat er wellicht sprake is van 

congruentie tussen vraag en samenstelling van de huishoudens. Vermoedelijk is er wel een behoefte 

aan betaalbaar vervoer voor uitstapjes buiten Zoetermeer en meer rustpunten (bankjes) op de route 

richting het stadshart, maar dit valt buiten het bereik van de corporatie. Dus ook hier geldt dat er uit 

de onderzoeksgegevens niet kan worden opgemaakt dat er wellicht sprake is van congruentie. 

5.2.15 Uitzicht (woongebouw) 

Het laatste onderwerp uit het interview betreft het uitzicht vanuit het woongebouw. De vragen die 

hierbij beantwoord dienen te worden zijn of het uitzicht aantrekkelijk is en of dit gehinderd door de 

constructie. Voor de geïnterviewden in de Fregatwerf geldt dat zij geen uitzicht vanuit het 

woongebouw hebben. 

Slechts één echtpaar (zie tabel 15, bijlage IV) geeft aan dat er een probleem is met het uitzicht. Dit 

probleem is echter dat er voor een van de ramen in de woning een plank zit. Het gaat bij het 

onderwerp uitzicht niet om de woning, maar om het woongebouw. Het uitzicht bleek in tien 

interviews goed te worden beoordeeld. Men kijkt uit over groen, woningen en een drukke weg. De 

personen in de Fregatwerf missen in het algemeen het uitzicht vanuit het woongebouw niet. Wat wel 

een probleem blijkt te zijn, is dat men de gangen (in de Schoutenhoek) op het noorden gericht zijn en 

de gangen op de begane grond, zo donker zijn. Dit komt in vier interviews naar voren. De oplossingen 

die worden aangedragen zijn extra openingen in de gang voor meer lichtinval en het installeren van 

een extra lamp in de woning. 

Resultaat 

Met het uitzicht lijken er geen problemen te zijn. Dit heeft te maken met het feit dat het uitzicht vanuit 

het woongebouw nogal varieert, van de (binnen)tuintjes tot de bedrijvigheid van de weg die voor het 

complex loopt. Voor iedere bewoners is er wel een aantrekkelijke uitzicht. Indien men echter dit 

onderwerp in een breder perspectief zet, zijn er vermoedelijk wel problemen te zijn. De gangen 

worden donker gevonden. Er is behoefte aan een meer daglichttoetreding, voornamelijk op de begane 

grond. 

5.2 Overzicht resultaat data-analyse 

De informatie die uit de data-analyse naar voren komt, is in de voorafgaande paragraaf uitvoerig per 

onderwerp beschreven. Vervolgens wordt deze informatie gekoppeld aan de desbetreffende cellen uit 

het voorlopig woonconcept (figuur 9). Dit levert de volgende figuur op: 
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B: sociale veili 

E: zorg ontvangen x woonomgeving (m.u.v. sshh 
woonomgeving) 

E: zor ontvan en x sshh woonom evin 
F: bediening x woonomgeving (kwaliteit van de 
ruimte met aanwezige elementen en aanwezige 
voorzieningen) 

G: inrichten en onderhouden x woning (m.u.v. 
sshh woning) 

H: regulering privacy en sociale interactie x 
wonin 
J: regulering privacy en sociale interactie x 
woongebouw 

K: regulering privacy en sociale interactie x sshh 
woonom evin 
L: eigen plek en inrichting x woning 

M : eigen plek en inrichting x woongebouw 
(m.u.v. sshh woonomgeving) 

evin 

Figuur 13: overzicht resultaat data-analyse 

5.3 Definitief woonconcept 

Mogelijkheid om ongewenste bezoekers buiten het gebouw te 
houden (bijv. door permanente bemanning receptie, instructie 
ebruik intercom i.v.m. sociale veili heid) 

Zorg- en diensten in het woongebouw (bijvoorbeeld, kapper, 
huisarts, fysiotherapeut, thuiszorg, apotheek, bloemist, pedicure 
en een supermarktje waar ook buurtbewoners gebruik van kunnen 
maken) 

Mogelijkheid om geld veilig dicht in buurt van het gebouw te 
kunnen halen (bijv. pinautomaat in gebouw waar ook 
buurtbewoners gebruik van kunnen maken, met grote knoppen, 
zitmogelijkheid, eventueel hulp inroepen receptionist(e), 
bankieren via internet) 
Mogelijkheden om schoonmaken makkelijker te laten verlopen 
(bijv. schoonmaakdienst, onderhoudsvriendelijke materialen, 
onderhoudsvriendelïke inrichtin ) 
Mogelijkheid om klussen makkelijker te laten verlopen (bijv. 
klussendienst) 

Mogelijkheid om veel mensen te kunnen ontvangen (bijv. zaaltje 
in woongebouw dat gehuurd kan worden) 
Mogelijkheid om bezoek te laten overnachten (bijv. algemene 
slaa kamers in woon ebouw) 
Goede geluid- en geurisolatie tussen woningen 
Mogelijkheid om inkijk vanaf de galerij te vermijden (bijv. andere 
la -out van wonin en in ebouw ) 

Mogelijkheden om (persoonlijke) spullen en rolstoel op te bergen 
(bïv. rotere ber in in wonin ) 
Mogelijkheid om fiets te stallen (bijv. gemeenschappelijke 
fietsenkelder) en om boeken te kunnen houden na verhuizing (bijv 
grotere berging woning, boeken afgeven bij gemeenschappelijke 
leeszaal) 
Mogelijkheid tot het ophangen van spullen in de galerij 
(schilderij, planten) en mogelijkheid tot berging spullen die men 
bï verhuizin niet we wil doen (bïv. ber in bï wonin ) 

Mogelijkheid uitoefenen hobby (bv. hobbyruimte in woongebouw 
met aandacht voor bereikbaarheid, binnenklimaat en inrichtin ) 

Op begane grond ruime aandacht voor daglichttoetreding 

Het voorlopige woonconcept kan nu op basis van de resultaten van de data-analyse worden aangepast 

en deze aanpassing levert het definitieve woonconcept op (zie figuur 14): 
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Figuur 14: definitief woonconcept 
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1. behoeften met betrekking tot de 
zintuigfuncties en thermische 
behoeften 

2. behoeften met betrekking tot 
sociale veiligheid 

3. behoeften met betrekking tot 
fysieke veiligheid 

4. behoeften met betrekking tot zorg 
ontvangen 

Zien (verlichting in directe woonomgeving, woongebouw en woning, 
vertrektijden en bestemmingen OV met grote letters aangeven, contrasterende 
traptreden, trapleuningen als geleiding voor blinden en slechtzienden, 
contrasterende grepen kastjes, spiegel liftkooi i.v.m. aflezen verdiepinghoogte, 
seniorenslot), horen (hoorsignaal van de bel door de hele woning), ruiken 
(geurtjes keuken) en voelen/thermische behoeften (tochtarme abri ' s, natuurlijke 
ventilatie in kamers, capaciteit CV i.v.m. hogere temperaturen voor ouderen, 
thermostatische radiatorkranen). 
Wachthokjes /abri's OV zijn veilig en in het zicht van woningen geplaatst, goede 
verlichting (directe woonomgeving inclusief achterpaden en parkeerplaatsen, 
woongebouw, lichtpunten buitendeuren woning), overzichtelijkheid van de 
directe woonomgeving (toezicht openbare ruimte, achterpaden breed genoeg, niet 
te lang en recht), aanwezigheid huismeester /conciërge, toegangsdeuren dienen 
zichtbaar te zijn vanuit tenminste 2 woningen, spiegel liftkooi (anti-vandalisme), 
inbraakveilig hang- en sluitwerk, het kunnen zien van gasten vanuit de hal, 
voldoende uitzicht naar buiten en een keuze akket voor alarmerin . 
Goede toegangsroutes, oversteekplaatsen en begaanbare trottoirs, verlichting 
(woongebouw, woning), niveauverschillen rond drempels minimaal 
(woongebouw, woning), veilige beglazing (woongebouw, woning), veilige trap 
(woongebouw, woning), veilige trapleuning (woongebouw, woning), 
inbraakveilig hang- en sluitwerk (woning), gelijkvloersheid van alle vertrekken 
(woning), plaats voor deurmat (woning), voldoende ruimte voor kapstok die niet 
in de weg staat (woning), ruimte voor afzetvakken (keuken), veilige kraan 
(woning), veilige plaats magnetron (woning), veilige douche (woning), veilige 
radiatoren (woning), voldoende stekkerpunten (woning), tweede 
telefoonaansluitin , keuze akket alarmerin , tweede tv-aansluitin . 
Het uitvoeren van het toilet met een (half)hoog waterreservoir (hindert de 
hulpverlener niet) , verdekte gangen, algemene ruimten en alarmeringen, 
behandelruimte van een huisarts, fysiotherapeut en dergelijke, kantoor van de 
zorgcoördinator en dagbehandelingsplaatsen, zorg op maat (woningniveau). 

A: mogelijkheid om ongewenste 
bezoekers buiten het gebouw te houden 
(bv. door permanente bemanning 
receptie, instructie gebruik intercom 
i.v.m. sociale veiligheid) 

E : zorg- en diensten in het woongebouw 
(bv. kapper, huisarts, fysiotherapeut, 
thuiszorg, apotheek, bloemist, pedicure en 
een supermarktje waar ook 
buurtbewoners gebruik van maken) 

B: invloed van samenstelling 
huishoudens woonomgeving op 
sociale veiligheid 

C: invloed van prestaties woning op 
zorg ontvangen 
D: invloed van samenstelling 
huishoudens woongebouw op zorg 
ontvangen 
E2

: invloed van samenstelling 
huishoudens woonomgeving op zorg 
ontvan en 



Fysiologisch / dynamisch 
1. behoeften met betrekking tot 
bediening 

2. behoeften met betrekking tot 
gebruiksfunctie 

3. behoeften met betrekking tot 
inrichten en onderhouden 

Sociaal ·gedrág . > 
1. behoeften met betrekking tot 
regulering privacy en sociale 
interactie 

Entree-accessoires dienen goed bereikbaar (woning, woongebouw), bediening 
van ramen, deuren en elektra (woning), makkelijke bediening wasmachine, 
goede kraandoppen en stekkerpunten voor mensen met verminderde handfunctie. 

Halte OV binnen loopafstand, winkels voor dagelijkse boodschappen en 
postkantoor/bank zijn goed bereikbaar, goede toegangsroutes, goede 
oversteekplaatsen, goed begaanbare trottoirs, huismeester conciërge, entree
accessoires bruikbaar voor iedereen (woning, woongebouw), doorgangsmaten 
deuren voldoende verhoogt bruikbaarheid (woning, woongebouw), voldoende 
opstelruimte deuren (woning, woongebouw), lift ook voor rolstoelgebruik en 
brancardtransport (woongebouw), veilige trap nodigt uit tot gebruik 
(woongebouw), gangen en galerijen zijn breed genoeg, driekamerwoning, goede 
relatie tussen primaire vertrekken (woning), gebruiksruimte wasmachine 
(woning), alle primaire ruimten op zelfde niveau (woning), niveauverschillen 
minimaal i.v.m. rolstoelgebruik (woning), zit- en eetmat i.v.m. rolstoelgebruik 
(woning), slaapkamer voldoende groot, keuken voldoende groot, onder- en 
bovenkasten eenvoudig te hanteren, aansluiting voor zowel gas als elektrisch 
koken, aanpasbaar keukenblok, veilige douche, badkamer geschikt voor 
rolstoelgebruik, buitenruimte, voldoende bergruimte in de woning en voldoende 
bergruimte buiten de woning 
Voldoende ononderbroken muurlengte aanwezig voor het plaatsen van 
wandmeubels en voldoende bergruimte in de woning. 

Ontmoetingsmogelijkheden in de woonomgeving, doorgangsmaten van en de 
opstelruimte bij deuren moeten voldoende zijn (bevordert de toegankelijkheid 
van woongebouw en de woning), driekamerwoning (logeren), aanrecht in open 
keuken uit het zicht, toilet bezoekbaar voor rolstoelgebruikers, tweede 
telefoonaansluiting, tweede televisieaansluiting. 

F: mogelijkheid om geld veilig dicht in 
buurt van het gebouw te kunnen halen 
(bv. pinautomaat in gebouw waar ook 
buurtbewoners gebruik van kunnen 
maken, met grote knoppen, 
zitmogelijkheid, eventueel hulp inroepen 
receptionist(e), bankieren via internet) 

G: mogelijkheden om schoonmaken 
makkelijker te laten verlopen (bv. 
schoonmaakdienst, 
onderhoudsvriendelijke materialen, 
onderhoudsvriendelijke inrichting); 
mogelijkheid om klussen makkelijker te 
laten verlopen (bijv. klussendienst) 

. 

J: mogelijkheid om veel mensen te 
kunnen ontvangen (bv. zaaltje in 
woongebouw dat gehuurd kan worden), 
mogelijkheid om bezoek te laten 
overnachten (bv. algemene slaapkamers 
in woongebouw), goede geluid- en 
geurisolatie tussen woningen, 
mogelijkheid om inkijk vanaf de galerij te 
vermijden (bv. andere lay-out van 
woningen in gebouw ) 

H : invloed van prestaties woning op 
regulering privacy en sociale 
interactie 
K: invloed van samenstelling 
huishoudens woonomgeving op 
regulering privacy en sociale 
interactie 



Eieen identiteit 
1. behoeften met betrekking tot De aanwezigheid van voldoende ononderbroken muurlengte voor het plaatsen L: mogelijkheden om (persoonlijke) N: invloed van prestaties 
eigen plek en inrichting van wandmeubels en voldoende bergruimte in de woning. spullen en rolstoel op te bergen (bijv. woonomgeving op eigen plek en 

grotere berging in woning) inrichting 
M: mogelijkheid om fiets te stallen (bv. 
gemeenschappelijke fietsenkelder) en om 
boeken te kunnen houden na verhuizing 
(bv. grotere berging woning, boeken 
afgeven bij gemeenschappelijke leeszaal); 
mogelijkheid tot het ophangen van 
spullen in de galerij (schilderij, planten) 
en mogelijkheid tot berging spullen die 
men bij verhuizing niet weg wil doen (bv. 
berging bii woning) 

2. behoeften met betrekking tot Driekamerwoning (extra ruimte voor hobby) en buitenruimte (tuinieren). P': mogelijkheid uitoefenen hobby (bv. 0 : invloed van prestaties woning op 
hobby hobbyruimte in woongebouw met hobby 

aandacht voor bereikbaarheid, P2
: invloed samenstelling 

binnenklimaat en inrichting) huishoudens woongebouw op hobby 
Q: invloed woonomgeving op hobby 

3. behoeften met betrekking tot (de Levendig en voldoende uitzicht naar buiten. R: op begane grond ruime aandacht voor 
aantrekkelijkheid van) uitzicht daglichttoetreding 

Figuur 15: toelichting definitief woonconcept 



Dit definitieve woonconcept bestaat uit twee delen. Ten eerste een matrix waarin te zien is voor welke 

cellen er al congruentie was vóór het interview (blauwe cellen), waar congruentie is bereikt door de 

informatie uit de interviews (blauwe cellen met hoofdletter), waar geen congruentie aanwezig kan zijn 

(rode cellen) en waar op basis van de gegevens uit het interview geen uitspraak kan worden gedaan 

over congruentie tussen vraag en aanbod (gele cellen met hoofdletter). Het tweede gedeelte is een 

tabel waarin staat vermeld waar de congruentie uit bestaat. 

Waar vooral veel aandacht voor gevraagd wordt in dit definitief woonconcept, is meer ruimte en 

voorzieningen in het woongebouw voor activiteiten zoals hobby, berging en uitstalling van 

(persoonlijke) spullen en fiets, het ontvangen van veel bezoek en het laten overnachten van bezoek. 

Men zou er ook voor kunnen kiezen om mogelijkheden voor deze activiteiten te creëren in de woning 

door middel van bijvoorbeeld een driekamerwoning. Deze wordt in het woonconcept van het 

woonzorgcomplex al genoemd als prestatie-eis, maar er mag wel meer nadruk op deze eis gelegd 

worden. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

De ontwikkeling van een woonconcept dat 75-plussers in staat stelt om langer zelfstandig te wonen 

staat centraal in dit afstudeeronderzoek. Hiertoe is eerst de vraag, in de vorm van algemene en 

specifieke woonbehoeften van de doelgroep, bestudeerd en dit resulteerde in de vorming van vier 

clusters met de titels fysiologisch/statisch (1), fysiologisch/dynamisch (2), sociaal gedrag (3) en eigen 

identiteit (4). De prestaties van de woonsituatie, het aanbod, zijn ingedeeld in woning, woongebouw 

en woonomgeving met als onderverdeling omvang en structuur van de ruimte, kwaliteit van de ruimte 

met aanwezige elementen, aanwezige voorzieningen zowel van materiële als niet-materiële aard en 

samenstelling van het (de) huishouden(s) . Vraag en aanbod zijn bij elkaar gebracht in een matrix (de 

match) waarbij de horizontale as de vraagzijde weergeeft en de verticale as de aanbodzijde en waarbij 

er gestreefd is naar congruentie tussen vraag en aanbod. Op basis van het woonzorgcomplex werd 

invulling gegeven aan deze matrix en dit leverde het voorlopige woonconcept. De ontbrekende 

informatie uit dit concept werd gezocht door middel van een eigen, empirisch onderzoek, met behulp 

van interviews. De gegevens die hieruit naar voren kwamen zijn gebruikt om het concept definitief te 

maken. Het definitieve woonconcept is weergegeven door een verder ingevulde matrix waarin per cel 

de mate van congruentie (niet aanwezig, wel aanwezig, geen uitspraak) is weergegeven en een tabel 

waarin staat vermeld waar deze congruentie uit bestaat. Bij de bespreking van de conclusies wordt 

ingegaan op wetenschappelijke, maatschappelijke en technische aspecten en worden er suggesties 

gedaan worden voor vervolgonderzoek. 

Wetenschappelijk aspecten 

De eerste onderzoeksvraag heeft als onderwerp de vraagzijde van het woonconcept. De conclusie 

hierbij luidt dat de belangrijkste woonbehoeften van de 75-plussers kunnen worden weergegeven door 

de vier clusters uit die uit het literatuuronderzoek naar voren komen. Cluster 1 bevat woonbehoeften 

met betrekking tot de fysiologie van de bewoner(s) in een toestand van rust of van passieve beweging, 

te weten ondersteuning voor de zintuigfuncties en de daarmee samenhangende thermische behoeften, 

fysieke veiligheid, sociale veiligheid en de mogelijkheid om zorg te ontvangen. Cluster 2 bevat 

woonbehoeften met betrekking tot de fysiologie van de bewoner(s), maar dan in actieve toestand bij 

het gebruik van apparatuur of hulpmiddelen, te weten bediening, de gebruiksfunctie van een woning 

en inrichten en onderhouden als activiteit. Cluster 3 bevat woonbehoeften die betrekking hebben op 

het sociale gedrag van de bewoner(s) en de mogelijkheid om dit zelf te regelen (privacy en sociale 

interactie). Cluster 4 bevat woonbehoeften die betrekking hebben op de eigen identiteit van de 

bewoner(s) en de mogelijkheid om deze te uiten via de woonsituatie, te weten eigen plek en 

inrichting, hobby's en (aantrekkelijkheid van) het uitzicht. De onderverdeling van deze clusters is niet 

optimaal. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de woonbehoeften met betrekking tot 'Inrichten en onderhouden' 

68 



die alleen op het aanbodniveau van de woning een bijdrage leveren aan het woonconcept. Men kan 

overwegen deze samen te voegen met andere woonbehoeften, bijvoorbeeld met de woonbehoeften 

Gebruiksfunctie'. 

De tweede onderzoeksvraag gaat in op de aanbodzijde van het woonconcept en de prestaties van de 

woonsituatie. Geconcludeerd kan worden dat de indeling van het aanbod in woning, woongebouw en 

woonomgeving een goede keuze is gebleken. Bij elk aanbodaspect werd een onderverdeling 

aangebracht die er als volgt uitziet: omvang en structuur van de ruimte, kwaliteit van de ruimte met 

aanwezige elementen, aanwezige voorzieningen zowel van materiële als niet-materiële aard en 

samenstelling van het (de) huishouden(s). Dit laatste element leverde echter wel een probleem op 

gezien het feit dat er veel cellen in het woonconcept betreffende dit element niet van toepassing zijn 

en er dus geen congruentie is tussen vraag en aanbod. Dit element kan uit de onderverdeling van het 

aanbod verwijderd worden. De informatie die in dit aanbodelement zit opgesloten, bijvoorbeeld met 

betrekking tot een- en tweepersoonshuishoudens en leeftijd, is wel van belang voor het woonconcept. 

Een mogelijkheid zou zijn om deze informatie onder te brengen aan de vraagzijde van het 

woonconcept of in de cellen van het woonconcept een differentiatie betreffende deze informatie aan 

te brengen. 

De overeenstemming tussen vraag en aanbod qua vorm is het onderwerp van de derde 

onderzoeksvraag. De conclusie luidt dat de vorm van het woonconcept kan worden weergegeven in de 

matrix met de twee dimensies vraag en aanbod op respectievelijk de horizontale en de verticale as 

waarbij wordt gestreefd naar congruentie tussen vraag en aanbod in de cellen van de matrix. Het 

gebruik van de kleuren levert een overzichtelijk geheel op waarbij in één oogopslag zichtbaar is wat 

de status van de congruentie (wel of niet aanwezig, geen uitspraak) is. 

De inhoud van het woonconcept staat in de vierde onderzoeksvraag centraal. De conclusie bij deze 

vraag is dat het definitieve woonconcept een middel is om ouderen zelfstandig te laten wonen, indien 

het als basis wordt gebruikt voor ouderenhuisvesting. Het concept van het woonzorgcomplex, 

gebaseerd op het Seniorenlabel, is in vergelijking met de overige bestudeerde bestaande 

woonconcepten een goede basis voor het woonconcept. Vooral de congruentie betreffende de clusters 

fysiologisch/statisch en fysiologisch/dynamisch kan door het Seniorenlabel worden verzorgd. De 

prestatie-eisen, tips en aanbevelingen uit het Seniorenlabel, dat ten grondslag ligt aan het 

woonzorgcomplex, kunnen echter niet voor alle cellen uit het woonconcept de congruentie aangeven 

tussen vraag en aanbod. Dit is vooral het geval bij de clusters sociaal gedrag en eigen identiteit. Uit 

het eigen empirische onderzoek komt naar voren dat er vooral op het niveau van het woongebouw 

sprake is van congruentie. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het uitstallen van 
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persoonlijke spullen in de gangen van het woongebouw en de mogelijkheden tot het ontvangen van 

veel bezoek. Er is verder onderzoek nodig, bijvoorbeeld om de ontbrekende informatie te vergaren die 

kan leiden tot een uitspraak over eventuele congruentie van deze twee clusters met betrekking tot de 

woonomgeving en in mindere mate de woning. 

De vier onderzoeksvragen in ogenschouw genomen kan worden geconstateerd dat het conceptueel 

model een goede weergave is van de verbanden tussen de variabelen. Het langer zelfstandig blijven 

wonen wordt door een goede overeenstemming van vraag en aanbod bereikt en deze overeenstemming 

is opgenomen in het definitieve woonconcept. Dit is gebaseerd op de woonbehoeften van de 75-

plussers en de prestaties van de woonsituatie, ofwel vraag en aanbod. De definitie van het 

woonconcept luidde als volgt: een woonconcept is een visie over de wijze waarop, qua vorm en 

inhoud, de woonsituatie onderverdeeld in woning, woongebouw en woonomgeving, tegemoet komt 

aan de algemene en specifieke woonbehoeften van een doelgroep op het gebied van fysiologie 

( statisch en dynamisch), sociaal gedrag en eigen identiteit, zodat de congruentie tussen de 

woonsituatie en de woonbehoeften zo volledig mogelijk is. De ondergeschiktheid van het aanbod aan 

de vraag nog aan het model worden toegevoegd. Dit kan door middel van een pijl van het hokje 

'woonbehoeften 75-plussers' naar het hokje 'prestaties woonsituatie'. 

De gehanteerde methode voor dit onderzoek is een combinatie van een literatuurstudie en een eigen, 

empirisch onderzoek. De conclusie met betrekking tot de methode is dat de resultaten van 

literatuurstudie een goede fundering vormen voor het woonconcept en het eigen onderzoek 

gedeeltelijk voor een aanvulling van het woonconcept heeft gezorgd. De literatuurstudie leidde tot de 

beantwoording van de eerste drie onderzoeksvragen en bijbehorende conclusies zijn hierboven al 

vermeld. Het eigen, empirische onderzoek heeft de vorm van een kwalitatief onderzoek gekregen, wat 

het mogelijk maakte naar de meningen van de personen uit de steekproef te vragen. Door de omvang 

van de vragenlijst en de verwerking is er gebruik gemaakt van een kleine steekproef. Een nadeel 

hiervan is dat het niet verantwoord is de resultaten van het eigen, empirische onderzoek te 

generaliseren. Een ander nadeel van deze onderzoeksmethode is de beperkte mogelijkheid tot data

analyse. De resultaten van het onderzoek bestaan uit de uitspraken gedaan in de interviews met 

bijbehorende frequentie. Deze frequentie is niet als criterium voor de aanwezigheid van congruentie 

gebruikt. Nu berust de keuze tussen het al dan niet markeren van uitspraken in de interviews als wel 

of geen congruentie tussen vraag en aanbod op de eigen beoordeling van de onderzoeker. Het is dan 

ook aan te bevelen om bij verder onderzoek gebruik te maken van een kwantitatief onderzoek. Hier 

wordt verder op ingegaan bij de aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 
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Maatschappelijke aspecten 

De wens van ouderen om langer zelfstandig te blijven wonen ligt ten grondslag aan dit onderzoek. Het 

wonen is echter een dynamisch proces, zoals in de inleiding reeds werd opgemerkt, en de doelgroep 

ontwikkelt zich ook. De conclusie kan worden getrokken dat woonbehoeften van ouderen mee 

veranderen en dit zal leiden tot een verandering in de invulling van het woonconcept. Ouderen worden 

mondiger, rijker, hebben minder kinderen dan de huidige generatie 75-plussers en zijn in de toekomst 

meer vertrouwd met een computer en internet. Men zal minder terug kunnen vallen op ondersteuning 

van kinderen en daardoor meer afhankelijk worden van diensten die, bijvoorbeeld, door een 

woningcorporatie wordt aangeboden. Het toenemende vermogen stelt ouderen dan ook in staat om 

voor deze diensten te betalen. Ouderen zullen eventuele ontevredenheid met de huisvesting sneller 

laten merken en een goede service van de verhuurder verwachten. De ontwikkelingen met betrekking 

tot de informatietechnologie kunnen leiden tot meer informatica in de woning, de zogenaamde 

domotica, maar de bewoners moeten de ontwikkelingen kunnen bijbenen en er niet afhankelijk van 

worden. Er zal een hoge kwaliteit worden geëist van de congruentie tussen vraag en aanbod en de 

prestatie-eisen die bij deze congruentie horen, zullen meer en meer in het teken staan van 

dienstverlening en informatica. 

Technische aspecten 

De conclusie wat betreft het technische aspect van dit onderzoek is dat het woonconcept een basis 

vormt voor het ontwikkelen van een Programma van Eisen voor ouderenhuisvesting. Voor de 

Woningstichting Hertog Hendrik van Lotharingen is het van belang dat de congruentie tussen vraag 

en aanbod wordt weergegeven in de vorm van prestatie-eisen, zodat er ook daadwerkelijk naar een 

realisatie van ouderenhuisvesting op basis van het definitieve woonconcept kan plaatsvinden. De 

prestatie-eisen, die noodzakelijk zijn voor een Programma van Eisen, dienen de vorm van 

bouwkundige oplossingen en dienstverlening te hebben. Naast de bouwkundige oplossingen die al in 

het Seniorenlabel worden genoemd behoort ook aandacht te worden besteed aan de ruimte voor het 

uitvoeren van activiteiten, het aanbrengen in de woning van onderhoudsvriendelijke materialen en een 

onderhoudsvriendelijke inrichting, geluid- en geurisolatie tussen woningen, een lay-out van de 

woningen die voorkomt dat er inkijk is vanaf de gang of galerij en goede daglichttoetreding op de 

begane grond. De dienstverlening zal zich ook moeten concentreren op de betreffende eisen uit het 

Seniorenlabel en op een permanente bemanning van de receptie, een instructie over het gebruik van de 

intercom, de schoonmaakdienst en een klussendienst. Verder kunnen er afspraken gemaakt worden 

met zorgaanbieders en andere instellingen/bedrijven die zich in het woongebouw vestigen, zodat 

ouderen niet het woongebouw hoeven te verlaten voor het ontvangen van zorg. Een voorbeeld hiervan 

is afspraken met een bank te maken over het plaatsen van een aangepaste pinautomaat in het 

woongebouw of de directe omgeving daarvan en het aanbieden van thuisbankieren, aangepast voor 
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ouderen. Om dit financieel haalbaar te maken kunnen de wijkbewoners dan ook van deze zorg gebruik 

maken. Dit kan wel een probleem opleveren met de sociale veiligheid van de bewoners in het 

woongebouw. 

Aanbevelingen vervolgonderzoek 

Een eventueel vervolgonderzoek zal zich moeten concentreren op de ontbrekende informatie met 

betrekking tot congruentie uit het definitief woonconcept. Hiertoe is het aan te bevelen de 

onderverdeling van de clusters aan de vraagzijde van het model nogmaals onder de loep te nemen en 

eventueel kolommen van woonbehoeften samen te voegen. Aan de aanbodzijde vergt het element 

'samenstelling huishoudens' extra aandacht en heeft het voorkeur dit element uit de aanbodzijde te 

verwijderen en er aandacht aan te besteden in de congruentie tussen vraag en aanbod, dus in de cellen 

van het woonconcept zelf. 

Indien er voor gekozen wordt de ontbrekende informatie uit het woonconcept door middel van een 

empirisch onderzoek te achterhalen, is een kwantitatief onderzoek de aangewezen methode. Een 

kwantitatief onderzoek maakt een grotere steekproef en een statistische analyse mogelijk en de 

onderzoeksgegevens van de steekproef kunnen vertaald worden naar de doelgroep. De invloed van de 

onderzoeker wordt beperkt doordat er (statistische) criteria vast te stellen zijn die gehanteerd kunnen 

worden bij de bepaling van congruentie tussen vraag en aanbod. De vertaalslag van de 

onderzoeksgegevens naar het woonconcept levert dan minder problemen op. Een grotere steekproef 

stelt de onderzoeker ook in staat te bekijken in hoeverre de vijf factoren die gebruikt zijn in het hyper

Grieks-Latijns-vierkant van invloed zijn op de woonbehoeften van de doelgroep. 

Beperkte financiële middelen en spanningen in tussen de woonbehoeften maken het onmogelijk om 

aan alle woonbehoeften in een realisatie van een Programma van Eisen op basis van het woonconcept 

tegemoet te komen. Aangezien een kwantitatief onderzoek een statische verwerking van de gegevens 

en een grotere doelgroep mogelijk maakt, kan men door middel van een regressie-analyse tot meer 

inzicht komen naar de relatieve belangrijkheid van woonbehoeften. Deze relatieve belangrijkheid kan 

weer een middel zijn voor het maken van keuzes met betrekking tot de realisatie van 

ouderenhuisvesting op basis van het woonconcept. 
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Tabel 1: all-living concept 



Tabel2:groepswonen 



Onderhouden 

Tabel 3: meergeneratiewoning 



Tabel 4: levensloopbestendige buurt 



veili h. ontvan . functie onderhouden 

1 5 9 13 49 53 57 85 97 101 105 

2 6 10 14 50 54 58 86 98 102 106 

3 7 11 15 51 55 59 87 99 103 107 

4 8 12 16 52 56 60 88 100 104 108 

17 21 25 29 61 65 69 89 109 113 117 

18 22 26 30 62 66 70 90 110 114 118 

19 23 27 31 63 67 71 91 111 115 119 

20 24 28 32 64 68 72 92 112 116 120 

33 37 41 45 73 77 81 93 121 125 129 

34 38 42 46 74 78 82 94 122 126 130 

35 39 43 47 75 79 83 95 123 127 131 

36 40 44 48 76 80 84 96 124 128 132 

Tabel 5: levensloopbestendige woning (genummerde cellen) 



Tabel Sa: levensloopbestendige woning (aantal hits per cel) 



Samenvatting Seniorenlabel 

Woonomgeving 

► Verlichting van de directe woonomgeving. Mensen voelen zich veiliger wanneer men tot op ongeveer 

4 meter personen/gezichten kan herkennen . Belangrijk hierbij is voldoende en gelijkmatige verlichting 

en de kleur van het licht. De verlichting heeft betrekking op veelgebruikte routes van het gebouw naar 

haltes van het openbaar vervoer, winkels, etc. (33-35) 

► Openbaar Vervoer (OV) binnen loopafstand (< 500m). Dit betekent dat een halteplaats binnen 

loopafstand aanwezig is, er goede alternatieven zijn die aanvulling bieden op de OV-voorzieningen 

(buurtbus, belbus, deeltaxi, etc) en/of er rustpunten langs de route aanwezig zijn (77-79). 

► Winkels voor dagelijkse boodschappen en postkantoor/bank zijn goed bereikbaar. Aanwezigheid 

binnen loopafstand, eenvoudig te bereiken bv. met OV en mobiele voorzieningen (rijdende winkels, 

bezorgen boodschappen) zijn hier van toepassing (77-79). 

► De halteplaats van het OV is veilig en gerieflijk. Dit betekent dat de wachthokjes of abri's in zicht van 

woningen gesitueerd zijn, dat ze overdekt, doorzichtig, verlicht en tochtarm zijn en een zitplaats hebben. 

De vertrektijden en bestemmingen staan aangegeven met voldoende grote letters (33-35, 37-39). 

► Er zijn ontmoetingsmogelijkheden aanwezig. Binnen loopafstand zijn minimaal 2 ontmoetingspunten 

bijvoorbeeld kerk, wijk/buurtcentrum, bibliotheek, buurtcafé sociaal-cultureel centrum, dienstencentrum, 

steunpunt, verzorgingshuis met wijkfunctie (93-95). 

► Goede toegangsroutes van de openbare weg naar de woningen of het woongebouw in verband met de 

verkeersveiligheid. Deze zijn vlak en verhard en het is prettig als er ook een parkeerplaats voor 

gehandicapten is ( 41-43, 77-79). 

► Goede oversteekplaatsen in de route tussen woning/woongebouw en halte OV en/of winkels voor 

dagelijkse levensbehoeften en postkantoor/bank in verband met de verkeersveiligheid. Hierbij dient men 

te denken aan het gebruik van het zebrapad, trottoirs bij oversteekpunten voorzien van een verlaagde 

oprit (aan beide zijden van de weg), de 'groentijd' van de verkeerslichten aanpassen aan de loopsnelheid 

van mensen die minder goed ter been zijn. (41-43, 77-79). 

► Goed begaanbare trottoirs in de route tussen woning/woongebouw en halte OV en/of winkels voor 

dagelijkse levensbehoeften en postkantoor/bank in verband met de verkeersveiligheid. Aspecten die hier 

naar voren komen zijn een vrije doorgang bij plaatsing van straatmeubilair, verharde, vlakke en zo 

horizontaal mogelijke trottoirs en voldoende afritten en oversteekplaatsen (41-43, 77-79). 

► Goede verlichting van de directe woonomgeving (inclusief achterpaden en parkeerplaatsen) in het 

kader van de sociale veiligheid (37-39). 

► Overzichtelijkheid in de directe woonomgeving in het kader van de sociale veiligheid. Denk hierbij 

aan de mogelijkheid tot toezicht op de openbare ruimte vanuit de woning, kopse kanten van gebouwen 



voorzien van ramen indien ze aan de openbare ruimte gelegen zijn en achterpaden die breed genoeg, 

recht en niet te lang zijn (37-39) . 

► Aanwezigheid van een huismeester of buurtconciërge. In de directe woonomgeving is een persoon 

aanspreekbaar op sociale taken (sociale veiligheid), toezicht en (technisch) onderhoud en/of kleine 

klusjes (39, 79) . 

Woongebouw 

► De verlichting dient op alle plaatsen in het gebouw voldoende te zijn in verband met de 

gebruiksveiligheid en sociale veiligheid. Dit houdt in dat er voldoende lichtpunten in en om het 

woongebouw zijn zodat er geen donkere plekken zijn en dat licht automatisch bediend wordt of via goed 

zichtbare lichtschakelaars door de bewoners zelf in gebruik te stellen is (17-19, 21-23, 25-27). 

► Entree-accessoires dienen goed bereikbaar en bruikbaar te zijn voor iedereen. Denk hierbij aan de plaats 

van het bellenplateau, de intercom, het huisnummerplateau, de naambordjes en de brievenbus (62, 63, 

65-67) . 

► Niveauverschillen rond de drempels dienen minimaal te zijn in verband met de veiligheid (25). 

► Doorgangsmaten van deuren moeten voldoende zijn. Dit bevordert het goede gebruik en de 

toegankelijkheid (65, 89) . 

► De opstelruimte bij deuren moet voldoende zijn in verband met de toegankelijkheid (65, 89) . 

► Er moet gebruik gemaakt worden van veilige beglazing. Aspecten hiervan zijn het gebruik van gelaagd 

glas bij raamoppervlakten met een 'doorvalrisico', voor overige ramen het gebruik van gehard glas en 

het zichtbaar maken van glasdeuren en glaspuien door markering (26, 27). 

► Toegangsdeuren dienen zichtbaar te zijn vanuit tenminste 2 woningen (21-23). 

► Er dient een spiegel op de achterwand van de liftkooi te zijn . Rolstoelgebruikers kunnen hierdoor 

makkelijker de verdiepingshoogte aflezen en zien wanneer deuren open zijn. Verder is de spiegel een 

anti-vandalisme maatregel. De lift dient voorzien te zijn van alarm met doormelding van de storing, 

leuningen en een opklapbaar zitje en dient ook geschikt te zijn voor rolstoelgebruik en brancardtransport 

(17-19, 22, 65-67). 

► Veilige trappen verkleinen het risico van vallen, nodigen uit tot gebruik en verkleinen de mogelijkheid 

tot uitglijden doordat het oppervlak van de treden stroef is (niet te stroef) en de treden zijn bij voorkeur 

onderling contrasterend . De trap is bij voorkeur een rechte steektrap en heeft veilige leuningen die de 

veiligheid verhogen en als geleiding kunnen dienen voor blinden en slechtzienden (17-19, 25-27, 65-67). 

► Gangen en galerijen zijn breed genoeg voor het gebruik van rolstoel en loophulpmiddelen. Ze zijn 

voorzien van een slipvrije afwerking (65, 66) . 



Woning 

Algemeen 

► De doorgangsmaten van deuren moeten voldoende zijn. Dit bevordert het goede gebruik en een goede 

toegankelijkheid (53, 85). 

► De opstelruimte bij deuren moet voldoende zijn. Het gebruik van rolstoel en loop-hulpmiddelen moet 

geen problemen opleveren. Er kan ook aan een schuifdeur gedacht worden (53, 85). 

► Inbraakveilig hang- en sluitwerk dient aanwezig te zijn bij alle voor derden bereikbare deuren (7, 11). 

► Bediening van ramen, deuren en elektra voor iedereen bereikbaar, bruikbaar en veilig (50, 51). 

► Het uitgangspunt is een driekamerwoning. Dit sluit aan op de behoefte van veel kleine huishoudens, 

extra ruimte voor hobby en logeren. Natuurlijke ventilatie maakt kamers geschikt als slaapkamers. De 

woning heeft een woonkamer en twee (slaap)kamers; er is natuurlijke ventilatie in alle kamers d.m.v. 

ramen en er zijn geen CV-ketels, boilers of andere bergingachtige elementen in kamers aanwezig (1-3, 

53-55, 85, 101, 102). 

► Er is overal veilige beglazing aanwezig dat glasbreuk en de gevolgen daarvan beperkt (9-11 ). 

► Alle vertrekken dienen gelijkvloers te zijn (9-11 ). 

► Er moet een goede relatie aanwezig zijn tussen de primaire vertrekken (53-55). 

► Voldoende plaats en gebruiksruimte voor de wasmachine die makkelijker bediend kan worden (50, 

51 , 53-55). 

► Alle primaire ruimten (entree, woonkamer, keuken, hoofdslaapkamer en sanitaire ruimten) dienen op 

hetzelfde niveau te zijn of er moet een veilige trap aanwezig zijn. De veilige trap voorkomt ongelukken 

en is beter geschikt voor het later plaatsen van een traplift. Een rechte steektrap heeft de voorkeur (9-11, 

55). 

► Veilige trapleuningen moeten aanwezig zijn Dit voorkomt ongelukken en kunnen als geleiding dienen 

voor de blinden en slechtzienden (1-3, 9-11). 

► Niveauverschillen dienen minimaal te zijn. Binnen de woning zijn geen drempels aanwezig. Drempels 

zijn vaak de oorzaak van valpartijen en ze zijn obstakels voor rolstoelgebruikers en mensen die gebruik 

maken van loop-hulpmiddelen (9-11, 53-55). 

Entree 

► Er zijn lichtpunten bij de buitendeuren die inbraakwerend werken en valpartijen voorkomen. Het is 

makkelijk te zien wie er voor de deur staat en men kan eenvoudig het sleutelgat vinden (5-7, 9-11). 

► Alle entree-accessoires zijn bereikbaar en bruikbaar door iedereen. Denk hierbij aan de plaats van de bel 

(het hoorsignaal van de bel gaat bij voorkeur door de hele woning), deurknop, huisnummer, naambordje 

en brievenbus ( 1-3, 50, 51, 53-55). 



► Er is een plaats voor de deurmat. Dit voorkomt valpartijen (11) . 

► Gasten kunnen vanuit de hal gezien worden. Men kan zien vanuit de woning voor wie men de deur 

opent. Het toepassen van veiligheidsglas maakt het inbrekers moeilijk (5-7). 

► De voordeur is voorzien van een seniorenslot. Het slot wordt boven de greep geplaatst zodat er meer 

zicht is op waar de sleutel in moet; de greep geeft zo steun bij het openen en een trechtervormig 

sleutelkanaal vergemakkelijkt het insteken van de sleutel (3) . 

► De entree heeft voldoende ruimte om een kapstok te plaatsen die niet in de weg staat (9-10). 

Woonkamer 

► Plaats een zit- en eetmat. Het gebruik van de woonkamer door rolstoelgebruiker moet mogelijk zijn. Het 

is aan te bevelen dat er voldoende ononderbroken muurlengte aanwezig is voor het plaatsen van 

wandmeubels (53-55, 57-59, 97-99). 

► Er dient levendig en voldoende uitzicht naar buiten te zijn. Wanneer men relatief veel tijd in de 

woning doorbrengt, blijft men door het uitzicht op een levendig tafereel betrokken. Tevens verhoogt dit 

de sociale veiligheid op straat (5-7, 105-107). 

Slaapkamer 

► De slaapkamer dient voldoende groot te zijn. In de hoofdslaapkamer is het gebruik van een rolstoel 

mogelijk en in de kleine slaapkamer moet het gebruik van loop-hulpmiddelen mogelijk zijn (53-55). 

Keuken 

► De keuken dient voldoende groot te zijn, ook voor rolstoelgebruikers (53-55) . 

► De onder- en bovenkasten zijn eenvoudig te hanteren; iedereen moet goed bij de schappen kunnen. 

De grepen zouden in een contrasterende kleur uitgevoerd kunnen worden, zodat ze beter zichtbaar zijn, 

ook voor slechtzienden (2, 53-55). 

► Er dient ruimte aanwezig te zijn voor afzetvakken. Om het risico van ongelukken met hete pannen te 

verkleinen, moeten deze direct naast de kookplaat getild of geschoven kunnen worden (10-11). 

► De verlichting op de kookplaat en het aanrecht dient voldoende te zijn. Op beide werkvlakken dient 

(in)direct licht te worden gerealiseerd (1-3) . 

► Er dient een veilige kraan aanwezig te ZIJD. Dit voorkomt verbranding aan heet water en/of 

schrikreacties en is gerieflijk. Goede kraandoppen bieden voldoende grip en kunnen zonder veel kracht 

open- en dicht worden gedraaid (10, 11, 50, 51). 

► Het aanrecht in een open keuken dient uit het zicht te zijn. Veel mensen hebben er een hekel aan 

wanneer gasten op het aanrechtblad kunnen kijken, bijvoorbeeld als de afwas er nog staat. Een manier 



om kookgeurtjes in de keuken te houden is het plaatsen van een dampdrempel. Dit is een plaatselijk 

verlaging van het plafond tussen de woonkamer en de keuken. De geurtjes kunnen dan door de ventilatie 

in de keuken beter worden weggezogen (1-3, 85-87). 

► Er dient een aansluiting voor zowel gas als elektrisch koken aanwezig te zijn; men moet hierin de 

keuze hebben. Het overschakelen op een andere kookwijze blijkt vaak lastig te zijn (53-55). 

► Er moet een veilige plaats voor de magnetron zijn. Deze is steeds vaker in huishoudens aanwezig en 

kan gebruikt worden voor het opwarmen van de aan huis bezorgde maaltijden (9-11). 

► Het keukenblok dient aanpasbaar te zijn. Dit houdt in dat de kastjes onder het aanrecht makkelijk 

kunnen worden verwijderd, waardoor er een onderrijdbaar dan wel aanzitbaar aanrecht kan worden 

gerealiseerd. Verder zijn het aanrechtblad en de bovenkasten in hoogte verstelbaar (53-55). 

Toilet, badkamer, douche 

► Er dient een veilige douche aanwezig te zijn. Dit betekent dat er geen hinderlijke douchebak is, de 

kraanbediening van de douche buiten de waterstraal plaatsvindt (geen kans op verbranding), de wanden 

voldoende stevig zijn om steunen, beugels en/of een douchezitje te bevestigen, er geen 

heetwaterleidingen zonder isolatie op een hoogte beneden de 1.80 hangen, de vloer niet glad is (anti-slip) 

en er voldoende afschot is zodat er geen water en zeepresten achterblijven (9-11, 53-55). 

► Het toilet dient bezoekbaar te zijn voor rolstoelgebruikers. Met andere woorden, rolstoelgebruikers 

die op bezoek komen moeten, met enige hulp, gebruik kunnen maken van het toilet (85-87). 

► De badkamer dient geschikt te zijn voor rolstoelgebruik. Ouderen zijn het onderling niet eens over de 

wenselijkheid van een verhoogde toiletpot. Men kan makkelijker opstaan, maar volgens andere 

bemoeilijkt de verhoogde pot de stoelgang (53-55) . 

► Het toilet dient uitgevoerd te worden met een (half)hoog waterreservoir, want dit hindert de 

hulpverlener niet (15). 

► Er dient een veilige douchekraan te zijn. Dit bevordert de gerieflijkheid en voorkomt verbranding aan 

heet water en schrikreacties. Goede kraandoppen bieden voldoende grip en kunnen zonder veel kracht 

open- en dicht worden gedraaid (10, 11, 50, 51). 

Balkon/terras 

► Er dient een buitenruimte aanwezig te zijn die voldoende ruimte biedt om met twee personen (waarvan 

1 rolstoelgebruiker) te zitten. Deze dient op hetzelfde niveau te zijn als de entree van de woning en 

voorzien te zijn van een stroeve vloer. Eventueel kan men plantenbakken plaatsen op een niveau zodat 

men niet hoeft te bukken bij het tuinieren (53-55, 103). 



Bergruimte 

► Er dient voldoende bergruimte in de woning aanwezig te zijn. Er moet minimaal een vaste kast zijn 

voor het opbergen van een strijkplank, een stofzuiger en andere regelmatig te gebruiken (huishoudelijke) 

artikelen . Verder dient er 3 meter wandlengte buiten de zit- en eetmat aanwezig te zijn om losse kasten te 

kunnen plaatsen (53-55, 57-59, 97-99) . 

► Er dient voldoende bergruimte buiten de woning te zijn waar bijvoorbeeld fietsen en tuinmeubilair 

gestald kunnen worden (53-55). 

Installaties 

► De aanwezige CV-installatie moet voldoende capaciteit hebben. Naar mate de leeftijd vordert, 

worden i.h.a. hogere temperaturen op prijs gesteld (1-3). 

► De radiatoren dienen veilig te zijn (aan de bovenzijde afgerond). Scherpe, samengeknepen randen op 

radiatoren of bevestigingsbeugels kunnen lelijke verwondingen veroorzaken bij valpartijen ( 10-11 ). 

► Er dienen voldoende stekkerpunten in ieder vertrek aanwezig te zijn. Dit voorkomt het gebruik van 

verlengsnoeren en daarmee het risico van struikelen, verkleint de kans op brand of elektrocutie bij 

versleten kabels of losse stekkers. Er zijn ook stekkerpunten voor mensen met verminderde handfunctie 

(9-11, 50, 51). 

► Er dient een tweede telefoonaansluiting aanwezig te zijn. Bij bedlegerigheid kan op dan het contact met 

de buitenwereld worden behouden en er kan eventueel snel hulp ingeroepen worden (11, 86, 87). 

► Een keuzepakket m.b.t. alarmering moet voor handen zijn. Aan bewoners wordt een keuze 

aangeboden uit (combinaties van) inbraak-, brand- en/of sociaal-medisch alarm via kabel of 

telefoonaansluiting (5-7, 9-11 ). 

► Er dienen thermostatische radiatorkranen aanwezig te zijn . Deze kunnen per vertrek op de goede 

temperatuur worden ingesteld, zonder dat men hier verder niet naar hoeft om te zien . Dit verhoogt de 

bruikbaarheid van iedere afzonderlijke kamer (1-3). 

► Een tweede televisieaansluiting moet mogelijk zijn. De extra aansluiting kan voor mensen die 

bedlegerig zijn voor wat afleiding zorgen. Door de kabel op te nemen in de loze leiding, wordt het 

struikelgevaar door losliggende leidingen voorkomen ( 11, 86, 87). 



Tabel 6: woonzorgcomplex 



Bijlage Il: concept woonzorgcomplex per woonbehoefte 



1. Fysiologisch /statisch: behoeften met betrekking tot de zintuigfuncties en thermische 

behoeften 

Hierbij worden genoemd in het Seniorenlabel prestatie-eisen met betrekking tot zien (verlichting in directe 

woonomgeving, woongebouw en woning, vertrektijden en bestemmingen OV met grote letters aangeven, 

contrasterende traptreden, trapleuningen als geleiding voor blinden en slechtzienden, contrasterende grepen 

kastjes, spiegel liftkooi i.v.m. aflezen verdiepinghoogte, seniorenslot), horen (hoorsignaal van de bel door de 

hele woning), ruiken (geurtjes keuken) en voelen/thermische behoeften (tochtarme abri's, natuurlijke 

ventilatie in kamers, capaciteit CV i.v.m. hogere temperaturen voor ouderen, thermostatische radiatorkranen) 

genoemd. 

2. Fysiologisch/ statisch: sociale veiligheid 

De prestatie-eisen die hier in het Seniorenlabel genoemd worden, zijn: wachthokjes /abri's OV zijn veilig en 

in het zicht van woningen geplaatst, goede verlichting (directe woonomgeving inclusief achterpaden en 

parkeerplaatsen, woongebouw, lichtpunten buitendeuren woning), overzichtelijkheid van de directe 

woonomgeving (toezicht openbare ruimte, achterpaden breed genoeg, niet te lang en recht), aanwezigheid 

huismeester /conciërge, toegangsdeuren dienen zichtbaar te zijn vanuit tenminste 2 woningen, spiegel 

liftkooi (anti-vandalisme), inbraakveilig hang- en sluitwerk, het kunnen zien van gasten vanuit de hal, 

voldoende uitzicht naar buiten en een keuzepakket voor alarmering. 

3. Fysiologisch /statisch: fysieke veiligheid 

De prestatie-eisen die hier in het Seniorenlabel genoemd worden, zijn: goede toegangsroutes, 

oversteekplaatsen en begaanbare trottoirs, verlichting (woongebouw, woning), niveauverschillen rond 

drempels minimaal (woongebouw, woning), veilige beglazing (woongebouw, woning), veilige trap 

(woongebouw, woning), veilige trapleuning (woongebouw, woning), inbraakveilig hang- en sluitwerk 

(woning), gelijkvloersheid van alle vertrekken (woning), plaats voor deurmat (woning), voldoende ruimte 

voor kapstok die niet in de weg staat (woning), ruimte voor afzetvakken (keuken), veilige kraan (woning), 

veilige plaats magnetron (woning), veilige douche (woning), veilige radiatoren (woning), voldoende 

stekkerpunten (woning), tweede telefoonaansluiting, keuzepakket alarmering, tweede televisieaansluiting. 

4. Fysiologisch/ statisch: zorg ontvangen 

De prestatie-eis die hierbij hoort, volgens het Seniorenlabel, is het uitvoeren van het toilet met een (half)hoog 

waterreservoir (hindert de hulpverlener niet). Het wozoco-concept besteedt ook aandacht aan onder andere 

verdekte gangen, algemene ruimten en alarmeringen, behandelruimte van een huisarts, fysiotherapeut en 

dergelijke, kantoor van de zorgcoördinator en dagbehandelingsplaatsen. Ook wordt het leveren van zorg op 

maat (dus op woningniveau) aanbevolen. 



5. Fysiologisch /dynamisch: bediening 

De bijbehorende prestatie-eisen in het Seniorenlabel zijn: entree-accessoires dienen goed bereikbaar te zijn 

(woning, woongebouw), bediening van ramen, deuren en elektra (woning), makkelijke bediening 

wasmachine, goede kraandoppen en stekkerpunten voor mensen met verminderde handfunctie. 

6. Fysiologisch/ dynamisch: gebruiksfunctie 

De prestatie-eisen die hierbij horen, volgens het Seniorenlabel, zijn: halte OV binnen loopafstand, winkels 

voor dagelijkse boodschappen en postkantoor/bank zijn goed bereikbaar, goede toegangsroutes, goede 

oversteekplaatsen, goed begaanbare trottoirs, huismeester conciërge, entree-accessoires bruikbaar voor 

iedereen (woning, woongebouw), doorgangsmaten deuren voldoende verhoogt bruikbaarheid (woning, 

woongebouw), voldoende opstelruimte deuren (woning, woongebouw), lift ook voor rolstoelgebruik en 

brancardtransport (woongebouw), veilige trap nodigt uit tot gebruik (woongebouw), gangen en galerijen zijn 

breed genoeg, driekamerwoning, goede relatie tussen primaire vertrekken (woning), gebruiksruimte 

wasmachine (woning), alle primaire ruimten op zelfde niveau (woning), niveauverschillen minimaal i.v.m. 

rolstoelgebruik (woning), zit- en eetmat i.v.m. rolstoelgebruik (woning), slaapkamer voldoende groot, 

keuken voldoende groot, onder- en bovenkasten eenvoudig te hanteren, aansluiting voor zowel gas als 

elektrisch koken, aanpasbaar keukenblok, veilige douche, badkamer geschikt voor rolstoelgebruik, 

buitenruimte, voldoende bergruimte in de woning en voldoende bergruimte buiten de woning. 

7. Fysiologisch/ dynamisch: inrichten en onderhouden als activiteit 

De twee bijbehorende prestatie-eisen in het Seniorenlabel zijn: voldoende ononderbroken muurlengte 

aanwezig voor het plaatsen van wandmeubels en voldoende bergruimte in de woning. 

8. Regulering privacy en sociale interactie 

Bijbehorende prestatie-eisen uit het Seniorenlabel zijn: ontmoetingsmogelijkheden in de woonomgeving, 

doorgangsmaten van en de opstelruimte bij deuren moeten voldoende zijn (bevordert de toegankelijkheid van 

woongebouw en de woning), driekamerwoning (logeren), aanrecht in open keuken uit het zicht, toilet 

bezoekbaar voor rolstoelgebruikers, tweede telefoonaansluiting, tweede televisieaansluiting. 

9. Eigen identiteit: eigen plek/ inrichting 

De prestatie-eisen die bij deze behoeften genoemd worden in het Seniorenlabel, zijn de aanwezigheid van 

voldoende ononderbroken muurlengte voor het plaatsen van wandmeubels en voldoende bergruimte in de 

woning. 

10. Eigen identiteit: hobby 

De twee bijbehorende prestatie-eisen in het Seniorenlabel zijn: driekamerwoning (extra ruimte voor hobby) 

en buitenruimte (tuinieren). 



11. Eigen identiteit: uitzicht 

De prestatie-eis die hierbij genoemd wordt in het Seniorenlabel, is dat er levendig en voldoende uitzicht naar 

buiten dient te zijn. 



Bijlage 111: dataverzameling 

A: introductiebrief 

B: interview 

C: antwoordlijst 

D: theorie over Latijnse en Grieks-Latijnse vierkanten 

E: inkomensverdeling over een- en tweepersoonshuishoudens Schoutenhoek 



A: introductiebrief 

Eindhoven, 10-02-2000 

Geachte meneer, mevrouw, 

Ik wil me graag even aan u voorstellen. Mijn naam is Gabriëlle Sogelée en ik ben studente aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Momenteel ben ik bezig met een onderzoek voor deze 
universiteit naar de woonbehoeften van mensen van 75 jaar en ouder. Dit houdt in dat ik graag wil 
weten wat deze mensen vinden van wonen en hoe hier in de toekomst rekening mee kan worden 
gehouden bij de huisvesting. 

De reden dat u deze brief krijgt, is dat dit onderzoek plaats vindt in samenwerking met de 
woningstichting Hertog Hendrik van Lotharingen en u bij hen een woning huurt. Ik ben op zoek 
naar mensen die aan dit onderzoek willen meewerken en gezien uw leeftijd valt u zeer 
waarschijnlijk binnen de groep mensen waar mijn onderzoek op gericht is. 

In de periode 15 februari tot 8 maart ben ik overdag een aantal dagen in uw wooncomplex aanwezig 
en kan het zijn dat ik bij u aanbel. Ik zou namelijk graag persoonlijk bij u langs willen komen om u 
wat vragen te stellen over wat u vindt van uw eigen woonsituatie. Het interview zal dan ongeveer 
een uur in beslag nemen. Uiteraard bent u geheel vrij om aan dit onderzoek wel of niet deel te 
nemen. Gegevens die uit dit onderzoek naar voren komen worden vertrouwelijk en anoniem 
behandeld. Als ik bij u aanbel ben ik in bezit van een identiteitsbewijs en daar kunt u mij natuurlijk 
naar vragen. 

De woningstichting Hertog Hendrik van Lotharingen en de Technische Universiteit Eindhoven zijn 
op de hoogte van mijn komst en u nu ook. 

Hopelijk bent u in de gelegenheid om mij te helpen bij mijn onderzoek wat ook voor u van belang 
IS. 

Met vriendelijke groeten, 

Gabriëlle Sogelée 

TUE 
Den Dolech 2 
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven 
tel. 040- 247 2889 of 2922 



B: interview 

Introductie: 

"Goedenmorgen/middag/avond meneer/mevrouw, ik ben GS en student aan de TUE. Momenteel ben 

ik bezig met een onderzoek voor de TUE naar woonbehoeften van 75-plussers . Misschien heeft u de 

brief gelezen die ik vorige week bij u in de brievenbus heb gestopt. Hierin heb ik dit onderzoek al 

aangekondigd. Het onderzoek naar woonbehoeften van 75-plusers houdt in dat ik graag wil weten wat 

75-plussers vinden van wonen om hier in de toekomst rekening mee te kunnen houden bij huisvesting 

voor ouderen. De reden dat ik bij u aanbel is dat dit onderzoek plaatsvindt in samenwerking met Hhvl 

(toon identificatie) en u bij hen een woning huurt. Uit het huurdersbestand heb ik vervolgens een 

selectie gemaakt. Ik ben op zoek naar mensen die aan dit onderzoek willen meewerken door middel 

van een interview en die aan bepaalde kenmerken voldoen. 

Zou u een interview willen toestaan? Het duurt ongeveer uur. Vindt u het goed dat ik het gesprek 

opneem? Dit zal ik doen om niets van wat u vertelt te missen. Ik ben de enige die deze tapes zal 

beluisteren. Alles wat u vertelt wordt anoniem verwerkt, dus uw naam zal niet in mijn verslag terecht 

komen . U kunt, als u dat wilt, een samenvatting krijgen van de resultaten van alle interviews; deze kan 

ik u dan toesturen " Men staat interview toe, dan blok hieronder invullen, bandrecorder aanzetten en 

beginnen met vragenlijst. 

Men staat geen interview toe (eventueel op ander tijdstip wel) dan vragen de volgende kandidaat 

nemen die voldoet aan de positie van het Grieks-Latijns vierkant. 

Einde interview: 

• Geïnterviewde bedanken voor de tijd en moeite. 

• Hokje Grieks-Latijns vierkant afkruisen. 

• Wil men iets weten over de resultaten van het interview, dan naam noteren. 



Interview: 

Algemeen: 

Inleiding: ik zal u eerst wat algemene vragen stellen. 

1. Wat is uw leeftijd? 

2. (Noteren geslacht geïnterviewde) [ indien geïnterviewde alleen <ga naar 6> J 

3. Wie is ander lid/ zijn overige leden huishouden? 

4. Wat is de leeftijd van die overige leden? 

5. (Noteren geslacht overige leden) 

6. Heeft u ooit betaalde arbeid verricht? 

"Ja" 7. Wanneer bent u definitief gestopt met het verrichten van betaalde arbeid? 

8. Wat voor functie had u op het moment van stoppen? 

"Nee" 

Sa. Hoe lang woont u al hier? 

Sociale veiligheid: 

Inleiding: we beginnen met een paar vragen over sociale veiligheid. Men hoort wel eens dat ouderen zich niet zo veilig voelen en daardoor ook niet meer op 

straat durven gaan. Het is ook mogelijk dat mensen zich niet veilig voelen in het gebouw waar men woont vanwege bijvoorbeeld de buren, of mensen die zich 

in het gebouw ophouden. 

9. Heeft u problemen met sociale veiligheid zoals ik dat net uitgelegd heb? 



"Nee, nooit gehad" 

"Wel gehad maar nu opgelost " 

"Ja, nu nog steeds" 

10. Waarom denkt u dat er geen problemen zijn/ hoe is dit bij u geregeld? <ga naar 13> 

11. Wat waren die problemen met sociale veiligheid en hoe zijn ze opgelost? <ga naar 13> 

12. Wat zijn die problemen met sociale veiligheid en hoe denkt u dat ze opgelost kunnen worden? 

Inleiding: we hebben het net gehad over de sociale veiligheid in het gebouw. Sociale veiligheid in de woonomgeving houdt in dat u zich veilig voelt tussen 

andere mensen in de woonomgeving als u bijvoorbeeld naar de winkel gaat of gaat wandelen. 

13. Heeft u problemen met sociale veiligheid in de woonomgeving? 

"Nee, nooit gehad" 14. Waarom denkt u dat er geen problemen zijn/ hoe is dit bij u geregeld? <ga naar 17> 

"Wel gehad maar nu opgelost " 

"Ja, nu nog steeds" 

Zorg ontvangen 

Lichamelijke zorg 

15. Wat waren die problemen met sociale veiligheid en hoe zijn ze opgelost? <ga naar 17> 

16. Wat zijn die problemen met sociale veiligheid en hoe denkt u dat ze opgelost kunnen worden? 

Inleiding: nu wil ik graag met u praten over het ontvangen van zorg. Het kan zijn dat u of uw huisgenoot wat hulp nodig heeft bij de lichamelijke verzorging 

Hierbij moet u denken aan zaken als hulp bij aankleden, wassen of verpleging, of thuis zorg (in Zoetermeer ZorgRing). 

17. Ontvangt u hulp bij lichamelijke verzorging? 

"Ja": 18. Wat voor hulp ontvangt u? 

19. Van wie ontvangt u deze hulp? [geïnterviewde is alleen <ga naar 23 >] 

20. Ontvangt iemand van uw huisgenoten hulp bij lichamelijke verzorging in de woning? 

"Ja " (Noteer wie) 

21 . Wat voor hulp ontvangt deze? 



22. Wie levert deze hulp ? 

"Nee" 

Inleiding: soms kan de woning er voor zorgen dat er een probleem ontstaan bij het ontvangen van lichamelijke zorg. 

23. Zijn er problemen m.b.t. het ontvangen van hulp bij lichamelijke verzorging in de woning? 

"Nee, nooit gehad" 24. Waarom denkt u dat er geen problemen zijn/ hoe is dit geregeld? <ga naar 27> 

"Wel gehad maar nu opgelost" 25. Wat waren die problemen en hoe zijn ze opgelost? <ga naar 27 > 

"Ja, nu nog steeds" 26. Wat zijn die problemen met het ontvangen van deze hulp en hoe denkt u dat ze opgelost kunnen worden? 

"Nee" [ Indien geïnterviewde alleen <ga naar 27>, indien geïnterviewde niet alleen <ga naar 20> J 

Huishoudelijke zorg 

Inleiding: er zijn nog meer vormen van zorg die u eventueel kunt ontvangen. Een andere vorm van zorg is hulp bij huishoudelijke taken m.u.v. schoonmaken. 

Op het schoonmaken kom ik namelijk later nog op terug. De huishoudelijke taken die ik hier bedoel zijn bijvoorbeeld hulp bij het bereiden van maaltijden, 

het boodschappen doen etc. 

27. Ontvangt u enige vorm van hulp bij huishoudelijke taken? 

"Ja" 28. Wat voor hulp ontvangt u? 

29. Van wie ontvangt u hulp? 

"Nee" 

30. Zijn er problemen m.b.t. het ontvangen van hulp bij huishoudelijke taken in de woning? 

"Nee, nooit gehad" 31. Waarom denkt u dat er geen problemen zijn/ hoe is dit geregeld? <ga naar 34 > 

"Wel gehad maar nu opgelost" 32. Wat waren die problemen en hoe zijn ze opgelost? <ga naar 34 > 



"Ja, nu nog steeds" 33. Wat zijn die problemen met het ontvangen van deze hulp en hoe denkt u dat ze opgelost kunnen worden? 

Zorgcentrum 

Inleiding: nu zijn er in het gebouw waar u woont voorzieningen aanwezig met betrekking tot zorg (welke?? ?)waar ik juist vragen over heb gesteld. Het zou 

ook zo kunnen zijn deze zorg wordt ondergebracht in een zorg- en dienstencentrum. Dit centrum kan buiten het woongebouw geplaatst zijn, maar ook is het 

mogelijk dat het centrum zich op de begane grond van het gebouw zou bevinden. Het centrum is niet specifiek voor ouderen; iedereen die daar behoefte aan 

heeft kan naar dit centrum toekomen. 

34. Zou u er problemen mee hebben als er een zorgcentrum in de buurt zou zijn? Denk bijvoorbeeld aan bereikbaarheid, toegang voor iedereen 

"Nee, denk van niet" 

"Ja, denk van wel" 

35. Waarom zou u daar geen problemen mee hebben <ga naar 37 > 

36. Waarom zou u daar problemen mee hebben en hoe denkt u dat ze opgelost kunnen worden? 

37. Wat voor zorg zou u graag in zo'n centrum willen ontvangen? [noteer vormen van zorg] 

Onderhouden en schoonmaken 

Inleiding: zoals eerder gezegd zou ik nog even terugkomen op het schoonmaken van de woning en daar gaan de volgende vragen over. 

38. Maakt u zelf schoon in de woning? 

"Ja" 39. Wat maakt uzelf schoon? 

40. Zijn er problemen met schoonmaken? 

"Nee, nooit gehad" 41. Waarom denkt u dat er geen problemen zijn/ hoe is dit bij u geregeld? <ga naar 45> 

"Wel gehad maar nu opgelost" 42. Wat waren die problemen en hoe zijn ze opgelost? <ga naar 45 > 

"Ja, nu nog steeds" 43. Wat zijn die problemen met het schoonmaken en hoe denkt u dat ze opgelost kunnen worden? <ga naar 45> 

"Nee" 44. Waarom maakt u niet zelf schoon? 



Klusjes 

"Doet huisgenoot, hulp in huishouding, etc." <ga naar 45> 

"Problemen met schoonmaken" <ga naar 43> 

Inleiding: aan de woning dienen ook allerlei kleine reparaties of aanpassingen te gebeuren, zoals bijvoorbeeld verven of iets ophangen. Deze kleine 

reparaties of aanpassing noem ik hier kleine klusjes. 

45. Voert uzelf wel eens kleine klusjes (onderhoud en aanpassingen) uit aan de woning? 

"Ja" 46. Wat voor klusjes zijn dat zoal? 

47. Zijn er problemen met het doen van klusjes? 

"Nee, nooit gehad" 48. Waarom denkt u dat er geen problemen zijn/ hoe is dit bij u geregeld? <ga naar 52 > 

"Wel gehad maar nu opgelost" 49. Wat waren die problemen en hoe zijn ze opgelost? <ga naar 52 > 

"Ja, nu nog steeds" 50. Wat zijn die problemen met het doen van klusjes en hoe denkt u dat ze opgelost kunnen worden? <ga naar 52> 

"Nee" 51. Waarom doet u dat niet? 

"Problemen" <ga naar 47> 

"Anders" ..... 

Bediening van apparatuur in de woonomgeving 

Inleiding: als u in de woonomgeving (buiten) bent, dan zijn er allerlei apparaten en voorwerpen die u moet bedienen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan 

voetgangerslichten, kaartjes automaat van de NS en de pinautomaat 

52. Zijn er problemen m.b.t. de bediening van deze apparaten? 

"Nee, nooit gehad" 53. Waarom denkt u dat er geen problemen zijn/ hoe is dit geregeld? <ga naar 56> 



"Wel gehad maar nu opgelost" 54 Wat waren die problemen en hoe zijn ze opgelost? <ga naar 56 > 

"Ja, nu nog steeds" 55 . Wat zijn die problemen met de bediening en hoe denkt u dat ze opgelost kunnen worden? 

Bezoek ontvangen 

Inleiding: het volgende onderwerp waar ik het graag met u over wil hebben is het ontvangen van bezoek in de woning en het gebouw. 

56. Ontvangt u wel eens bezoek in uw woning? 

"Ja" 57. Heeft u problemen met het ontvangen van het bezoek in de woning? 

"Nee" 

"Nee" 

"Nee, nooit gehad" 58. Waarom denkt u dat er geen problemen zijn/ hoe is dit bij u geregeld? <ga naar 61> 

"Wel gehad maar nu opgelost" 59. Wat waren die problemen en hoe zijn ze opgelost? <ga naar 61 > 

"Ja, nu nog steeds" 60. Wat zijn die problemen met het ontvangen van bezoek en hoe denkt u dat ze opgelost kunnen worden? 

61. Laat u wel eens bezoek in uw woning overnachten? 

"Ja" 62. Heeft u problemen met het laten overnachten van bezoek in de woning? 

"Nee, nooit gehad" 63. Waarom denkt u dat er geen problemen zijn/ hoe is dit bij u geregeld? <ga naar 63> 

"Wel gehad maar nu opgelost" 64. Wat waren die problemen en hoe zijn ze opgelost? <ga naar 63 > 

"Ja, nu nog steeds" 65. Wat zijn die problemen met het laten overnachten van bezoek en hoe denkt u dat ze 

opgelost kunnen worden? 

66. Waarom laat u geen bezoek overnachten? 

"Problemen <ga naar 65> 

"Anders" <ga naar 68> 

67. Waarom ontvangt u geen bezoek in de woning? 



"Problemen <ga naar 60> 

"Anders" 

68. Ontvangt u wel eens bezoek in het woongebouw, bijvoorbeeld in de algemene ruimte, de gang, de hal, e.d.? 

"Ja" 69. Heeft u problemen met het ontvangen van het bezoek in het woongebouw? 

"Nee, nooit gehad" 70. Waarom denkt u dat er geen problemen zijn/ hoe is dit bij u geregeld? <ga naar 73> 

"Wel gehad maar nu opgelost" 71. Wat waren die problemen en hoe zijn ze opgelost? <ga naar 73 > 

"Ja, nu nog steeds" 72. Wat zijn die problemen met het ontvangen van bezoek en hoe denkt u dat ze opgelost kunnen worden? 

"Nee" 73. Waarom ontvangt u geen bezoek in het woongebouw? 

"Problemen <ga naar 72> 

"Anders" 

Privacy en sociale contacten 

Inleiding. we zijn nu over de helft met de vragen en er zijn nog 4 onderwerpen die aan bod gaan komen. Een van die onderwerpen is privacy ten opzichte van 

anderen [ Indien geïnterviewde alleen woont <ga naar 78>] en sociale contacten. 

74. Heeft u problemen met de privacy in de woning, dus ten opzichte van uw huisgeno(o)t(en)? 

"Nee, nooit gehad" 75. Waarom denkt u dat er geen problemen zijn/ hoe is dit bij u geregeld? <ga naar 78> 

"Wel gehad maar nu opgelost" 76. Wat waren die problemen en hoe zijn ze opgelost? <ga naar 78 > 

"Ja, nu nog steeds" 77. Wat zijn die problemen met privacy en hoe denkt u dat ze opgelost kunnen worden? 



78. Heeft u problemen met de privacy ten opzichte van uw medebewoners, bijvoorbeeld de buren, in het gebouw of anderen die zich in het gebouw 

ophouden? 

"Nee, nooit gehad" 79. Waarom denkt u dat er geen problemen zijn/ hoe is dit bij u geregeld? <ga naar 82> 

"Wel gehad maar nu opgelost" 80. Wat waren die problemen en hoe zijn ze opgelost? <ga naar 82 > 

"Ja, nu nog steeds" 81. Wat zijn die problemen met privacy in het gebouw en hoe denkt u dat ze opgelost kunnen worden? 

82. Heeft u problemen met privacy ten opzichte van mensen uit uw woonomgeving, bijvoorbeeld van mensen die zich op straat bevinden? 

"Nee, nooit gehad" 83. Waarom denkt u dat er geen problemen zijn/ hoe is dit bij u geregeld? <ga naar 86> 

"Wel gehad maar nu opgelost" 84. Wat waren die problemen en hoe zijn ze opgelost? <ga naar 86 > 

"Ja, nu nog steeds" 85. Wat zijn die problemen met privacy t.o.v. anderen en hoe denkt u dat ze opgelost kunnen worden? 

Inleiding: de laatste vraag van deze set gaat over sociale contacten 

86. Heeft u problemen met sociale contacten in de woonomgeving? 

"Nee, nooit gehad" 87. Waarom denkt u dat er geen problemen zijn/ hoe is dit bij u geregeld? <ga naar 90> 

"Wel gehad maar nu opgelost" 88. Wat waren die problemen en hoe zijn ze opgelost? <ga naar 90 > 

"Ja, nu nog steeds" 89. Wat zijn die problemen met sociale contacten en hoe denkt u dat ze opgelost kunnen worden? 

Eigen plek en inrichting 

Inleiding: nu wil ik u iets vragen over de woning als eigen plek. Hiermee bedoel ik dat u de woning echt naar uw eigen zin kan inrichten zodat u zich er echt 

thuis voelt . 

90. Kon u bepaalde spullen niet meenemen toen u naar uw huidige woning verhuisde? 



"Ja " 91. Wat voor spullen waren dat? 

92. Waarom heeft u deze spullen achtergelaten? 

93. Heeft u daar spijt van ? 

"Nee" 

94. Heeft u problemen met het creëren van de eigen plek in de woning? 

"Nee, nooit gehad" 95. Waarom denkt u dat er geen problemen zijn/ hoe is dit bij u geregeld? <ga naar 98> 

"Wel gehad maar nu opgelost" 96. Wat waren die problemen en hoe zijn ze opgelost? <ga naar 98 > 

"Ja, nu nog steeds" 97. Wat zijn die problemen met de eigen plek en hoe denkt u dat ze opgelost kunnen worden? 

Inleiding: soms is er een mogelijkheid om buiten de woning aan een galerij een klein stukje ook zelf in te richten 

98. Heeft u problemen met het creëren van de eigen plek (het hebben van een eigen plek) buiten de woning, dus bijvoorbeeld op de gang? 

"Nee, nooit gehad" 99. Waarom denkt u dat er geen problemen zijn/ hoe is dit bij u geregeld? <ga naar 102> 

"Wel gehad maar nu opgelost" 100. Wat waren die problemen en hoe zijn ze opgelost? <ga naar 102> 

"Ja, nu nog steeds" 101. Wat zijn die problemen met de eigen plek en hoe denkt u dat ze opgelost kunnen worden? 

Inleiding: de buurt waarin u woont, kan voor u van grote betekenis zijn. Misschien wilt u nooit naar een andere buurt verhuizen, omdat u er een grote binding 

mee heeft en er erg aan gehecht bent. Deze binding is aanwezig vanwege, bijvoorbeeld de mensen die er wonen of vanwege de voorzieningen die er zijn. 

102. Heeft u een grote binding met de buurt waarin u woont? 

"Ja" 103. Waarom heeft u een grote binding met de buurt, waar bestaat/ blijkt deze binding uit? <ga naar 105> 

"Nee" 104. Waarom niet? 



Hobby 

Inleiding: wat ik nu graag nog naar voren wil brengen is het uitoefenen van een hobby. De term 'hobby' omvat alle recreatieve bezigheden die u heeft. 

105. Heeft u een of meerdere hobby's moeten opgeven toen u hier kwam wonen? 

"Ja" 106. Welke hobby('s) was/waren dat? 

107. Waarom heeft u dat moeten doen? 

108. Heeft u daar spijt van? 

"Nee" 

109. Heeft u een of meerdere hobby's die in de woning worden beoefend? 

"Ja" 110. Welke hobby('s) is/ zijn dat? 

"Nee" <ga naar 116> 

111. Waar, in de woning, oefent u uw hobby('s) uit? 

112. Heeft u problemen met het uitoefenen van uw hobby('s) in de woning? 

"Nee, nooit gehad" 113. Waarom denkt u dat er geen problemen zijn/ hoe is dit bij u geregeld? <ga naar 116> 

"Wel gehad maar nu opgelost" 114. Wat waren die problemen en hoe zijn ze opgelost? <ga naar 116 > 

"Ja, nu nog steeds" 115. Wat zijn die problemen met de uitoefening van de hobby('s) en hoe denkt u dat ze opgelost kunnen worden? 

116. Heeft u een of meerdere hobby's die u buiten uw woning, maar wel in het woongebouw beoefend? 

"Ja" 117. Welke hobby(s) is/ zijn dat? 

"Nee" <ga naar 123> 



118. Waar oefent u uw hobby('s) uit? 

119. Heeft u problemen met het uitoefenen van uw hobby('s) in het woongebouw? 

"Nee, nooit gehad" 120. Waarom denkt u dat er geen problemen zijn/ hoe is dit bij u geregeld? <ga naar 123 > 

"Wel gehad maar nu opgelost" 121. Wat waren die problemen en hoe zijn ze opgelost? <ga naar 123 > 

"Ja, nu nog steeds" 122. Wat zijn die problemen met de uitoefening van de hobby('s) en hoe denkt u dat ze opgelost kunnen worden? 

123. Heeft u een of meerdere hobby's die u buiten uitoefent? 

"Ja" 124. Welke hobby(s) is/ zijn dat? 

"Nee" <ga naar 130> 

125. Waar oefent u uw hobby('s) uit? 

126. Heeft u problemen met het uitoefenen van uw hobby('s) buiten? 

"Nee, nooit gehad" 127. Waarom denkt u dat er geen problemen zijn/ hoe is dit bij u geregeld? <ga naar 130 > 

"Wel gehad maar nu opgelost" 128. Wat waren die problemen en hoe zijn ze opgelost? <ga naar 130 > 

"Ja, nu nog steeds" 129. Wat zijn die problemen met de uitoefening van de hobby('s) en hoe denkt u dat ze opgelost kunnen worden? 

Uitzicht 

Inleiding: volgende vragen gaat over het uitzicht vanuit het woongebouw. 

130. Waar kijkt u op uit als uit vanuit het woongebouw naar buiten kijkt? 

131. Heeft u problemen met het uitzicht? 



"Nee, nooit gehad" 132. Waarom denkt u dat er geen problemen zijn/ hoe is dit bij u geregeld? 

"Wel gehad maar nu opgelost" 133. Wat waren die problemen en hoe zijn ze opgelost? 

"Ja, nu nog steeds" 134. Wat zijn die problemen met het uitzicht en hoe denkt u dat ze opgelost kunnen worden? 



C: antwoordlijst 

Respondentennr: .... ........ ...... ...... ........ ... ... Datum: .......... ......... .......... .. Aantal kamers : 2 3 4 

Nr Grieks -Latijns vierkant... ....... ....... .. .. Tijd: ............ ................ ... ... .. Etage: BG laag midden bovenste 

Adres: ...... ....... ..... ...... ..... ....... .... .............. ........ ...... ... ... ......... ...... .... ........ .... ....... .. ........ ... ............... ... .... ....... .. ... . 

1. Leeftijd ..... ..... .......... .. .. . . 

3. Leden huishouden: 

4. Leeftijd: 

5. Geslacht: M 

6. Betaalde arbeid: 

2. Geslacht: 

Partner 

V 

Ja 

V M 

Kind Anders 

M V M V 

Nee 

7. Datum uitdiensttreding: .. ....... ..... .... .... .......... .. 8. Laatste functie: .. .. ... ..... ....... ... ............... . . 

Sa. Woonduur ..... ... .... .. ...... ...... ........ .. .... ... ... .... .... ........... ... .... ......... .. .. .. ... .. . 

SOCIALE VEILIGHEID 

9-12 Problemen met sociale veiligheid gebouw 

HINT: alleen m.b.t. sshh gebouw! 

CEL 1 

Medebewoners, bezoekers, vreemden, bezorgers in gebouw, vreemden kunnen (niet) naar 

binnen (zonder 'sleutel') , (geen) portier, videobewaking 

13-16 Problemen met sociale veiligheid omgeving 

HINT: alleen m.b.t. sshh omgeving! 

CEL2 

Weining/veel leeftijdgenoten in de buurt, veel vreemden, weinig familie , mix leeftijden 

LICHAMELIJKE ZORG 

17. Hulp bij lichamelijke zorg: Ja Nee 

18. Soort hulp: ................... .................. ................... .... .... ................ ... . 

19. Hulpverlener (huisarts in gebouw) ... .... .... ... ...... .. ....... ....... ... ... ... . 

20. Huisgenoten hulp: Ja Nee 

21. Soort hulp ....... ...... ...... .. ............................ ............ .. .... ... .... ... ... .... . . 

22. Hulpverlener (professioneel, mantelzorg) ............. .. .. ... ... .. ..... .... . . 



23-26 Problemen met hulp bij lichamelijke verzorging 

Omvang/structuur ruimte CEL 3 en CEL 6 

CEL 3t/m 7 

Ruimte te klein, slechte layout zodat men b.v. niet makkelijk bij ziekte naar badkamer kan 

Kwal. ruimte & elementen CEL 4 en CEL 6 

Onhandige wasbak /douche voor hulp bij wassen, één persoon ziek en huisgenoot niet (b.v. 

plaats in woning om ergens anders te slapen, extra ingang badkamer) 

Aanwezige voorzieningen CEL 5 en CEL 6 

SShh woning CEL 6 

Mantelzorg voor /door partner 

Sshh woongebouw CEL 7 

Mantelzorg van medebewoner door mix leeftijden 

HUISHOUDENLIJKE ZORG 

27. Hulp huishoudelijke taken: Ja Nee 

28. Soort hulp: .................. ... ........ ...... ....... ...... ...... .. ...... ................. .... . 

29. Hulpverlener: (professioneel, mantelzorg) 

30-33 Problemen met hulp huishoudelijke taken 

Omvang/structuur ruimte CEL 3 en CEL 6 

Ruimte te klein 

Kwal. ruimte & elementen CEL 4 en CEL 6 

Aanwezige voorzieningen CEL 5 en CEL 6 

CEL3 t/m7 



Maaltijdverzorging, boodschappendienst, post ophalen 

SShh woning CEL 6 

Mantelzorg voor /door partner 

Sshh woongebouw CEL 7 

Mantelzorg van medebewoner door mix leeftijden 

ZORGCENTRUM 

34-36 Problemen met zorgcentrum 

Omvang/structuur ruimte CEL 8 

Bang dat het moeilijk te bereiken is (indien men ziek is) 

Kwal. ruimte & elementen CEL 9 

Aanwezige voorzieningen CEL 10 

Sshh woonomgeving CEL 11 

CEL 8 t/m 11 

Niet iedereen binnenlaten in gebouw; alleen ouderen of toch mix voor de gezelligheid 

37 Vormen van zorg CEL 10 

SCHOONMAKEN 

38. Zelf schoonmaken: Ja Nee 

39 Wat: .... ....... ... .. ... .......... ... ..... ........................... .............. ......... ... ... ... ........ ..... .... ... . 

40-43 Problemen met schoonmaken CEL 14 t/m 16 



Omvang/structuur ruimte CEL 14 

Breedte en hoogte van ruimten 

Kwal. ruimte & elementen CEL 15 

Radiatoren die te hoog/ laag hangen, spullen die te zwaar zijn, problemen met apparatuur, 

onderhoudsvriendelijke materialen, slecht bij stof kunnen 

Aanwezige voorzieningen CEL 16 

Schoonmaakhulp 

44. Waarom niet zelf schoonmaken 

KLUSJES 

45 Klusjes: Ja Nee 

46. Welke: verven, behangen, iets ophangen, lampen vervangen 

47-50 Problemen met klusjes 

Omvang/structuur ruimte CEL 14 

Breedte en hoogte van ruimten 

Kwal. ruimte & elementen CEL 15 

Spullen die te zwaar zijn, problemen met apparatuur 

Aanwezige voorzieningen CEL 16 

Klussendienst 

51. Waarom niet klussen 

CEL 14 t/m 16 



········· ··········· ···· ············· ····· ·· ·················· ·· ···· ······· ·· ···· ··················· ················· ··· ···· ··························· 

BEDIENING 

52-55 Problemen met bediening apparaten in omgeving 

Kwal. ruimte & elementen CEL 12 

CEL 12 en 13 

bediening van voetgangerslichten, giromaat, brievenbus, kaartjesautomaat NS 

Aanwezige voorzieningen CEL 13 

Balie NS, iemand die post voor je ophaalt 

BEZOEK ONTVANGEN 

56 Ontvangst bezoek woning: Ja 

57-60 Problemen met ontvangen bezoek woning 

Omvang /structuur ruimte CEL 17 

Nee 

CEL 17 t/m 20 

te weinig ruimte ontvangen van bezoek , geen opbergruimte voor spullen die alleen nodig zijn 

bij bezoek (servies, extra matras, speelgoed) 

Kwal. ruimte & elementen CEL 18 

Gebrek aan afscheidingsmogelijkheden, slechte geluidisolatie 

Aanwezige voorzieningen CEL 19 

61. Overnachten bezoek: Ja Nee 

62-65 . Problemen met overnachten bezoek woning 

Omvang /structuur ruimte CEL 17 

CEL 17 t/m 19 

te weinig ruimte laten overnachten van bezoek, geen opbergruimte voor spullen die alleen 

nodig zijn bij bezoek (servies, extra matras, speelgoed) 

Kwal. ruimte & elementen CEL 18 



Gebrek aan afscheidingsmogelijkheden, slechte geluidisolatie 

Aanwezige voorzieningen CEL 19 

Logeerkamer in het woongebouw in plaats van in de woning 

66. Waarom geen bezoek overnachten woning 

Geen plek, geen privacy 

67. Waarom geen bezoek laten ontvangen woning 

Geen plek, geen privacy (via slaapkamer naar badkamer, geluidoverlast) 

68. Ontvangst bezoek woongebouw: Ja 

69-72 Problemen ontvangst bezoek woongebouw 

Omvang /structuur ruimte CEL 21 

te weinig ruimte ontvangen van bezoek 

Kwal. ruimte & elementen CEL 22 

Gebrek aan afscheidingsmogelijkheden, slechte geluidisolatie 

Aanwezige voorzieningen CEL 23 

73. Waarom geen bezoek ontvangen woongebouw 

Geen plek, geen privacy 

PRIVACY EN SOCIALE CONTACTEN 

74-77 Problemen privacy woning 

Nee 

CEL 21 t/m 23 

CEL 17 t/m 20 



Omvang /structuur ruimte CEL 17 en 20 

Te weinig ruimte 

Kwal. ruimte & elementen CEL 18 en 20 

Gebrek aan afscheidingsmogelijkheden, slechte geluidisolatie 

Aanwezige voorzieningen CEL 19 en 20 

78-81 Problemen privacy woongebouw 

Omvang /structuur ruimte CEL 21 

Te weinig ruimte 

Kwal. ruimte & elementen CEL 22 

Gebrek aan afscheidingsmogelijkheden, slechte geluidisolatie 

Aanwezige voorzieningen CEL 23 

Sshh woongebouw CEL 24 

82-85 Problemen privacy t.o.v. sshh omgeving 

Inkijk vanaf andere gebouwen 

CEL 21 t/m 24 

CEL25 

86-89 Problemen sociale contacten woonomgeving (m.b.t. sshh omgeving) CEL 25 

Geen contact met leefijdgenoten, (geen) contact met familie, medebewoners buurt, mix 

leeftijden 



EIGEN PLEK EN INRICHTING 

90. Spullen achtergelaten: Ja Nee 

91. Welke: ......................................... ... ...... ....... .... .... .. ...... ........ .. ... ... ...... ................... .... . . 

92. Waarom achtergelaten ... ..... ...... .... ................. .... .. ................. ...... ...... ............... .. .. ..... . 

93. Spijt: Ja 

94-97. Problemen creëren eigen plek woning 

Omvang /structuur ruimte CEL 26 en 29 

Nee 

CEL26t/m29 

te weinig ruimte om voorwerpen met een emotionele waarde uit te stallen, keuze layout 

vertrekken . Maak onderscheid in personalisatie (voel me er niet thuis) en inrichten (dus het 

plaatsen van kasten enzo 

Kwal. ruimte & elementen CEL 27 en 29 

Maak onderscheid in personalisatie (voel me er niet thuis) en inrichten (dus het plaatsen van 

kasten enzo) . Geen vensterbanken, geen ophangmogelijkheden, genoeg bergruimte 

Aanwezige voorzieningen CEL 28 en 29 

Maak onderscheid in personalisatie (voel me er niet thuis) en inrichten (dus het plaatsen van 

kasten enzo) 

98-101. Problemen creëren eigen plek woongebouw 

Omvang /structuur ruimte CEL 30 

CEL 30 t/m 32 

Te weinig ruimte op gang om voorwerpen van emotionele waarde uit te stallen 

Kwal. ruimte & elementen CEL 31 

Voordeur verven, naambordje 



Aanwezige voorzieningen CEL 32 

102-104. Binding met de woonomgeving CEL 33 t/m 36 

102. Geen binding Wel binding 

103-104. Waarom wel /geen binding 

• Vertrouwde structuren van de ruimte CEL 33-34 

• Vertrouwde voorzieningen bij de hand CEL 35 

• Mensen die er wonen CEL 36 

HOBBY 

105. Hobby moeten opgeven : Ja Nee 

106.Welke: .......... .......... ... .... ............. .. ... .. ..... ......... ........ ...... ... ... ................... ... ... ....... ..... . 

107. Waarom: .......... .. ... ....... .......... ....... ...... ... ............................. .. .. .. ... .... .......... ... ........ .. . 

108. Spijt: Ja 

109. Hobby in woning: Ja 

110 Welke: [kaarten, met buren kletsen, handwerken] 

111. Waar uitoefenen . [woonkamer, hobbykamer] 

112-115 Problemen uitoefenen hobby woning 

Omvang /structuur ruimte CEL 37 en 40 

Nee 

Nee 

CEL 37 t/m 40 

Te weinig ruimte ( omdat huisgenoot andere hobby heeft) om hobby te kunnen uitoefenen 

Kwal. ruimte & elementen CEL 38 en 40 

Gebrek aan afscheidingsmogelijkheden, slechte geluidisolatie 



Aanwezige voorzieningen CEL 39 en 40 

116. Hobby in woongebouw: Ja Nee 

117 Welke: [kaarten, met buren kletsen, handwerken] 

118. Waar uitoefenen. [medebewoners gebouw, hobbykamer, algemene 

ruimte] 

119-122. Problemen uitoefenen hobby woongebouw 

Omvang /structuur ruimte CEL 41 

CEL41 t/m44 

Te weinig ruimte, geen aparte ruimte in woongebouw om hobby uit te oefenen 

Kwal. ruimte & elementen CEL 42 

Gebrek aan afscheidingsmogelijkheden, slechte geluidisolatie 

Aanwezige voorzieningen CEL 43 

Sshh woongebouw CEL 44 

123. Hobby in woonomgeving: Ja Nee 

124 Welke: [kaarten, wandelen, vissen, op bezoek gaan buurt, recreatie] 

125. Waar uitoefenen. [naast gebouw, in buurt, verder weg] 

126-129 Problemen uitoefenen hobby buiten (woonomg.) CEL 45 t/m48 



Omvang /structuur ruimte CEL 45 

Te weinig ruimte, geen aparte ruimte om hobby uit te oefenen 

Kwal. ruimte & elementen CEL 46 

Gebrek aan afscheidingsmogelijkheden, slechte geluidisolatie 

Aanwezige voorzieningen CEL 47 

Geen voorzieningen, geen bankjes ed. 

Sshh woongebouw CEL 48 

Niet veilig voelen in buurt, mis buurbewoners, weinig te beleven met ouderen 

UITZICHT 

130. Beschrijving uitzicht vanuit gebouw 

131-134. Problemen met uitzicht 

Omvang /structuur ruimte CEL 49 

Niet voldoende uitzicht vanuit gebouw 

Kwal. ruimte & elementen CEL 50 

Uitzicht wordt gehinderd door de constructie van het gebouw 

Aanwezige voorzieningen CEL 51 

Door b.v. rolstoel niet mogelijk om goed naar buiten te kijken 

CEL49t/m 51 



D: theorie over Latijnse en Grieks- Latijnse vierkanten 

We nemen de 4 letters A, B, C en D. Deze letters kunnen we op de volgende wijze in een 

vierkant opschrijven: 

A 

B 

C 

D 

B 

C 

D 

A 

C 

D 

A 

B 

D 

A 

B 

C 

De eerste rij van dit vierkant ontstaat door de letter A, B, C en D in alfabetische volgorde op 

te schrijven. De volgende rijen ontstaan door cyclische verwisseling van de letters. B.v. voor 

de tweede rij beginnen we met de tweede letter van de eerste rij en dus nemen we B en 

schrijven daarna de letters op die op B volgen, dus B CD. Na D komt er geen letter meer en 

dus nemen we weer A. Bij het formeren van de derde rij nemen we weer de tweede letter, 

maar nu van de tweede rij, dus C. enz. 

Het bijzondere aan dit vierkant is dat elk van de letters A, B, C en D niet alleen in elke rij, 

maar ook in elke kolom voorkomt. Dit noemen we een Latijns vierkant. Uit het 

bovengenoemde vierkant kunnen we vele andere construeren door de rijen en kolommen van 

plaats te laten verwisselen. Daartoe nemen we twee permutaties van de getallen 1 tot en met 

4. Bijvoorbeeld, 3, l, 4, 2 en 1, 4, 3, 2. De eerste permutatie gebruiken we om de kolommen 

te verwisselen. 

D .w.z. kolom 3 wordt kolom 1, kolom 1 wordt kolom 2, kolom 4 wordt kolom 3 en kolom 2 

wordt kolom 4. We vinden: 

C 

D 

A 

B 

A 

B 

C 

D 

D 

A 

B 

C 

B 

C 

D 

A 

Dit is nog steeds een Latijns vierkant, omdat elke rij en elke kolom de letters A, B, C en D 

bevat. We gaan nu de rijen verwisselen met behulp van de permutaties 1, 4, 3, 2 en vinden: 



C 

B 

A 

D 

A 

D 

C 

B 

D 

C 

B 

A 

B 

A 

D 

C 

Ook deze letters vormen nog steeds een Latijns vierkant. We nemen twee letter combinaties, 

namelijk A B C D E en a B y 8 ê en vormen met deze letter de volgende twee Latijnse 

vierkanten. 

A B C D E a B y 8 ê 

B C D E A y 8 ê a B 

C D E A B ê a B y 8 

D E A B C B y 8 ê a 

E A B C D 8 ê a B y 

Uit deze twee vierkanten vormen we er één, door telkens twee letters samen te voegen die op 

overeenkomstige plaatsen in elke vierkant staan. We vinden: 

Aa BB Cy D8 Eë 

By C8 Dë Ea AB 

Cë Da EB Ay B8 

DB Ey A8 Bë Ca. 

E8 Aë Ba CB Dy 

In dit vierkant komt elke letter van de combinatie A B C D E 

letter van de combinatie a B y 8 ê en vice versa. Bijvoorbeeld: 

In rij 1 komt de letter D voor met 8. 

In rij 2 komt de letter D voor met ê 

In rij 3 komt de letter D voor met a 

In rij 4 komt de letter D voor met B 
In rij 2 komt de letter D voor met y 

één keer voor met elke andere 



Analoog voor de andere letters. Het bovengenoemde vierkant noemt men een Grieks- Latijns 

vierkant. Men kan het, evenals het Latijnse vierkant, gebruiken voor het opzetten van 

proeven. Door de rijen en kolommen van het Grieks- Latijnse vierkant te permuteren, kunnen 

we vele andere Grieks- Latijnse vierkanten vormen. Het geconstrueerde Grieks- Latijns 

vierkant bevat vijf rijen, vijf kolommen, vijf Latijnse en vijf Griekse letters. Dit vierkant kan 

worden gebruikt om vier factoren die op elke vijf niveaus worden gevarieerd, te onderzoeken. 

De vijf kolommen worden toegevoegd aan de vijf niveaus van factor J'. 

De vijf rijen worden toegevoegd aan de vijf niveaus van factor K' . 

De vijf Latijnse letters worden toegevoegd aan de vijf niveaus van factor L'. 

De vijf Griekse letters worden toegevoegd aan de vijf niveaus van factor M'. 

We kunnen nu het volgende proefschema construeren, waarin ook de waarnemingen Yikim 

zijn aangegeven (tabel 1) 

Tabel 1. 

~actorJ' 

FactorK~ 

1 

2 

3 

4 

5 

Aa 

Y11 Il 

By 
Y1223 

CE 
Yrns 

D~ 
YI442 

E8 
YI554 

2 

B~ 
Y2122 

C8 
Y2234 

Da 
Y2341 

Ey 

Y2453 

AE 
y2515 

3 4 5 

Cy D8 EE 
Y3133 Y4I44 Ys1ss 

DE Ea A~ 
Y3245 Y42s1 Ys212 

E~ Ay Bö 
Ym2 Y43I3 Ys324 

Aö BE Ca 
Y34I4 Y442s y5431 

Ba c~ Dy 
y3521 Y4s32 Yss43 

Dit proefschema bevat 5 x 5 = 25 proefseries. Bijvoorbeeld, de lettercombinatie Ay in rij 3 en 

kolom 4 betekent dat men een proefserie moet maken met 

de factor J' op niveau 4 

de factor K' op niveau 3 

de factor L' op niveau A of niveau 1 

de factor M' op niveau y of niveau 3 



De opbouw van het proefschema is dus analoog aan het Latijnse vierkant. Gemakkelijk is ook 

in te zien dat een Grieks- Latijns vierkant met p rijen en p kolommen een 11/ -herhaling is 

van een p4 -herhaling. De twee Latijnse vierkanten waaruit het Grieks- Latijnse vierkant werd 

geconstrueerd, zijn orthogonaal. Dit betekent dat het effect van een factor onafhankelijk van 

het niveau van de andere factoren kan worden bepaald. 

Complete series van othogonale Latijnse vierkanten 

(R.A. Fisher en F. Yates, Statistica/ tablesfor biologica/, agricultural and medica/ research, Oliver and 80yd, London) 

3x3 4x4 

I II I II III 

2 3 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2 3 3 1 2 2 4 3 3 4 2 4 3 2 

3 2 2 3 1 3 4 2 4 3 2 2 4 3 

4 3 2 2 4 3 3 4 2 

SxS 

I II III IV 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2 3 4 5 3 4 5 2 4 5 2 3 5 2 3 4 

3 4 5 2 5 2 3 4 2 3 4 5 4 5 1 2 3 

4 5 2 3 2 3 4 5 5 2 3 4 3 4 5 2 

5 2 3 4 4 5 2 3 3 4 5 1 2 2 3 4 5 

We kozen vierkant I en II van de groep 5 x 5 en lieten de cijfers 1 tot en met 5 van vierkant I 

samenvallen met de letters A tot en met E. De cijfers 1 tot en met 5 van vierkant II lieten we 

samenvallen met de letters a tot en met E. We zien dat de groep 5 x 5 meer othogonale 

vierkanten bevat. We zouden dus aan het Grieks- Latijnse vierkant nog meer vierkanten 

kunnen toevoegen en zodoende nog meer factoren in de proef opnemen. Zo een vierkant heet 

dan een hyper- Grieks- Latijns vierkant 

In het algemeen bevat een p x p vierkant een aantal van p2 -1 = (p + 1) x (p - 1) 

vrijheidsgraden, omdat we één vrijheidsgraad nodig hebben voor het gemiddelde. Voor elke 



factor die we in een Latijns, Grieks- Latijns of hyper Grieks- Latijns vierkant opnemen, 

hebben we (p - 1) vrijheidsgraden nodig. In zo een vierkant kunnen we dus maximaal 

(p + l)(p - 1) / (p - 1) = p + 1 factoren opnemen. Dit is echter onpraktisch, omdat we dan 

geen enkele vrijheidsgraad overhouden voor de bepaling van de spreiding ten gevolge van de 

experimentele fout. Het is daarom beter om hoogstens p factoren in een p x p vierkant op te 

nemen, waarbij dep factoren elk op p niveau worden gevarieerd. 



E: inkomensverdeling van een- en tweepersoonshuishoudens 
Schoutenhoek 



Verdeling (in % ) van het rekenkundig inkomen per maand, vermeerderd met IHS voor het 
complex Schoutenhoek (5001) voor eenpersoonshuishoudens 
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Verdeling (in % ) in inkomenscategorie van het rekenkundig inkomen per maand, 
vermeerderd met IHS voor het complex Schoutenhoek (5001) voor eenpersoonshuishoudens 
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Verdeling (in % ) van het rekenkundig inkomen per maand, vermeerderd met IHS voor het 
complex Schoutenhoek (5001) voor tweepersoonshuishoudens 
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Verdeling (in % ) in inkomenscategorie van het rekenkundig inkomen per maand, vermeerderd 
met IHS voor het complex Schoutenhoek (5001) voor tweepersoonshuishoudens 
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Bijlage IV: data-analyse 

Tabel 1: Sociale veiligheid met betrekking tot het woongebouw 

Tabel 2: Sociale veiligheid met betrekking tot de woonomgeving 

Tabel 3: Lichamelijke zorg met betrekking tot de woning en het woongebouw 

Tabel 4: Huishoudelijke zorg met betrekking tot de woning en het woongebouw 

Tabel 5: Zorg- en dienstencentrum met betrekking tot de woonomgeving 

Tabel 6: Bediening met betrekking tot de woonomgeving 

Tabel 7: Schoonmaken met betrekking tot de woning 

Tabel 8: Klusjes met betrekking tot de woning 

Tabel 9: Bezoek ontvangen met betrekking tot de woning en het woongebouw 

Tabel 10: Privacy met betrekking tot de woning, het woongebouw en de 
woonomgeving 

Tabel 11: Sociale contacten met betrekking tot de woonomgeving 

Tabel 12: Eigen plek en inrichting met betrekking tot de woning 

Tabel 13: Eigen plek en inrichting met betrekking tot het woongebouw en de 
woonomgeving 

Tabel 14: Hobby met betrekking tot de woning, het woongebouw en de 
woonomgeving 

Tabel 15: Uitzicht met betrekking tot het woongebouw 



Sociale veiligheid 

Tabel 1: Sociale veiligheid met betrekking tot het woongebouw 

Nog nooit van problemen m.b.t. sociale veiligheid in gebouw 
ehoord 

Men woont toch een beet· e beschermd 

5 
6 
8 

Woont met mensen van elïk maatscha elïk niveau 13 
No ezond enoe om roblemen te doorstaan 15 

t'W:r~r<lmllil~Jt:t\QJ51~mftî!?tfflii8f;illft\Wîl!1flr'IJ1!tîlti i11i11i11,~lliij~f;f~rliI1!1 

Problemen met toegangsdeur, in combinatie met intercom, 2, 4, 9 
vreemden die met bezoek naar binnen lo en 
Hoort wel eens van problemen m.b.t. sociale veiligheid in 16, 17 

ebouw 
Hoort zeggen dat vreemde op tuinstoelen in het gebouw 4 

esla en heeft 
Zelf incident meegemaakt, "taxichaffeur" vraagt om deur open 7 
te maken, maar men heeft een taxi besteld. 

Zelf incident meegemaakt, vreemd verzoek via intercom om 's 10 
avonds de toe an sdeur te o enen 
Vindt het vreemd dat ondanks aanwezigheid receptioniste nog 11 
iedereen naar binnen kan, er wordt niet gevraagd wat men 
komt doen 
Zelf incident meegemaakt, verkoper ongevraagd aan deur na 14 
zessen als de rece tie onbemand is 
Zelf incident meegemaakt, "postbode" vraagt om opening 14 
toegangsdeur om pakje af te geven; meneer gaat naar beneden 
en " ostbode" is we 

heid telefoon (intercom) 
heid rookmelders 

Bewoners moeten ook zelf ins incidenten 14 
Aanwezi heid buitenlam 17 
Aanwezi heid dievenklem 17 
Politieactie flat Palenstein, waarschuwin 17 

2 
1 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

1 
1 
1 



Sociale veiligheid 

Tabel 2: Sociale veiligheid met betrekking tot de woonomgeving 

nooit iets naars mee emaakt 
heid 

Fiets in het donker door Zoetermeer 

Als het donker is, niet meer op straat 

Men vindt dat het overal onveili er is eworden 
Dat men niet meer op straat gaat als het donker is, heeft niet te 
maken met de buurtbewoners 
Zoetermeer is crimineel 
Leest in krant over mishandelin 

t niemand ·e 

5 
6 
10 
15 
15 

1,3,4,6,8,9, 
13, 16, 17 
1, 7, 15, 16 

4 
4 
5 
7 

Vori e bewoners is aan evallen voor de deur 7 
Heeft het Nederlandse gevoel van de oudere die zich onveilig 11 
voelt in de woonom evin door het edra van anderen 
Vernielin en van auto's en raffiti in de wïk 11 
Hoort en ziet mensen beroofd worden van hun fiets 11 
Voelt zich auw onveili , zit in karakter 11 
Hoort wel eens dat oudere dames de tas wordt af e akt 14 
Hoort dat iemand ouderenbus robeerde binnen te drin en 14 

1, 8, 12, 13 
Goed tas vast houden 8,9, 14 
Als men we aat 's avonds, dan met taxi 3,6 

7 
7 

Als men we aat 's avonds, dan met de auto Il 
Met iemand samen naar overda naar buiten onder be eleidin 13 
Kïkt mensen niet aan 14 
Neemt zaklantaarn mee als er in het donker wordt efietst 15 

9 

4 

1 

1 
1 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



Zorg ontvangen 

Tabel 3: Lichamelijke zorg met betrekking tot de woning en het 
woongebouw 

Geen problemen lichamelijke verzorging 

Ruimten niet te klein 
roblemen douche 

Aantrekken steunkousen elke da 
Lay-out douche is slecht (douche middenin, wastafel in de 
hoek) 

er niet 
Zife in badkamer is veel te klein 
Voelt zich nog niet zo thuis dat er hulpmiddelen voor de 
badkamer worden aan evraa d 
Doucheko zit met touw aan het lafond 
Heeft minder geld om zelf aanpassingen in huis te doen nadat 
man is overleden 

emeen 
Het ouderwetse toilet maakt te veel herrie 
ü'"" 

Heeft een verhoo d toilet 
Heeft een zit'e 
Heeft een thermosstatische kraan 
Heeft een stoel en beu el in douche 

Zoon heeft mankementen aan douche moeten maken 

2, 3, 7, 8, 9, 10, 12 
11, 13, 14, 15, 
16, 17 
5, 9, 10, 12 4 
11, 13, 14 3 
2, 6 2 
4 1 
7 1 

4,5 2 
7, 17 2 

9, 17 2 
5 
5 
6 
6 

7 
7 

12 1 
16 
17 1 
17 1 

4,5, 12 
2,4 2 
6,9 2 
3 
4 
4 1 
4 
5 
5 1 
6 1 
6 
9 1 
12 1 
15 1 
17 1 



Zorg ontvangen 

Tabel 4: Huishoudelijke zorg met betrekking tot de woning en het 
woongebouw 

Doen alles (koken en boodschappen doen) zelf 

Gaat no veel winkelen, reist met trein 

Eten van het huis 
bezor d 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 14 
8, 9, 10, 11, 14, 
15, 16, 17 
8 1 

5, 9, 12 
5, 12 2 
5, 12 2 
6,9 2 
6, 13 2 
4 1 
7 1 



Zorg ontvangen 

Tabel 5: Zorg- en dienstencentrum met betrekking tot de 
woonomgeving 

Men zou het niet vervelend vinden als mensen uit de buurt 
ebruik zouden maken van de voorzienin en in zo'n centrum 

8, 9, 13 

Men zou er geen problemen mee hebben als zo'n centrum er 3 
zou komen in de buurt 
iD!äiirij@i!''egn;\j' :,I~(îl'~@~fi;:effl;9fi[ilatJpijjiiillJf'Rtlil~liiw;~;;i~i;;i,ifii,01i1lt~J 
Men heeft no niks nodi van hul 7, 10, 11 

3 

4, 5, 6, 8, 9, 13, 
17 

- huisarts 5,6,8,9, 17 
3, 6, 8, 11 
4,5 
3 
11 

- bloemist 13 
16 
17 

3 

3 

7 

5 
4 
2 
1 
1 
1 
1 



Bediening 

Tabel 6: Bediening met betrekking tot de woonomgeving 

;~Jltom1!""~Jlll' 1'.:l9Jillffl:l! l!lîlî!îtl1lllllîî~l!!Jjiïliîlai;11;111,t[wlwl:lll;lltlJ 
Reist niet met de trein 1, 9, 16, 17 
Pint zelf no 7, 15, 16 
Komt vrïwel niet buiten 5, 12 
Bren t vuilniszakken en oud a 1er we met rollator 6 
Heeft · aarkaart van de NS 8 

Kan knopjes pinautomaat niet bedienen in verband met 
Parkinson 
Smalle stoepen en ongelijke ligging tegels in verband met 
rolstoel 

, moeili ·k oversteken 

Met taxi naar de bank 
Wil raa 

2 

2 

3 
4 
4 
8 
9 

2,3,6, 8 
4, 9, 10, 16 
14, 17 
2 
3 
4 
14 
17 

3 
3 
2 

1 

1 

1 

1 
1 

1 



Inrichten en onderhouden 

Tabel 7: Schoonmaken met betrekking tot de woning 

Alfahulp, thuiszorg 

1i~ää"î:offl7iv l!ttM#f<iaJ;W.-;u ~ffi~6t!l :ltîlîîiilf>U•tçtlll~llli11ltlîll1lll1J1I 
Mentaal en f siek helemaal in orde 
Wat de een niet kan doet de ander 
S eciaal laminaat laten Ie en in verband met schoonmaken 

l~llr,llffll~lell"l8l>Jfnïêlî~ffl~nltlll1DilllîlI'1fflJïlillîm1llilllllWîi11îmtt 
Maak zelf ook nog wat schoon, voor zover dat gaat 

Stofzuigen (is zwaar, kan vallen over snoer) 

Ramen 

Woonkamer te klein, zodat je een stoel moet kiepen om de 
grond te doen. Bij een groter huis kan de stoel verschoven 
worden 

2, 4, 5, 6, 7, 9, 
16 
2, 4, 5, 7, 14, 
16 
2,4,5,6, 7 
6, 9, 10, 16 
4,9, 16 
4,5,9 
12, 13 
2 
3 

7 

7 

6 

5 
4 
3 
3 
2 
1 
1 



Inrichten en onderhouden 

Tabel 8: Klusjes met betrekking tot de woning 

Klust zelf niet 

Renovatie o komst, dus niet te veel meer aan huis klussen 
Gemakzucht 

:~aärammiêtir'''.tQbl~liîëii!eîlîPliRäliûîij!Jjlf'lî!ftäi~@lll'!l!!mwll!!i!I■ 
Maakt een ebruik van klussendienst Hhvl 2, 5, 14, 17 4 
Kan f siek niet meer 5, 6, 12, 13 4 
Heeft een ti · d om te klussen 2 
Vindt articuliere klusser duur 5 
Is niet handi 8 

9 1 
9 1 

Vindt klussendienst Hhvl veel te duur 17 1 

(Schoon)zoon(s) doet(n) klusjes 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 
9, 10, 12, 13, 
14 

Neef e doet klus·es 5 1 
5 1 

Kennissen 16 1 



Regulering privacy en sociale interactie 

Tabel 9: Bezoek ontvangen met betrekking tot de woning en het 
woongebouw 

Ontvangst van bezoek in de woning (a) 1,2,3,5,6,7, 16 

Overnachten van bezoek in de wonin , (klein)kinderen (b) 

Na overlijden man hoeft men niet te verhuizen, dus genoeg 
ruimte (a) 
Wil niet aan vaste (thee)visites ebonden zïn (a) 

Kinderen rijden wel weer naar huis (b) 

Is niet nodig, gezelliger in woning ipv alg. ruimte om bezoek te 
ontvan en (c) 

Geen ruimte om mensen te laten overnachten (b) 

rivac hebben (b) 

Huurt wel eens algemene slaapkamers in woongebouw (b) 

Tevreden over algemene slaapkamers in woongebouw (b) 

Zou wel al emene slaa kamer huren indien dat nodi is (b) 

8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 
17 

7, 8, 9, 16 

1, 2, 5, 6, 7, 11, 
13, 14, 15, 17 
7 

1 

2, 8, 10, 15 

7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 16, 17 
2,3 

1, 2, 3, 6, 8, 11, 
17 
2,4,5,6 
11, 12 
1 
17 

6,8,9 
7, 8, 9, 17 
3,8 
3 
1, 6, 11, 12, 14, 
15 
1, 6, 11, 12, 14, 
15 
4,8, 12 

De tussen haakjes toegevoegde letters geven aan welke subonderwerpen bij deze 
woonbehoefte bij elkaar horen. 

10 

1 

1 

4 

9 

2 
1 

7 

4 
2 
1 
1 

2 
1 

2 
1 

6 

6 

3 



Regulering privacy en sociale interactie 

Tabel 10: Privacy met betrekking tot de woning, het woongebouw en 
de woonomgeving. 

Geen problemen privacy tov huisgenoot, indien van 
toe assin , 8 interviews (a) 

Geen problemen privacy tov medebewoners gebouw (b) 

Geen problemen privacy tov mensen woonomgeving (c) 

Kunnen niet naar binnen kïken (b) 
Zou niet begane grond willen wonen (inbraakgevoelig, kan de 
tuin niet meer doen) (b) 

Inkïk in keuken, kan zien waar men mee bezi is (b) 
Vervelende buurvrouw in ebouw (b) 
Grote sociale controle sinds man is overleden in ebouw (b) 
In slaa kamer last van rook van onderburen (b) 

1, 2, 3, 4, 6, 11, 
14, 15 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 12, 13, 
15, 16 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 13, 
14, 15, 16 

4, 8, 6, 13 
1, 4 
6, 11 
2 

4 
4 

5, 8, 10, 12 
4 
10 
14 

1, 17 
3 
7 
14 
14 

Zender en koptelefoon bij TV zodat iemand tv kan kijken zodat 1 
dat de ander daar last van heeft (a) 

Verplaatsing van huishoudelijke activiteiten naar slaapkamer 1 
(b) 

Getinte ramen, zodat men moeili ·k naar binnen kan ki "ken ( c) 1, 17 

De tussen haakjes toegevoegde letters geven aan welke subonderwerpen bij deze 
woonbehoefte bij elkaar horen. 

8 

12 

15 

2 
2 

1 
1 

4 
1 
1 
1 

2 
1 

1 
1 

1 

1 

2 



Regulering privacy en sociale interactie 

Tabel 11: Sociale contacten met betrekking tot de woonomgeving 

Geen problemen sociale contacten 1, 2, 3, 6, 7, 8, 14 
9, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 17 
2,9 

Groet mensen en dat is alles 2,3, 7 3 
Niet veel overlast van · on eren 4,8 2 
Geen behoefte aan contact met anderen, zïn met z'n tweeën 11, 14 2 
Vindt crèche heel leuk 4 1 
Woont er no maar as 6 1 
Contacten via kerk 10 1 
Brid 0 eclubs in woonom evin 15 1 
Geen behoefte aan contact 16 1 
Oude buren van Zoetermeer 17 1 

;;;w~~r,9mî'l ~li:8 i:QJl(1mël 1êni:]lfillffll'tIIIIBlî~'IJ!tal i!ll1lJIJtill!!1mi;1i!lltf~1i 
Kri · t een contact met mensen 



Eigen plek en inrichting 

Tabel 12: Eigen plek en inrichting met betrekking tot de woning 

Spullen moeten achterlaten (meubilair, parketvloer, fiets, 
servies goed, gasfornuis, boeken) 

Achtergelaten vanwege kleinere woning nu 

Voelt zich thuis in de woning 

Geen spijt ( o.a. niet materialistisch) 

Spijt van moeten achterlaten van spullen 

Veel moeite ehad om te wennen aan nieuwe s uilen 
Kan de inrichting niet veranderen (meubilair in andere 
o stellin ), omdat het zo klein is 
Voelt zich niet thuis in de wonin 

ruimte 

Kan geen overgordijnen ophangen omdat er geen blind stuk 
muur is aan een kant van het raam 

1, 3,4,5,8,9, 
10, 11, 13, 14, 
15, 16, 17 
1, 4, 5, 8, 9,10, 
11, 13, 14, 15, 
16, 17 
2,4,8, 17 

2, 3, 5, 7, 8, 9, 
10, 11, 14, 15, 
16 
1, 5, 10, 11, 13, 
15 
1 
3 

3, 4, 8, 9, 14, 
16, 17 
2, 3, 17 
4, 15 
2 
4 
8 

12 
17 

13 

12 

4 

11 

6 

1 

7 

3 
2 
1 
1 
1 

1 
1 



Eigen plek en inrichting 

Tabel 13: Eigen plek en inrichting met betrekking tot het 
woongebouw en de woonomgeving 

lf«llmlliîmlihllt:~~;~ .. D 
Problemen met het creëren eigen plek buiten de woning (a) 

Binding met de buurt (b) 

Spullen buiten gezet (schilderij, tuinstoelen, tafeltje, planten, 
kast, eeft ei en sfeer, anders we moeten doen) (a) 
Geen behoefte om iets op de gang te zetten (werkt 
sti matiserend "daar wonen oud·es") (a) 

Binding met buurt vanwege voorzieningen (alles dichtbij, OV, 
markt, kerk, ruimte, weinig auto's voor de deur, vindt het leuk 
om sporters te zien op/in het water voor gebouw, dokter en 
ziekenhuis vlakbï, roenvoorzienin en) (b) 

Geen behoefte aan bindin (b) 
Vriendinnen wonen in Zoetermeer (b) 
Leest regionale kranten, wil weten wat er in Zoetermeer 
gebeurt (b) 

1,5,9,17 

3, 5, 7, 8, 9, 10, 
13, 14, 15, 17 
2,6, 16 

1, 4, 7, 8, 10, 
11, 14, 15, 17 
2, 6, 12, 13, 16 

3, 14, 17 
1 

8, 10, 13, 14 

3, 7, 14 
1, 11 
9, 17 
5 

1, 5 

5 
17 
17 

2, 12 
6 

De tussen haakjes toegevoegde letters geven aan welke subonderwerpen bij deze 
woonbehoefte bij elkaar horen. 

4 

10 

9 

5 

3 
1 

4 

3 
2 
2 
1 

2 

1 
1 

2 



Hobby 

Tabel 14: Hobby met betrekking tot de woning, het woongebouw en 
de woonomgeving 

Hobby's in woning (handwerken, lezen, tuin, spelletjes, 
muziek luisteren, tv, kijken, vergaderen, PC, yoga, naaien) (b) 

Hobby's in woongebouw (handwerkclub, soos, bingo, koor, 
koffie drinken, gym, volksdansen, werkt in koffiehoek, 
dansavond,kerk) (c) 

11, 17 

1, 2, 4, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 
17 

1,4,6,7,8,9, 
13, 15, 16 

2 

15 

9 

Hobby's in woonomgeving (vrijwilligerswerk in Zoetermeer, 
wandelen, tuinieren, daguitstapjes buiten Z, winkelen, fietsen, 

1, 3, 7, 8, 9, 10, 10 
11,14,15,17 

voorzitter bewonerscommissie, brid e(d) 

1,8,9,16 
1 

7, 15 

Kan naaimachine niet meer o tillen (b) 16 

Kan niet naar alg. ruimte (kaarten, bingo, biljarten), omdat daar 1, 3 
erookt wordt ( c) 

Kan niet meer met de lift naar hobb ruimte vanwe e vallen (c) 5 

Vergaderen onmogelijk in alg. ruimte vanwege privacygebrek 15 
(c) 

Taxivergoeding is gestopt, nu gratis ritten in Zoetermeer, maar 1, 3, 5, 6 
men reist meestal buiten Zoetermeer, hierdoor minder reizen 
buiten Zoetermeer (d) 
Weinin bank"es bï de markt Zoetermeer (d) 3, 7, 9 
Auto we moeten doen vanwe e ezondheid (d) 2, 4 
Kan niet meer naar het strand omdat de ouderenbus niet verder 2 
aat dan Zoetermeer ( d) 

Kennissen die o bezoek komen zetten naaimachine klaar (b) 

Liever vergoeding voor elke taxirit dan 300 gratis ritten binnen 1, 3, 5, 6 
Zoetermeer ( d) 
Er mo en meer bank"es staan o (de route naar) de markt (d) 3, 7, 9 

De tussen haakjes toegevoegde letters geven aan welke subonderwerpen bij deze 
woonbehoefte bij elkaar horen. 

1 

2 

1 

1 

4 

3 
2 
1 

3 



Uitzicht 

Tabel 15: Uitzicht met betrekking tot het woongebouw 

1i~iirom:f'.~ ij1:" ittih(~fü~hjiéffliifif~äiiilit~UU'ki'1Jliil ft1iii~li]ii11·i;1iijfif1ii 
Uitzicht is prima (groen, woningen, weg) 1,3,4,5,6, 7, 

9, 10, 16, 17 
Mist uitzicht vanuit de gan niet 11, 12, 15 
Gan en zi · n oed verlicht en wit 13, 14 

1 
6 

Woning ligt ietwat terug in de gang en vindt dat wel prettig 11 
ivm rivac 

!JWiatQp)j\\l~îr11!8'8Iêm;llîl!ffli!8IRlfl!D'!tl:6lrlttttäill\îlil11ll!!l1l!lllWI 
Vindt woningen in gebouw die op het noorden liggen zo 7, 10 
donker 

8, 17 
Ki "kt te 0 en een luik aan dat voor een van de ramen zit 2 
Vindt het gangenstelsel ingewikkeld, maakt mee dat mensen de 8 
we niet meer naar hun wonin vinden 

Wil graag wat meer openingen naar buiten in de gangen van de 8 
begane grond; voor de lichtinval en om extra ingang te hebben 
(nu maar 1 rece tie) 
Gang zo donker, heeft in woning extra lichtbron moeten laten 17 
aanbren en 

10 

3 
2 
1 
1 
1 

2 

2 




