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Woord vooraf 

Beste lezer, 

Voor u ligt het eindresultaat van mijn afstudeeronderzoek over 'geschikte' woonzorgconcepten voor de lagere 

inkomensklasse. Met dit onderzoek is getracht de woonzorgvraag van senioren met een 'lichte' zorgvraag en 

een kleine portemonnee in beeld in te brengen. Tevens is het aanbod, bestaande uit verschillende 

woonzorgconcepten met behulp van zorgexperts beoordeeld en is gekeken in hoeverre deze concepten 

betaalbaar zijn. Het onderzoek vormt het laatste onderdeel van mijn masterstudie Real Estate Management 

and Development aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Het onderzoek had nooit plaats kunnen vinden zonder mijn begeleiders de heer Smeets en de heer Heijs, ik wil 

daarom mijn dank uitspreken voor hun feedback en het geduld dat zij met mij hebben gehad. Daarnaast wil ik 

graag Brink Groep Management/ Advies bedanken voor de kans om 'in de keuken te mogen kijken'. In het 

bijzonder wil ik mijn externe begeleider Jan Heijboer bedanken voor zijn betrokkenheid bij mijn onderzoek. 

Verder wil ik de zorgexperts bedanken voor hun medewerking aan mijn onderzoek. Tot slot wil ik graag mijn 

ouders bedanken die mij altijd hebben ondersteund gedurende mijn studie. 

Ik denk dat ik met dit onderzoek een bijdrage heb kunnen leveren aan het inzichtelijk maken van de 

woonzorgvraag van senioren en tevens het aanbod van woonzorgconcepten en de mogelijkheden deze 

concepten te verbeteren. 

Veel leesplezier! 

Vriendelijke groet, 

Emiel Krabbenborg 

Utrecht, februari 2016 
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Samenvatting 

Inleiding en probleemstelling 

'Zorgen om de zorg' heeft betrekking op de gevolgen die de veranderende wetgeving op het gebied van 

huisvesting van extramurale zorgbehoevende senioren (65+) met een klein inkomen heeft. De voornaamste 

doelen van dit nieuwe zorgbeleid zijn de zorgkosten te drukken en senioren (waar mogelijk) langer thuis te 

laten wonen, hetgeen de overheid wil bereiken door zorg vaker extramuraal (de benodigde zorg wordt thuis 

geleverd) aan te bieden. 

De veranderende wetgeving bestaat uit vier nieuwe wetten die op 1 januari 2015 van kracht zijn geworden. 

Tegelij kertijd is de voormalige AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) komen te vervallen. De drie 

voor dit onderzoek relevante wetten zijn de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de 

Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo2015). Vanuit deze drie wetten worden de zorgkosten van 

zorgbehoevende senioren gefinancierd . De Zvw regelt de algemene ziektekosten en is niet alleen gericht op 

senioren, maar op iedereen die zorg nodig heeft. De Wlz is bedoeld voor mensen die langdurige zorg nodig 

hebben. Dit kunnen senioren met een intramurale zorgvraag zijn, maar ook gehandicapten of andersoortige 

zorgbehoevenden . Een intramurale zorgvraag betreft zwaardere zorg die alleen in een zorginstelling kan 

worden aangeboden. De Wmo2015 is de meest belangrijke wet in dit onderzoek: hiermee kan financiering 

worden georganiseerd voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging (ook wel thuiszorg genoemd), 

begeleiding en kortdurend verblijf in een zorginstelling. 

Sinds de nieuwe wet in werking is getreden is de woonvergoeding voor senioren met een lichte zorgvraag 

komen te vervallen, deze lichte zorgvraag bestaat voornamelijk uit somatische klachten . Somatisch betekent 

lichamelijk. Alleen mensen die intramurale zorg nodig hebben kunnen aanspraak maken op de zogeheten 

functie 'recht op verblijf'. Indien deze indicatie wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 

kan men aanspraak maken op een woonvergoeding. Omdat de vergoeding voor wonen komt te vervallen bij 

extramuraal zorgbehoevende senioren, bestaat het vermoeden dat senioren met een klein inkomen niet 

langer de woonlasten kunnen opbrengen. In dit rapport wordt onderzocht of voor deze groep in de nabije 

toekomst nog steeds voldoende woonzorgmogelijkheden bestaan . 

Onderzoeksopzet 

De doelstelling van dit onderzoek luidt: "Minder draagkrachtige senioren in Nederland ook in de nabije 

toekomst (tot 2040) betaalbaar laten wonen en de benodigde zorg laten ontvangen. Dit onderzoek levert 

hieraan een bijdrage door te onderzoeken hoe Junctioneel geschikte' en 'betaalbare' woonzorgconcepten voor 

minder draagkrachtige senioren er in de nabije toekomst uit moeten zien". Indien een woonzorgconcept 

'funct ioneel geschikt' en 'betaalbaar' is voor de doelgroep wordt het als 'geschikt' gekwalificeerd. Schematisch 

weergegeven in figuur 1. 

Figuur 1: Schematische weergave bepaling 'geschikt' woonzorgconcept 
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Op deze doelstelling volgt de hoofdvraag: "Welke woonzorgconcepten zijn de komende periode (tot 2040) 

geschikt en betaalbaar voor de 'minder draagkrachtige' senioren met een extramurale en somatische 

zorgindicatie? En onder welke voorwaarden zijn deze aan te bieden?" Met behulp van onderstaande acht 

deelvragen kan een antwoord worden gegeven op de hoofdvraag. 

1. Hoe ziet het bestaande woonzorgstelsel eruit? 

2. Hoe groot is de groep 'minder draagkrachtige senioren' in 2015 en hoe ontwikkelt deze zich tot en met 

2040? 

3. Welke woonzorgvraag heeft de desbetreffende doelgroep? 

4. Wat is de definitie van een woonzorgconcept en welke woonzorgconcepten worden er momenteel en 

mogelijk in de nabije toekomst gerealiseerd? 

5. Welke woonzorgconcepten zijn Junctioneel geschikt' voor de desbetreffende doelgroep? 

6. Welke woonzorgconcepten zijn 'betaalbaar' voor de desbetreffende doelgroep? 

7. Wat is de discrepantie tussen 'het aanbod' en de 'geschikte' woonzorgconcepten? 

8. Onder welke voorwaarden moeten 'geschikte' woonzorgconcepten worden aangeboden? 

De deelvragen zijn beantwoord met behulp van recente literatuur, een veldwerkonderzoek waaraan 

verschillende zorgexperts hebben meegewerkt en data van bestaande projecten . 

Doelgroep 

De groep zorgbehoevenden is wat betreft zorgzwaarte onderverdeeld in vijf zorgprofielen. Van deze vijf 

profielen kunnen de eerste drie profielen als een lichte zorgvraag worden beschouwd, en dus zijn alleen deze 

profielen meegenomen in dit onderzoek. 

Profiel 1: Ouderen met weinig of geen beperkingen. 

Profiel 2: Ouderen met mobiliteitsbeperkingen: trappen lopen, het huis verlaten, buitenshuis 

verplaatsen. 

Profiel 3: Ouderen met mobiliteitsbeperkingen, ongewild urineverlies en beperkingen in de 

persoonlijke verzorging. 

Profiel 4: Ouderen met veel fysieke beperkingen . 

Profiel 5: Ouderen met dementie. 

Het aantal senioren in Nederland zal stijgen van ongeveer 3.000.000 (in 2015) naar ongeveer 4.700.000 in 

2040. Van deze senioren heeft ongeveer 60% een inkomen onder de Brusselnorm (inkomensnorm van € 

33 .700,- besteedbaar inkomen per jaar). Onder deze inkomensgrens heeft men recht op sociale huisvesting en 

mogelijk huursubsidie. Deze sociale huisvesting wordt aangeboden door woningcorporaties, die het huisvesten 

van deze groep als kerntaak hebben. Het groeiende aantal senioren en de individualisatie van deze groep doet 

de vraag naar woonzorgeenheden toenemen. De verwachting is dat de vraag naar woonzorgeenheden voor de 

doelgroep (profiel 2 en deel van 3) zal stijgen van 90.000 (in 2015) naar 170.000 in 2040. De vraag naar 

woonzorgruimte voor éénpersoonshuishoudens groeit naar verwachting harder dan de vraag naar 

wooneenheden voor tweepersoonshuishoudens. 

Woonzorgvraag 

De woonzorgvraag van de doelgroep is vast te stellen aan de hand van gebruiksbehoeften, die voortkomen uit 

een intrinsieke vraag. Deze intrinsieke vraag leidt terug naar de piramide van Maslow, waarin de 

basisbehoeften van een mens zijn benoemd. De woonzorgvraag kan worden onderverdeeld in woonbehoeften 

en criteria voortkomend uit de zorgvraag. Daarnaast blijkt dat een aantal behoeften afhankelijk is van 

etniciteit. Behoeften en criteria zijn met behulp van literatuur samengesteld en weergegeven in de tabel 1 op 

de volgende pagina. 

4 



Tabel 1: Woonzorgbehoeften en criteria gebruikt gebruikt bij de toetsing van de 'functionele geschiktheid'. 

Woon behoeften Zorgcriteria 
Auditief comfort Personificatie/zelfexpressie Hulp (medische) 
Beschutting & bescherming Psychologische steun Passende relatie zorgvraag & woonzorgconcept 
Fysieke veiligheid Veilig voelen Nabijheid sociale kring 
Hygiëne Veilig zijn Eenzaamheidspreventie 
Medische ondersteuning Vermijden van stress 
Olfactorisch comfort (geur) Zelfontplooiing Etniciteit 
Thermisch comfort Zich meten/vergelijken met anderen Gescheiden kunnen ontvangen man en vrouw 
Visueel comfort Mobiliteit in de woning Mogel ijkheid tot transnationaal wonen 
Direct sociaal contact Mobiliteit buiten de woning Het praktiseren van het geloof 
Indirect sociaal contact (Hulp met) algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) 
Privacy (Hulp met) huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen (HDL) 
Sociale ondersteuning Ontspanning in het woongebouw 
Autonomie Ontspanning nabij het woongebouw 
Erkenning en waardering Perceptuele behoeften 

Aanbod 
Bovenstaande behoeften en criteria zijn getoetst aan het aanbod. Dit aanbod voldoet aan randvoorwaarden 

die opgesteld zijn op basis van de doelgroep. De concepten moeten betrekking hebben op senioren (65+), 

gericht zijn op 'minder draagkrachtigen', extramurale zorg aanbieden en zich richten op somatische 

zorg(dienstverlening) . Daarnaast moeten concepten binnen de gestelde definitie van een woonzorgconcept 

vallen. Dit houdt in dat ze moeten bestaan uit de vier 'bouwstenen', namelijk: wonen, zorg, particuliere 

zorgd iensten en overheidsgefinancierde zorgdiensten . De gestelde definitie van een woonzorgconcept in de 

context van dit onderzoek is dan ook: "Woonzorgconcepten zijn samenstellingen van producten en diensten, 

bestaande uit: woonvoorzieningen, zorg, particuliere- en/of vanuit de overheid gefinancierde diensten, die 

aangeboden worden voor de doelgroep." 

Er is in dit onderzoek een inschatting gemaakt van de mate waarin 'het aanbod' aan deze woonzorgvraag 

voldoet. Dit is gedaan door zorgexperts te vragen om te beoordelen in hoeverre het bestaande aanbod voldoet 

aan de 35 verschillende behoeften en criteria. Het aanbod bestaat uit de volgende 14 verschillende 

woonzorgconcepten (WZC): 

1. Aangepaste reguliere woning (WZCl): Een reguliere woning waaraan aanpassingen zijn gedaan 

zodat senioren er langer in kunnen blijven wonen. 

2. Nultredenwoning (WZC 2): Bij deze woning bevinden alle primaire ruimten zich op de begane 

grond. 

3. Levensloopbestendige woning (WZC 3): Een woning bedoeld om senioren langdurig in te laten 

wonen. 

4. Serviceflat (WZC 4) : Complexgewijze woning, vaak gerealiseerd in een galerijflat. 

5. Woonzorgcentrum/-complex (WZC 5) : Complexgewijze woning met zorg(dienstverlening) nabij . 

6. Mantelzorgwoning (WZC 6) : Gemakkelijk te verplaatsen vrijstaande woonunit die vaak in de 

achtertuin van mantelzorgers wordt geplaatst. 

7. Kangoeroewoning (WZC 7) : Onderdeel van twee gekoppelde woonzorgeenheden, zodat 

mantelzorgers altijd nabij zijn . 

8. Aanleunwoning (WZC 8): Een woning nabij een zorgsteunpunt of verzorgingstehuis van waaruit 

de zorg wordt geleverd . 

9. Verzorgingstehuis (WZC9): Traditioneel verzorgingstehuis, senioren krijgen de zorg vanuit het 

gebouwcomplex aangeboden. 

10. All-inclusive pension (WZC10): Hotelachtige woonzorgvorm waarbij de nadruk ligt op het leveren 

van diensten, zoals een maaltijd-, schoonmaakservice en welstanddiensten. 
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11. Particulier wooninitiatief/CPO (WZCll): Samenwerkingsvorm tussen senioren die hun eigen 

huisvesting en benodigde zorg organiseren. 

12. Thuishuis/wonen net als thuis (WZC12): Met een kleine groep (bekende) senioren samenleven in 

voornamelijk gemeenschappelijke ruimten (grote keuken en woonkamer). 

13. Studenten & ouderen concept (WZC13): Woonzorgvorm waarbij studenten mantelzorg verlenen 

aan senioren. Studenten hoeven in ruil voor deze verdiensten minder huur te betalen . 

14. Wonen-naar-behoeften (WZC14): Theoretisch concept gericht opgezet aan de hand van de 

woonbehoeften van senioren. 

Resultaten 

Uit de toetsing door de zorgexperts van de mate van 'functionele geschiktheid' blijkt dat de 

levensloopbestendige woning (WZC3) en het wonen naar behoeften concept (WZC14) het best scoren. Deze 

concepten scoren voornamelijk hoog op de behoeften en criteria: mobiliteit in de woning, perceptuele 

behoeften en de relatie tussen zorgvraag en het woonzorgconcept. Met percentuele behoeften wordt het 

kunnen bedienen van gebouwonderdelen bedoeld. De nultredenwoning (WZC2) heeft de derde score en 

scoort tevens goed op mobiliteit. De nultredenwoning scoort iets minder op veiligheid en de relatie tussen 

zorgvraag en het woonzorgconcept. De serviceflat (WZC4) en het verzorgingshuis (WZC9) komen als minste 

concepten uit de bus. Deze concepten scoren onder andere laag op eenzaamheidspreventie en privacy. 

Wat betreft de betaalbaarheid van concepten blijkt dat 'minder draagkrachtig' neerkomt op een besteedbaar 

inkomen van ongeveer€ 1200,- per maand voor de onderkant van de doelgroep. Van dit bedrag kan ongeveer 

€ 440,- (exclusief huursubsidie) worden uitgegeven aan woonlasten. Deze woonlasten bestaan uit kale huur en 

eventuele energie- en servicekosten . Concepten met servicekosten blijken al snel te duur te zijn voor de 

doelgroep, terwijl een deel van deze service wel gewenst is ten behoeve van de woonzorgvraag. Met name 

maaltijd- en schoonmaakservice is in sommige situaties gewenst. 

Op basis van de inschatting van de mate van 'geschiktheid' van de woonzorgconcepten is geconcludeerd dat 

de nultredenwoning (WZC2), de levensloopbestendige woning (WZC3) en het concept wonen-naar-behoeften 

(WZC14) het meest 'geschikt' zijn. Het verzorgingshuis (WZC9), all-inclusive pension (WZClO) en het concept 

studenten & ouderen (WZC13) blijken over het algemeen niet 'geschikt' te zijn . Het thuishuis/wonen net als 

thuis (WZC12) blijkt vanwege huurprijzen van rond de € 2000,- per maand bij een andere doelgroep te horen. 

Hiermee worden senioren met een hoger inkomen dan de Brusselnorm bedoeld. Het all-inclusive pension 

(WZClO) en het studenten & ouderen concept (WZC13) blijkt in minder mate ook te duur. 

Conclusie en aanbevelingen 

Het all-inclusive pension (WZClO) en het studenten & ouderen concept (WZC13) kunnen voor een lagere 

huurprijs worden aangeboden door overbodige service te schrappen en alleen noodzakelijke diensten als 

maaltijd- en schoonmaakservice optioneel aan te bieden. Daarnaast moeten niet alleen studenten, maar ook 

senioren, financieel voordeel ondervinden van de goedkope hulp die studenten kunnen bieden. Studenten 

met affiniteit voor zorg(dienstverlening) moeten voorrang krijgen op reguliere studenten. 

Het is belangrijk dat concepten over twee (slaap)kamers beschikken en een voldoende grote keuken/woondeel 

waarin gasten kunnen worden ontvangen. In zorgwoningen die niet complexgewijs zijn opgezet is de plaatsing 

van goede domotica belangrijk. Hierdoor kan zorg op afstand worden aangeboden en kunnen hulpdiensten (bij 

ongevallen) snel bereikt worden. Met zorg op afstand wordt monitoring, consulatie en behandeling door 

middel van bijvoorbeeld videobellen bedoeld . Belangrijk is dat woningen wel betaalbaar blijven, wat betekent 

dat dergelijke installaties niet in de exploitatiebegroting moeten worden opgenomen, maar vanuit de 

Wmo2015 of Wlz moeten worden gefinancierd . 
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Senioren dienen tijdig geïnformeerd te worden, zodat een inschatting kan worden gemaakt van welk concept 

het beste past bij hun woonzorgvraag en budget. De verwachting bestaat dat er in de nabije toekomst een 

groter beroep zal (moeten) worden gedaan op mantelzorgers. Deze mantelzorgers zullen in samenwerking met 

vrijwilligers nog meer dan nu het geval is de verantwoording moeten nemen voor allerlei niet-medische 

behoeften, zoals het voorkomen van eenzaamheid en ondersteuning bij ADL-/HDL-activiteiten . De 

gemeentelijke overheid zal de kwaliteit van zorgtoetreders en bestaande spelers moeten controleren. 

Daarnaast moet deze in staat zijn een inschatting te maken van de juiste prijs-kwaliteitverhouding. 

Woningcorporaties zullen een groter deel van hun portfolio geschikt moeten maken voor zorgbehoevenden 

met profiel 3. Verder moeten ze wijksteunpunten/zorgsteunpunten omarmen, zodat zorg vanuit dergelijke 

gebouwen extramuraal kan worden aangeboden in de wijk. Dergelijke wijken worden ook wel 

woonzorgservicezones genoemd. De doelgroep en de demografische ontwikkelingen moeten op lokaal niveau 

in kaart worden gebracht. Hierdoor kunnen woonzorggebouwen en -eenheden worden afgestemd op de 

lokale woonzorgvraag. 

De huurprijs dient onder de € 440,- per maand te blijven (exclusief huursubsidie). Dit heeft een maximale 

investeringsruimte tot gevolg van € 113.000,- bouwkosten per wooneenheid . Idealiter wordt een 

woonzorgconcept dat volledig voldoet aan de in kaart gebrachte woonzorgvraag gerealiseerd voor ongeveer€ 

98.000 bouwkostenniveau . Bij deze berekening is ervan uitgegaan dat de huursubsidie als zodanig blijft 

bestaan. Indien deze in de toekomst zal worden verlaagd of zelfs afgeschaft zullen deze woonzorgvormen niet 

langer betaalbaar zijn voor een groot deel van de doelgroep. 

Vervolgonderzoek kan bestaan uit het opzetten van een model waarin duidelijk wordt wanneer voor welk type 

woonzorgconcept gekozen kan worden. Tevens kan het interessant zijn om te onderzoeken hoe de 

(huur)prijzen van sommige woonzorgconcepten naar beneden zou kunnen worden gebracht. En zou het 

kwantitatieve aanbod per woonzorgconcept in kaart kunnen worden gebracht. Naar verloop van tijd zou een 

dergelijk onderzoek opnieuw moeten worden uitgevoerd, zodat onderzocht kan worden of de woonzorgvraag 

en het aanbod van de care sector is veranderd . Terugkijkend op het onderzoek kan worden gesteld dat de 

manier waarop de 'functionele geschiktheid' en 'betaalbaarheid' van de verschillende concepten is bepaald 

ruimte voor verbetering laat. Zo zou het beter zijn geweest om meer dan tien zorgexperts te benaderen en de 

huurprijs ook met behulp van bouwkostenkengetallen vast te stellen. 

7 



ZORGEN MOET JE 
DOEN 

NIET MAKEN 

8 



Summary 

lntroduction and problem 

'Zorgen om de zorg' is a Dutch expression that translates to 'Concerned about the care', which is in relation to 

the new healthcare system that influences households with a small need for care. This group no langer 

receives any additional government funding for their housing. In all likelihood, this development is likely to 

cause problems in the future. This group comprises of seniors (65+) with an extramural and somatic care need 

as well as low income. Extramural care is defined as care that is provided at home. Somatic care is defined as 

physical care needs. 

The new legislation consists of four new laws that were first implemented on January 1, 2015. The four laws 

replaced the farmer EMEA (Exceptional Medical Expenses Act) . Three of the new laws are relevant to this 

study because these laws finance the healthcare casts for dependent seniors: the Health lnsurance Act, Act 

Long-Term Care and the Social Support Act 2015. The Health lnsurance Act regulates general health and does 

not aim only at seniors. The Act Long-Term Care is intended for people that require long term care. This group 

may include seniors with intramural care needs, as well as the disabled or other dependents. The Social 

Support Act 2015 is the most relevant law for this research, as it concerns home and personal care, 

counselling, and short-term stay in a care institution . 

As a result of the implementation of the new law, the compensation for housing for seniors with a small 

demand for care will lapse. Only people who have received inpatient care can claim the function termed 'right 

of residence'. lf the Care Assessment Centre issues this indication, then seniors are entitled to a housing 

allowance. Since the fee for housing lapses for extramural seniors in need of care, it is suspected that seniors 

with a lower income may be endangered. This research examines whether there will be sufficient residential 

care facilities for this group in the near future. 

Study design 

The objective of this research is as fellows: "Seniors with a lower income should be able to receive appropriate 

housing and care in the near future (2040). This research wil/ contribute to this goal by investigating what 

functional and affordable residential care concepts for 'the lower income group' should look like." lf a 

residential care concept is functionally fit and affordable for the target group, then it qualifies as suitable. The 

design of this research is shown schematically in Figure 1. 

Functional 

Figure 1: Systematic display determination 'suitable' residential care concept 
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In relation to this objective, the research's main question is as follows: "Which residential care concepts in the 

coming period (until 2040), are suitable and affordable for seniors with a low income, extramural and somatic 

care indication? And under what conditions should these concepts be offered?" An answer to the main 

question is provided using the following eight sub-questions. 

1. What does the existing residential care system look like? 

2. How large is the group of seniors with a 'low income' in 2015 and how wil/ it develop until 2040? 

3. What are the care and housing needs of the target group? 

4. What is the definition of a residential care concept and which concepts are realized now and in the 

near future? 

5. Which residential care concepts are 'functionally fit' for the target group? 

6. Which residential care concepts are 'affordable'for the target group? 

7. What is the discrepancy between the 'supply' and 'suitable' residential care concepts? 

8. Under which conditions must the 'suitable' residential care concepts be offered? 

This study utilises recent literature to answer the sub-questions, including a field research of several 

healthcare experts as well as data from existing projects. 

Target group 

The group in need of care is subdivided into five profiles. Among these profiles, the first three can be 

considered as light care, and as such this study only takes these profiles into account. 

Profile 1: Older people with few or no restrictions. 

Profile 2: Older people with mobility limitations: stairs, leave the house, moving outside. 

Profile 3: Older people with mobility impairments, incontinence and limitations to personal care. 

Profile 4: Older people with many physical limitations. 

Profile 5: Older people with dementia. 

The number of seniors in the Netherlands will increase from about 3 million (2015) to around 4.7 million by 

2040. Of these seniors, about 60% have an income below the Brussels norm (norm income of €33,700, 

disposable income a year). Seniors below this income level have the right to social housing and may possibly 

have the right to housing benefits. Housing associations provide social housing, and the care task of these 

associations is to house this group. The growing number of seniors and further individualization increases the 

demand for residential care units. lt can be expected that the demand for residential care units for the target 

group (profile 2 and a part of 3) will increase from 90,000 units to 170,000 units by 2040. The demand for 

residential care places for singles is expected to grow faster than the demand for residential units for two

person households. 

Residential Care demand 

The residential care demand of the target market is determined by user requirements that arise out to an 

intrinsic demand. These intrinsic demands lead back to the Maslow pyramid, which ascribes the basic needs of 

a human being. The demand for sheltered housing can be divided into housing needs and care criteria. 

Moreover, a number of criteria appear to depend on ethnicity. Table 1 on the next page compiles the needs 

and criteria. 
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Table 1: Residential care needs and criteria used to test the 'functional suitability'. 

Housing needs Care criteria 
Aural comfort Perso n ificatio n/ se lf-exp ress ion Help (medical) 

Shelter and protection Psychological support Suitable relation between care needs and 
residential care concept 

Physical security Feel secure Proximity to social circle 

Hygiene Be safe Prevention of loneliness 
Medical support Avoidance of stress 
Olfactory comfort (scent) Self-development Ethnicity 

Thermal comfort Compare with others Possibility to receive men and wamen separated 
Visual comfort Mobility indoors Opportunity to live transnationally 

Direct social contact Mobility outdoors Possibility to practice faith 

Indirect social contact (Help with) activities of daily living (ADL) 
Privacy (Help with) household daily living activities (HDL) 

Social support Relaxation within the residential 
building 

Autonomy Relaxation near the residential building 

Recognition and appreciation Perceptual Needs 

Supply 

Needs and criteria are assessed according to existing and nearby future residential care concepts that meet 

the conditions of the target group. The concepts must be designed for seniors (65+), aimed at the lower 

income group, and must offer extramural and somatic care. Additionally, concepts must meet the criteria of a 

residential care concept, which more precisely, means that they must consist of the following four building 

blocks: housing, health care, private care services, and publicly funded health care services. For the context of 

this study, this research proposes the following definition of a residential care concept: "Residential Care 

Concepts are combinations of products and services which consist of living facilities, care, private and/or from 

publicly funded care services that are offered to the target group." 

There are 14 different residential care concepts that meet these conditions. Their names are translated from 

Dutch, and therefore it is advisable to search for them in Dutch to acquire further background information. 

The Dutch summary of this report presents their Dutch names. WZC means 'woonzorgconcept', which 

translates to residential care concept. 

1. Adjusted regular home (WZCl): a regular house with adjustments for seniors. 

2. Zero-steps-housing (WZC 2) : housing in which all the primary areas lie on the ground floor. 

3. Lifecycle sustained housing (WZC 3): a house designed to allow seniors to continue living there, once 

their care needs increase. 

4. Service flat (WZC 4): a building complex with several units, often designed in a flat gallery. 

5. Residential care centre/complex (WZC 5): a building complex with several units, with care services 

available within the concept. 

6. Residential care unit (WZC 6): an easily detached residential unit, often placed in the backyard of 

carers. 

7. Kangaroo flat (WZC 7): two coupled residential care units, so that caregivers always are nearby. 

8. Lean housing (WZC 8) : a house intended for seniors that is near care or a nursing home. 

9. Nursing home (WZC9): Traditional nursing home, in which seniors are offered care from the complex. 

10. All-inclusive pension (WZClO): Hotel-like shape residential care with an emphasis on provided services 

such as meals, cleaning and welfare services. 

ll. Private housing initiative (WZCll): form of cooperation between seniors who organize their own 

housing and necessary care. 

12. Living like home (WZC12) : a small group of seniors that mainly live in common spaces. 

13. Students and seniors (WZC13) : students provide care for seniors in exchange fora lower rent. 

14. Housing attends to needs (WZC14): a theoretica! concept according to the needs that seniors have. 
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Results 

The results from this research show that the Lifecycle sustained housing (WZC3) and Housing attend to needs 

concept (WZC14) scored best in care experts' evaluation regarding functional fitness. The experts' good 

assessments were founded mostly upon mobility in the home, perceptual needs and the suitable relation 

between care needs and the residential care concept. With perceptual needs the operation of building 

components is intended. The Zero-steps-housing concept (WZC2) was rated third, and this concept also scored 

wel! in terms of mobility. The Zero-steps-housing concept scored more poorly in terms of safety and the 

suitable relationship between care needs and the concept. The Service Flat (WZC4) and Nursing home (WZC9) 

yielded poor scores. The weak points of these concepts were the lack of prevention of loneliness and privacy. 

In regards to the affordability of concepts, the 'low income group' has a disposable income of €1,200 per 

month. Of this amount, approximately €440 (excluding housing benefits) is to be spent on housing casts. These 

housing casts consist of basic rent as well as further energy and service casts. Service can quickly become toa 

expensive for the target group, while a portion of this service is desirable for the purposes of residential care 

demands. In some situations meal-cleaning and service is desirable. 

An estimate of the degree of suitability of the residential care concepts has concluded that the most suitable 

concepts are the zero-steps-housing (WZC2), lifecycle sustained housing (WZC3) and housing attends to needs 

concept (WZC14). The nursing home (WZC9) all-inclusive pension (WZCl0) and the concept of students and 

seniors (WZC13) generat1y appear to be unsuitable. The living like home concept (WZC12) yields rents of over 

€2,000 per month, and therefore, do not suit this target group. The concepts better suit seniors with incomes 

higher than the Brussels standard . The all-inclusive pension (WZCl0) and students and seniors concept 

(WZC13) also appear to be toa expensive, although toa lesser extent. 

Conclusion and recommendations 

The all-inclusive pension (WZCl0) and students and seniors concept (WZC13) can be offered at a lower rental 

price if unnecessary services are excluded and only essential services remain, such as optional catering and 

cleaning services. Additionally, not only students should encounter financial benefit from the relative cheap 

help that students offer, also seniors should. Students with an affinity for care services are preferable to 

students that do not share this interest. 

lt is important that concepts consist of two (bed)rooms and have a sufficiently large kitchen/living area where 

guests may be received. In residential concepts, especially in which care dwellings are detached, the 

placement of adequate home automation is important. This sa that care can be provided remotely and 

emergency (accidents) can be quickly achieved. Remote care intends to monitor and consult, through video 

calling for example. lt is important that housing remains affordable, which means that such automation should 

be financed from the Social Support Act 2015 or the Act Long-Term Care. 

Senior citizens should be informed in a timely manner, sa that an assessment may be made in regard to what 

concept is best suited for their particular needs and budget. lt is expected that in the near future carers should 

complete a larger portion of caregiving. These caregivers, in cooperation with volunteers need to take more 

responsibility for non-medical needs, such as the prevention of loneliness and to support household and daily 

activities. The municipal government must monitor the quality of care entrants and existing players. In 

addition, they must be able to estimate the right price-quality ratio. Furthermore, housing associations should 

make a larger portion of their portfolio for dependents with profile 3. They must also embrace district support 

centres, sa that care from such buildings can be offered within the region. Such districts are also known as 

home care service areas. The target group and demographic trends must be identified at a local level in such a 

way that residential care buildings and units can be adapted to local residential care demands. 
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The rent should be below €440 per month in order to remain affordable for the target group (excluding 

housing benefits). The maximum investment (construction costs) for one residential care unit is €113,000. 

ldeally, a residential care concept that fully meets all the care demands may be realizable for approximately 

€98,000 worth of construction costs, assuming that housing benefits re main as they are now. lf these housing 

benefits are reduced or even abolished in the future, residential care will no longer be affordable for a large 

portion of the target group. 

Future research may include the creation of a model that helps to decide which type of residential care 

concept is best in a given situation, how the rents of some concepts may be reduced, or alternatively, the 

quantitative mapping of concepts. Over time, it will be interesting to see whether the residential care supply 

and demand of the care sector changes, and furthermore, what consequences these changes may have for the 

involved actors. To look back on this study, there is room for improvement. The way that functional fitness and 

the affordability of the different concepts are determined would be done better if more than ten care experts 

participated and if construction cost figures were additionally used to determine rental prices. 
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1.0 Inleiding 

Vanwege de toenemende zorgkosten en de dubbele vergrijzing (steeds meer ouderen leven steeds langer) zal 

de druk op de uitgaven in de zorgsector de komende jaren toenemen . Wensen met betrekking tot de kwaliteit 

van de zorg zijn toegenomen {Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2014) en wonen onder de 

juiste omstandigheden is een essentieel deel van het verkrijgen van de juiste zorg. iedereen wil graag 

betaalbaar wonen en de benodigde zorg kunnen ontvangen. 

Op dit moment worden verschillende veranderingen in de zorg doorgevoerd . Om zorg ook in de toekomst te 

kunnen garanderen zijn deze aanpassingen nodig (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2014) . Zo 

krijgt de groep licht zorgbehoevenden (sinds 1 januari 2015) niet langer een woonvergoeding en is de 

verantwoordelijkheid van de levering van zorg overgeheveld van Rijksoverheid naar gemeentelijke overheid. 

Deze transitie is ingezet door het kabinet Rutte Il en wordt ook wel het decentralisatiebeleid genoemd. 

Zichtbaar is dat senioren tegenwoordig langer thuis blijven wonen; zorginstellingen richten zich nu meer op de 

zwaa rdere zorgtaken . Het langer thuis wonen wordt niet alleen gedreven door de wens van senioren, maar 

ook door het nieuwe zorgbeleid en de economische recessie (Brands & Zijderveld, 2012). Vanwege deze 

veranderende vraag, mede ontstaan door deze wetswijziging, zijn werkzaamheden en act iviteiten van 

zorginstellingen verschoven; hierdoor is echter een discrepantie ontstaan tussen vraag en aanbod bij 

zorginstellingen (Pop, 2014) . Er wordt namelijk steeds vaker om extramuraal organiseerbare zorg gevraagd, 

terwij l deze vanwege de bestaande zorgvastgoedvoorraad van zorginstellingen lang niet altijd kan worden 

aangeboden. 

Gegevens van Aedes-Actiz (2015) 1 laten zien dat de leegstand in verzorgingstehuizen de afgelopen jaren is 

toegenomen en dat de kleine vestigingen steeds vaker hun deuren moeten sluiten (Actiz, 2014). Volgens het 

Centrum indicatiestelling zorg2 (CIZ, 2014) zal vooral de vraag naar betaalbare woonvormen voor licht 

zorgbehoevenden toenemen, hetgeen de druk op de woonzorgvoorzieningen zal vergroten . Hierbij gaat het 

om zorgbehoevenden met ZZP3 1 t/m 3 (V&V, Verzorging en Verpleging4
), waarvan inmiddels ZZP 1 t/m 3 niet 

langer worden geïndiceerd en bestaan . Een kwart van de mensen met ZZP 4 (alleen V&V) zal op 1 januari 2016 

worden toegevoegd aan deze groep. Dit betekent dat ook deze groep niet langer een vergoeding voor wonen 

krijgt (Rijksoverheid, 2015). 

Naast de zorgexploitant en zorgbehoevenden vervullen ook andere belanghebbenden, zoals de 

zorgverzekeraar, projectontwikkelaar, (gemeentelijke) overheid, banken en woningcorporaties (die veelal 

eigenaar zijn van deze zorginstellingen), een belangrijke rol. Een of meerdere van deze partijen moet(en) vaak: 

financieringen verstrekken; 

vergunningen afgeven; 

groen licht geven in de vorm van een contract. 

1 Aedes-Actiz is de brancheorganisatie voor woningcorporaties (Aedes) en zorgondernemers (Actiz) opgericht 

om de belangen van woningcorporaties en zorgondernemers in Nederland te behartigen. 

2 Centrum Indicatiestelling zorg {CIZ) stelt vast welke (mate van) zorg iemand nodig heeft. 

3 ZZP staat voor zorgzwaartepakket en is een kwalificatie voor de zwaarte van de zorg die iemand nodig heeft. 

In bijlage I is nader toegelicht welke psychische en lichamelijke beperkingen horen bij de desbetreffende ZZP

klassen. Ook is hier duidelijk gemaakt hoeveel uren zorg deze groepen nodig hebben. 

4 Verzorging en verpleging, afgekort V&V is een type indicatie die het CIZ afgeeft. 
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Het aanbod van woningen waarbij zorg extramuraal kan worden aangeboden is onvoldoende (Aedes-Actiz, 

2015). Zo is momenteel (2015) een tekort van ongeveer 30.000 woningen met het label 'verzorgd wonen'5 

(Platform31, 2015). Het tekort van dit type woningen loopt in de sociale (huur)sector zelfs op tot ongeveer 

117.000 woningen in 2040 (Janssen, 2015). Volgens Pop (2014) kan het kwalitatieve tekort van deze woningen 

(waarbij de zorg extramuraal kan worden aangeboden) worden teruggebracht door een aantal van door hem 

opgestelde aanbevelingen op te volgen: 

1. Het in samenwerking met de overheid wijzigen van bestemmingsplannen wat betreft het 

volume van woningbouw, oftewel voorkomen dat bestemmingsplannen dwarszitten bij het 

ontwikkelen van de juiste typen en volumes (zorg)woningen. 

2. Het bekostigen van de zorginfrastructuur door keuzevrijheid van zorgbehoevenden . Hiermee wordt 

flexibiliteit van het woon(zorg)concept (bijvoorbeeld door per maand diensten te kunnen kiezen) en 

het inzichtelijk maken van de verblijfskosten bedoeld . 

3. Het scheppen van een gunstig investeringsklimaat ten gevolge van een stabiele overheid. Met andere 

woorden : een helder en consistent overheidsbeleid betreft wonen en ouderenzorg. 

4. Het aanbieden van betaalbare woonzorgconcepten door woonzorgexploitanten, oftewel het 

aanbieden van specifieke (vernieuwende) woonzorgconcepten. Verbetering van de samenwerking 

tussen woningcorporaties en zorginstellingen zal hiertoe bijdragen (Pop, 2014). 

De belangrijkste redenen waardoor er een tekort aan kwalitatieve zorgwoningen is ontstaan, is het 

onvoldoende inspelen (van woningcorporaties) op de effecten van het decentralisatiebeleid van Rutte Il en de 

veranderde eisen en wensen van zorgbehoevenden. Eén van deze effecten is dat de mogelijkheden om 

aanspraak te maken op een 'intramurale zorgwoning'6 aanzienlijk zijn afgenomen. Lichte zorgbehoevenden 

willen en/of moeten vaker voor een extramurale zorgwoning kiezen. Hoe de door Pop (2014) genoemde 

aanbevelingen kunnen worden gerealiseerd zal mede moeten blijken uit dit onderzoeksrapport, waarbij de 

aandacht voornamelijk op de laatste aanbeveling 'het aanbieden van betaalbare woonzorgconcepten door 

woonzorgexploitanten' is gericht. 

1.1 Probleemstelling en relevantie, doelstelling en vraagstelling 

1.1.1 Probleemstelling en onderzoeksrelevantie 

Er is afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van de zorgtransitie en de woonbehoeften van 

senioren (Brands & Zijderveld, 2012; Doorn (2012); Ginneken, 2014; Heinen, Slijsling & Groen 2012; Pop, 2014; 

Janssen, 2015; Verheijen, 2015). Uit de onderzoeken blijkt dat er problemen zijn ontstaan met wonen en zorg 

door het nieuwe zorgbeleid en de veranderde eisen en wensen . Het gaat hierbij om de groep mensen met een 

lichte zorgvraag die niet langer recht heeft op een woonvergoeding vanuit de overheid . De discrepantie die 

ontstaan is tussen vraag en aanbod zorgt voor leegstand in verzorgingshuizen en soortgelijke 

woonzorgconcepten en dwingt zorginstellingen tot het aanbieden van meer extramurale zorg. Hierbij zijn 

regionale verschillen te herkennen. Zo is het vooral voor kleinere zorginstellingen in landelijke gebieden (vaak 

de krimpregio's) lastig om kwalitatief goede extramurale zorg voor een 'betaalbare' prijs aan te bieden, 

vanwege de lage bevolkingsdichtheid en relatief kleine aantallen zorgbehoevenden (Ginneken, 2014). 

5 "Het 'verzorgd wonen' omvat de woon- en verblijfsvormen met zorg op afroep (zorg is binnen 10-15 minuten 

aanwezig als er om gevraagd wordt). Hieronder valt een groot deel van de verzorgingshuis- plaatsen. 

Daarnaast heeft verzorgd wonen betrekking op wooneenheden of (ouderen)woningen, waarbij een huishouden 

gebruik kan maken van de verpleging en/of verzorging vanuit een nabijgelegen zorgsteunpunt of 

verzorgingshuis (onder andere aanleuningwoningen en serviceflats). (Janssen, 2015, p. 114) 

6 Intramurale zorgwoningen zijn woningen bedoeld voor zwaardere zorgbehoevenden waar geen mogelijkheid 

bestaat om zorg extramuraal aan te bieden . Een voorbeeld hiervan is het traditionele verzorgingstehuis. 
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Een grote groep ouderen heeft de financiële mogelijkheid om zelf kwalitatief wonen in combinatie met de 

juiste zorg te kunnen inkopen CBS7 (2014). Maar ook de groep met een klein inkomen heeft juiste huisvesting 

en zorg nodig. Woonzorgconcepten (en bijbehorende exploitatiemodellen van deze concepten) zijn voor deze 

laatstgenoemde groep in de huidige literatuur onvoldoende met elkaar vergeleken, waardoor voor deze groep 

geen helder beeld bestaat van de verschillende mogelijkheden betreffende het aanbieden van wonen, zorg en 

diensten (in de nabije toekomst) (Janssen, 2015). Door deze mogelijk relevante woonzorgconcepten (voor de 

doelgroep) met elkaar te vergelijken en vervolgens te ontleden (exploitatie inzichtelijk maken), wordt helder 

waar zich de 'knoppen' bevinden waaraan actoren kunnen 'draaien' om invloed uit te oefenen op de kwaliteit 

(geschiktheid), betaalbaarheid en de relatie daartussen. 

De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek ligt in het leren begrijpen hoe de verschillende actoren, die 

zijn betrokken bij het opzetten van woonzorgeenheden, tot een keuze komen voor een bepaald type 

woonzorgconcept. In andere woorden: kennis die opgedaan moet worden om over te gaan tot het realiseren 

van een woonzorgconcept. De methodiek horende bij beslissingen die gemaakt worden om tot realisatie te 

komen en de mogelijkheden om het aanbod te verbeteren worden tevens inzichtelijk gemaakt. 

1.1.2 Doelstelling en hoofdvraag 

Het lijkt er dus op dat de ontwikkelingen in wonen & zorg voor lichte hulpbehoevende senioren, er niet al te 

rooskleurig uitzien. Door aanpassingen in het overheidsbeleid, financiële positie, en veranderende eisen en 

wensen van sommige lichte zorgbehoevenden die niet langer geheel zelfstandig kunnen functioneren, lijken er 

in de nabije toekomst onvoldoende woonzorgmogelijkheden te bestaan. Om toch goede zorg in de toekomst 

te kunnen garanderen, is het van belang om deze ontwikkelingen tijdig bij te kunnen sturen . De doelstelling 

van dit onderzoek is dan ook als volgt: 

Doelstelling 

Minder draagkrachtige senioren in Nederland ook in de nabije toekomst (tot 2040) betaalbaar laten 

wonen en de benodigde zorg laten ontvangen. Dit onderzoek levert hieraan een bijdrage door te 

onderzoeken hoe 'functioneel geschikte' en 'betaalbare' woonzorgconcepten voor minder 

draagkrachtige senioren er in de nabije toekomst uit moeten zien . 

Op deze doelstelling volgt de volgende hoofdvraag: 

Hoofdvraag 

"Welke woonzorgconcepten zijn de komende periode (tot 2040) geschikt en betaalbaar voor de 

minder draagkrachtige senioren met een extramurale en somatische zorgindicatie? En onder welke 

voorwaarden zijn deze aan te bieden?" 

Woonzorgconcepten zijn samenstellingen van producten en diensten, bestaande uit: wonen, zorg(verlening), 

particuliere- en/of vanuit de overheid gefinancierde diensten, die aangeboden worden aan zorgbehoevenden 

die zowel een woning behoeven als zorg dienen te ontvangen (zie paragraaf 5.1) . De aanleuningwoning8 (en 

soortgelijke woonzorgconcepten), waarbij het wonen mogelijk als niet geheel extramuraal wordt gezien en 

7 CBS staat voor Centraal Bureau voor de Statistiek en verzamelt allerlei data over onder andere de 

Nederlandse economie. 

8 De aanleuningwoning is een woonzorgconcept, waarbij de woning nabij een zorginstelling (meestal 

verzorgingshuis) staat, en is vaak een voorbereidende stap op het wonen in een intramuraal 

woonzorgconcept. 
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waarbij de zorg wel extramuraal wordt aangeboden, zijn ook bij het onderzoek betrokken . De definitie van een 

woonzorgconcept in de context van dit onderzoek is, na het bestuderen en beschrijven van de literatuur, in 

paragraaf 5.1 nader gepreciseerd . 

Er is voor een somatische zorgbehoefte gekozen om het onderzoek verder af te kaderen en daarmee praktisch 

haalbaar te maken. Het is mogelijk dat lichte zorgbehoevende senioren met een psychogeriatrische zorgvraag 

specifieke behoeften, eisen en wensen hebben, waardoor veel mogelijke relevante woonzorgconcepten op 

voorhand niet 'geschikt' zijn. Met andere woorden : indien andere zorgbehoevenden (dan somatische) ook tot 

de doelgroep zouden behoren worden mogelijk 'geschikte' woonzorgproducten en diensten te diffuus om in 

één onderzoek onder te brengen. 

Er is voor een periode van 25 jaar gekozen vanwege de groeiende vraag tot dat moment. Het aantal senioren 

(65+) zal tot 2040 blijven toenemen (CBS, 2015). De 'minder draagkrachtige senior' is de onderzoekseenheid in 

dit onderzoek en is als volgt gedefinieerd: 

Onderzoekseenheid 

Senioren (65+) die in de lage inkomensklassen vallen, een extramurale en somatische zorgvraag hebben 

en recht hebben op de vergoeding van lichte zorgdiensten. 

De 'minder draagkrachtige senior' ' is in hoofdstuk 3 (doelgroepanalyse) nader beschreven . 

Om de tweeledige hoofdvraag te kunnen beantwoorden is een aantal deelvragen opgesteld, tussen haakjes 

staat vermeld in welk hoofdstuk de deelvraag is behandeld . Deze deelvragen hebben een opvolgend karakter 

en maken samen een antwoord op de hoofdvraag mogelijk: 

1. Hoe ziet het bestaande woonzorgstelsel eruit? (H2) 

2. Hoe groot is de groep 'minder draagkrachtige senioren' in 2015 en hoe ontwikkelt deze zich tot en 

met 2040? (H3) 

3. Welke woonzorgvraag heeft de desbetreffende doelgroep? (H4) 

4. Wat is de definitie van een woonzorgconcept en welke woonzorgconcepten worden er momenteel en 

mogelijk in de nabije toekomst gerealiseerd? (H5) 

5. Welke woonzorgconcepten zijn 'functioneel geschikt' voor de desbetreffende doelgroep? (H6) 

6. Welke woonzorgconcepten zijn 'betaalbaar' voor de desbetreffende doelgroep? (H7) 

7. Wat is de discrepantie tussen 'het aanbod' en de 'geschikte' woonzorgconcepten? (H7) 

8. Onder welke voorwaarden moeten 'geschikte' woonzorgconcepten worden aangeboden? (H8) 

Toelichting deelvragen: 

Ad 1) Het antwoord op deelvraag 1 maakt duidelijk hoe het bestaande woonzorgstelstel is 

vormgegeven; wet- en regelgeving, terminologie, actoren en relaties daartussen worden 

besproken . 

Ad 2) De beantwoording van deelvraag 2 maakt duidelijk op welke groep mensen dit onderzoek 

zich richt, oftewel de doelgroepanalyse. Hierbij is gekeken naar welke groep mensen 

problemen ondervindt met het vinden van betaalbare en geschikte woonzorgvoorzieningen. 

Ad 3) Deze deelvraag maakt duidelijk welke intrinsieke woonzorgvraag lichte zorgbehoevende senioren met 

een extramurale en somatische zorgvraag hebben. 
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Ad 4) In deze deelvraag wordt behandeld wat er wordt bedoeld met een woonzorgconcept in de context 

van dit onderzoek. Hierna is het huidige aanbod van woonzorgconcepten weergegeven, waarbij 

voorbeelden uit de praktijk en/of literatuur worden beschreven . 

Ad 5) Bij deelvraag 5 wordt ingegaan op de vereisten voor wonen en zorg van de doelgroep. Hierbij is van 

belang dat duidelijk wordt wat a) de minimum kwaliteitseisen zijn, nodig om 'functioneel geschikt(e)' 

zorg en wonen te kunnen leveren en b) wat dit betekent voor de vereiste karakteristieken van een 

woonzorgconcept. 

Ad 6) Deelvraag 6 gaat in op het financiële aspect. Allereerst is op basis van de afbakening van de doelgroep 

(deelvraag 2) het financiële kader van deze doelgroep vastgesteld . Vervolgens is gekeken welke 

variabelen de kosten van een woonzorgconcept bepalen. Bestaande projecten zijn als voorbeeld 

gebruikt om een beeld te schetsen. Tot slot is per woonzorgconcept een inschatting gemaakt van de 

(exploitatie)kosten, waardoor het mogelijk is om de mate van betaalbaarheid te duiden. 

Ad 7) In deelvraag is de discrepantie tussen 'het aanbod' en 'de vraag' besproken . Hierbij zijn alleen 

woonzorgconcepten die als '(mogelijk) geschikt' zijn gekwalificeerd worden besproken. Met 'geschikt' 

worden woonzorgconcepten bedoeld die volgens deelvraag 5 'functioneel geschikt' en volgens 

deelvraag 6 'betaalbaar' zijn . 

Ad 8) In de (laatste) deelvraag 8 is met behulp van aanbeveling aan betrokken actoren duidelijk gemaakt 

wat actoren kunnen doen om de 'geschiktheid' van woonzorgconcepten te vergroten . Hiermee wordt 

duidelijk hoe 'geschikte' woonzorgconcepten het beste kunnen worden aangeboden. 

In figuur 2 is schematisch weergegeven hoe wordt gekomen tot een 'geschikt' woonzorgconcept voor de 

doelgroep. Er zijn twee termen, te weten 'functioneel geschikt' en 'betaalbaar', waaruit het 'geschikte' 

woonzorgconcept voortvloeit (waarbij de 'betaalbaarheid' aan de hand van een gedefinieerde doelgroep is 

omschreven). Daarnaast bestaan er woonzorgconcepten die functioneel geschikt zijn en passen bij de 

doelgroep maar die de doelgroep niet kan betalen, oftewel woonzorgconcepten die 'te duur' zijn. De codering 

in figuur 2 staat voor de deelvraag (bijvoorbeeld 'd2') en het hoofdstuk (bijvoorbeeld 'H3') waarin de termen 

behandeld worden. 

Functioneel 

geschikt 

(dS, H6) 

Figuur 2: Schematische weergave bepaling 'geschikt' woonzorgconcept met aanduiding deelvragen en hoofdstukken 
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1.2 Onderzoeksopzet 

De onderzoeksopzet van dit onderzoek is gevisualiseerd in een stappenplan (figuur 3). In dit stappenplan zijn 

de letters (A t/m 0) gebruikt om te verwijzen naar de onderstaande tekst. Het onderzoek start met de inleiding 

(A). Daarna is een schets van het huidige (woon)zorgstelsel gegeven (B), dat in kaart is gebracht op basis van 

bestaande literatuur. Zo hebben Verheijen (2015), Janssen (2015) en Grootswagers (2015) recent het huidige 

zorgstelsel geanalyseerd. Daarnaast is literatuur afkomstig van de Rijksoverheid gebruikt voor het verkrijgen 

van informatie over wet- en regelgeving en de invoering van het nieuwe zorgbeleid. 

Hierna is een doelgroepanalyse uitgevoerd (C). In deze analyse (op basis van kennis en data van zorginstanties 

en demografische gegevens) is bepaald welke groep naar verwachting behoefte heeft aan een 'geschikt' en 

'betaalbaar' woonzorgconcept. Deze afbakening zorgt voor een praktisch en haalbaar onderzoek. De analyse is 

tot stand gekomen op basis van leeftijd, besteedbaar inkomen9 en zorgvraag. Binnen de analyse is de term 

'lage inkomensklasse' nader gespecificeerd naargelang het belang. Hiermee wordt duidelijk wat in de context 

van dit onderzoek een geschikte afbakening van inkomensgroepen is. Rekening houdend met de nabije 

toekomst is eveneens gekeken naar de groep mensen die momenteel nog geen zorg nodig heeft, maar dit 

binnen enkele decennia nodig zal hebben. Vanuit de demografische ontwikkeling (CBS, 2015) en kennis die bij 

(woon)zorginstanties zoals het CIZ (2014), Aedes-Actiz, (2015) aanwezig is, is een voorspelling gedaan over de 

zorgvraag in de komende decennia. 

Zodra de doelgroep helder in kaart is gebracht, is op basis hiervan samen met de opgedane kennis over het 

bestaande woonzorgstel een definitie van een 'woonzorgconcept' opgesteld (D). Vervolgens is de 

woonzorgvraag van de zorgbehoevende over woonzorgconcepten in kaart gebracht (E). Deze woonzorgvraag 

komt tot stand door het bundelen van recente literatuur. Verzamelde data resulteren in lijsten met behoeften 

en criteria, vertaalt in karakteristieken waaraan een 'functioneel geschikt' woonzorgconcept moet voldoen. Of 

de woonzorgconcepten ook daadwerkelijk 'functioneel geschikt' zijn is pas nadat het gehele 'mogelijke 

relevante' aanbod helder is getoetst. 

Het aanbod van mogelijke relevante woonzorgconcepten is met behulp van de opgestelde definitie en 

vraagspecificatie geduid (F) en is onderverdeeld in twee groepen, te weten 1) bestaande woonzorgconcepten 

en 2) nieuwe initiatieven. Tevens worden buitenlandse woonzorgconcepten besproken. 

De voor de doelgroep mogelijk relevante woonzorgconcepten (aanbod) is met behulp van de woonzorgvraag 

getoetst (G). Deze toetsing is uitgevoerd door behoeften en kwaliteitscriteria voor te leggen aan verschillende 

zorgexperts (H). Deze hebben een oordeel geveld over de mate waarin de woonzorgvraag realiseerbaar is 

binnen een bepaald woonzorgconcept. Dit is gedaan om de 'functionele geschiktheid' beter te kunnen duiden. 

Vervolgens is de betaalbaarheid van 'functioneel geschikte' woonzorgconcepten behandeld (1). Bij deze 

analyse is er in eerste instantie van uit gegaan dat er geen huursubsidie of onrendabele top bestaat, zodat 

concepten niet afhankelijk zijn van de politieke beslissingen van dat moment. Natuurlijk kan wel blijken dat 

een bepaald woonzorgconcept zonder dergelijke financiële hulpmiddelen niet in de markt gezet kan worden. 

De 'klant' moet immers wonen en zorg op een bepaald kwaliteits- (functioneel geschiktheid) en prijsniveau 

(betaalbaarheid) kunnen ontvangen. Het financiële kader van de doelgroep is met behulp van cijfers van het 

Nibud10 en SCP11 helder gemaakt. Vervolgens is met behulp van de NCW-methode12 en voorbeelden vanuit de 

9 Besteedbaar inkomen is het totale persoonlijke inkomen minus de persoonlijke belastingen. 

10 Het Nibud staat voor Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting en informeert en adviseert over de 

financiën van huishoudens. 
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praktijk een inschatting worden gemaakt van de (exploitatie)kosten van de verschillende woonzorgconcepten. 

Voorgaande analyses hebben uiteindelijk geleid tot de resultaten . Het eerste resultaat is een weergave van de 

discrepantie (K). De discrepantie is op twee manieren weergegeven, namelijk: 

1. Discrepantie tussen een 'functioneel geschikte' woonzorgconcept en het huidige aanbod, oftewel de 

kwalitatieve discrepantie (L). 

2. Discrepantie tussen 'financiële draagkracht van de doelgroep' en de (exploitatie)kosten om een 

'functioneel geschikt' woonzorgconcept te kunnen realiseren, oftewel de financiële discrepantie (M). 

Indien een woonzorgconcept zowel 'functioneel geschikt' als 'betaalbaar is', is er sprake van een 'geschikt' 

woonzorgconcept voor de doelgroep. 

Aangezien de discrepantie nu helder is geworden, zijn er aanbevelingen die gedaan worden om zo het aanbod 

dichter bij de vraag naar geschikte woonzorgconcepten te kunnen brengen (N). Deze aanbevelingen bestaan 

uit drie onderdelen . Beleidsaanbevelingen met betrekking tot de woonzorgconcepten en betrokken actoren, 

advies voor vervolgonderzoek en een evaluatie van het onderzoek(sproces). Beleidsaanbevelingen hebben als 

doel de zorgmarkt te verbeteren en een klimaat te scheppen, waarin 'geschikte' woonzorgconcepten ook 

daadwerkelijk in de markt kunnen worden gezet. Actoren betrokken bij het 'geschikt' kunnen aanbieden van 

woonzorgconcepten zijn: 

zorgexploitant; 

zorgbehoevende; 

zorgverzekeraar; 

projectontwikkelaar; 

(gemeentelijke) overheid; 

banken (financieringsverstrekkers); 

woningcorporaties; 

mogelijk andere actoren 

Tot slot wordt in de conclusie, met behulp van beantwoording op de deelvragen, antwoord gegeven op de 

hoofdvraag, "Welke woonzorgconcepten zijn de komende periode (tot 2040) geschikt en betaalbaar voor de 

minder draagkrachtige senioren met een extramurale en somatische zorgindicatie? En onder welke 

voorwaarden zijn deze aan te bieden?" 

In het stappenplan (zie figuur 3) is bovenstaand verhaal gevisualiseerd . Woonzorgconcept is in dit model veelal 

afgekort als WZC, later in het rapport wordt deze afkorting ook gebruikt. 

11 SCP staat voor Sociaal Cultureel Planbureau en is een belangrijk adviesorgaan van de nationale overheid. 

12 NCW staat voor netto contante waarde methode, een methode die in de vaak wordt gebruikt om de 

investeringsruimte van bepaalde vastgoedobjecten te bepalen. 
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re levante WZC F 

(praktij.k) 

K 

Financieel 

Aanbeve lingen 

Figuur 3: Stappenplan onderzoeksopzet 

1.3 Brink Groep 

Hoofdstuk 1 

Inle iding 

Hoofdstuk 2 

Bestaande 

woonzorgste lse 1 

Hoofdstuk 3 

Doelgroep

analyse 

Hoofdstuk 4 
VraagWZC 

Hoofdstuk 5 

AanbodWZC 

Hoofdstuk 6 

Functionee l 

gesch ikte WZC 

Hoofdstuk 7 

Gesch ikt WZC 

Hoofdstuk 8 

Aanbeve lingen 

& Conclusie 

Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met Brink Management / Advies. Brink Groep is een holding met 

vier bedrijfstakken bestaande uit: lnnvire, Kontek, Ibis en Brink Management / Advies. Brink Management / 

Advies is gevestigd in Eindhoven en Leidschendam en adviseert op het gebied van financiële risico's, 

boekwaardeproblematiek, huisvestingslasten en investeringsbeslissingen onder andere bij : 

publieke partijen (zoals de Rijksgebouwendienst en de ministeries van Binnenlandse Zaken en 

Koningsrelaties, en Veiligheid & Justitie); 

onderwijs- en zorginstellingen . 

Sinds een aantal jaren groeit de aandacht voor de zorgsector en -instellingen vanwege de huidige 

marktontwikkelingen. Dit onderzoek en de interesse van de onderzoeker sluiten aan bij deze groeiende 

aandacht vanuit Brink Management/ Advies en vormen de basis voor deze samenwerking. 
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2.0 Bestaande zorgstelsel 

In dit hoofdstuk is toegelicht waarom de overheid heeft gekozen om een transitie in de zorg door te voeren 

(beleid kabinet Rutte Il). Relevante onderdelen van de wet- en regelgeving van het nieuwe zorgstelsel zijn 

toegelicht, waaronder de indicatiestelling vanuit het CIZ. Aansluitend is het verschil tussen zorgbehoevenden 

met recht op verblijf (intramurale zorg) en zonder dit recht (extramurale zorg) toegelicht. Daarna is besproken 

welke actoren betrokken zijn bij de extramurale zorgverlening. Het hoofdstuk eindigt met een subconclusie, 

waarin een schets is gegeven van de bestaande situatie van het zorgstelsel. 

2.1 Wet en regelgeving 

De zorgsector is opgedeeld in twee delen, te weten: 

1. de care-sector, waaronder de thuiszorg, gehandicaptenzorg (GZ) en verzorging en verpleging (V&V) 

vallen; 

2. de cure-sector, is gericht op het genezen, waartoe ziekenhuizen, huisartsen en revalidatiecentra 

behoren. 

Daartussenin zit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), die zowel met genezing als verzorging bezig is (Gotink, 

2010) . 

In dit onderzoek is alleen de care-sector behandeld, waarbij de gehandicaptenzorg buiten beschouwing wordt 

gelaten. De focus ligt op de verzorging en verpleging (tevens onderdeel van de thuiszorg). De doelgroep van dit 

onderzoek is de groep 'minder draagkrachtige senioren' met een extramurale en somatische zorgbehoefte. 

Deze groep mensen valt onder de 'thuiszorg' en 'verzorging en verpleging', thuis. 

Om de zorgkosten weer te geven, wordt door overheidsinstanties (Rijksoverheid, 2013) veelal gebruikgemaakt 

van het Budgettair Kader Zorg (BKZ). Het BKZ omvat alle kosten die op basis van een wettelijke aanspraak die 

op grond van de voormalige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), worden gemaakt. De voormalige 

AWBZ is op 1 januari 2015 vervangen door vier nieuwe wetten, te weten de: 

1. Zorgverzekeringswet (Zvw); 

2. Wet langdurige Zorg (Wlz); 

3. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo2015); 

4. Jeugdwet. 

Deze wetten (met uitzondering van de voor dit onderzoek niet-relevante Jeugdwet) zijn hieronder toegelicht. 
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Zorgverzekeringswet (Zvw) 

Deze wet (1 januari 2006) stelt iedere Nederlander en buitenlander die in Nederland werkt verplicht zich te 

verzekeringen. Dezelfde wet regelt dat zorgverzekeraars iedereen moeten accepteren . Via de wet op de 

zorgtoeslag kunnen mensen met een laag inkomen een tegemoetkoming krijgen (Rijksoverheid, 2015). Gelden 

van de Zvw worden gebruikt voor de financiering van basiszorg, zoals het herstel of voorkoming van 

verergering van een aandoening, beperking of handicap. 

Wet langdurige zorg {Wlz) 

De Wlz is, zoals de naam al aangeeft, bedoeld voor mensen die intensieve zorg nod ig hebben. Hierbij gaat het 

om mensen met gevorderde dementie, ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperkingen . De 

Wlz is gericht op het herstel, de voorkoming van verergering van somatische, psychogeriatrische en 

psychiatrische klachten door het aanbieden van behandelingen . Het overgrote deel van deze zorg kan alleen 

intramuraal worden aangeboden. Zorgbehoevenden die deze zorg intramuraal krijgen aangeboden, hebben 

daarom het recht op 'verblijf'. De term 'verblijf' en het recht daarop worden nader verklaard in paragraaf 2.3. 

Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) 

Vanaf 2007 is een deel van de AWBZ al overgeheveld naar de Wmo, waarmee het decentralisatiebeleid was 

ingezet. De verantwoording van de huishoudelijke zorg13 kwam door deze overheveling bij de gemeente te 

liggen. Dit .betekent dat gemeenten sindsdien het organiseren en coördineren van de juiste huishoudelijke zorg 

voor haar burgers op zich moet nemen. Het toenmalige kabinet koos daarmee voor meer marktwerking in de 

(extramurale) care-sector. Via de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) kunnen zorginstellingen vergoedingen 

ontvangen voor het aanbieden van zorg. Sinds de opheffing van de AWBZ op 1 januari 2015 is ook de Wmo uit 

2007 vernieuwd (Wmo2015) en beslaat: 

huishoudelijke hulp/verzorging; 

persoonlijke verzorging; 

begeleiding; 

kortdurend verblijf, waar mensen beschermd wonen in een woongroep (bedoeld voor mensen die 

niet zijn opgenomen maar ook niet op zichzelf kunnen wonen) (College voor zorgverzekeringen, 2014; 

LHV Landelijke vereniging huisartsen, 2015). 

Voornamelijk mensen met een lichte zorgbehoefte maken gebruik van deze wet. 

13 Huishoudelijke zorg is een vorm van thuiszorg waarbij professionele hulpverleners mensen thuis helpen bij 

het uitvoeren van verschillende huishoudelijke taken . 
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2.2 Budgettair Kader Zorg 

Terugkomend op de BKZ laat figuur 4 zien hoe de BKZ-uitgaven (in miljoenen euro's) over de afgelopen jaren 

zijn gestegen. Er is gekozen voor de BKZ als indicator van de zorgkostenstijging, omdat deze de kosten van de 

cure-sector buiten beschouwing laat en dus alleen gericht is op de care-sector. De BKZ-uitgaven zijn tussen 

2005 en 2010 gemiddeld met 5, 7% gestegen, tussen 2010 en 2015 was deze toename 'slechts' 2,3% 

(Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport, 2015). Deze ontwikkeling is voornamelijk aan het nieuwe 

zorgbeleid te danken. Het nieuwe zorgbeleid is weliswaar pas op 1 januari 2015 ingevoerd, daarvóór zijn 

echter ook al aanpassingen gedaan die in lijn liggen met het huidige zorgbeleid. Prognoses van de demografie 

maken duidelijk dat de BKZ-uitgaven bij ongewijzigd beleid (voor 2010) zeer snel zullen toenemen . Om deze 

groei van kosten te beperken, heeft de huidige coalitie van kabinet Rutte Il (gestart op 5 november 2012) 

ervoor gekozen om een verdere transitie van het zorgsysteem in gang te zetten, met als voornaamste doel om 

de zorgkosten te drukken. 

Figuur 1: Historische ontwikkeling van de netto-BKZ-uitgaven lx mln €)1 
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Figuur 4: BKZ-uitgaven 2005 t/m 2015 (Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport, 2015). 

Zorgkosten die buiten de BKZ vallen zijn: (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2015). 

gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD's); 

arbodiensten; 

praktijken voor alternatieve gezondheidszorg 

Er wordt in figuur 4 gesproken van een netto-BKZ. Het netto-BKZ is het bruto-BKZ minus de eigen bijdragen 

(voornamelijk bestaande uit het verplicht eigen risico, dat iedereen in Nederland moet betalen). De bruto-BKZ

uitgaven bedragen circa € 71,3 miljard (2015). De premies worden door het Centraal Administratie Kantoor 

(CAK) via de Zvw of de voormalige AWBZ uitbetaald aan WTZi-erkende zorginstellingen. Het CAK int daarnaast 

ook de eigen bijdrage, die afhankelijk is van het vermogen, inkomen, gezinssamenstelling en de zorgindicatie 

(CAK, 2015). 
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2.3 Indicatiestelling zorgbehoefte 

De indicatiestelling van de zorgbehoefte is de afgelopen jaren drastisch veranderd . Zo bestond in 2003 alleen 

onderscheid tussen de gehandicaptenzorg, verzorgingshuizen en verpleeghuiszorg. Verzekerden konden na 

een indicatie zorg ontvangen van één van deze typen zorgaanbieders en werden verder niet met de kosten 

geconfronteerd. Dit is vandaag de dag anders. Het onderscheid is nu (2015) verder gespecificeerd in zogeheten 

'functies' . Dit zijn specificaties van een bepaald type zorg (zie tabel 2). Of en welke zorg de zorgbehoevende 

nodig heeft, wordt sinds 1 januari 2013 met deze 'functies' door het CIZ bepaald . Of de zorgbehoevende ook 

daadwerkelijk zorg ontvangt, hangt samen met: 

de beperkingen en problemen van de ziekte; 

de aandoening of stoornis; 

de thuissituatie; 

de reeds bestaande voorzieningen. 

2.3.1 Zorginkoop 

Wanneer de zorgbehoevende door het CIZ geïndiceerd is en daarmee recht heeft op de levering van zorg van 

één of meerdere functies in een bepaalde klasse, bestaat een aantal mogelijkheden om de zorg en het wonen 

te organiseren . Zo kan de zorgbehoevende ervoor kiezen om de zorg zelf in te kopen met behulp van het 

persoonsgebonden budget (PGB) . Daarnaast kunnen zorgbehoevenden gebruikmaken van een volledig pakket 

thuis (VPT) of een modulair pakket thuis (MPT) . Deze drie termen zijn hieronder nader toegelicht. 

Persoonsgebonden budget (PGB) 

Naast de algemene voorzieningen, zoals een maaltijdvoorziening, schoonmaakdienst etc. bestaan ook 

maatwerkvoorzieningen, zoals huishoudelijke zorg, begeleiding, woningaanpassingen etc. Voor deze 

maatwerkvoorzieningen kan bij de gemeente een PGB worden aangevraagd. De aanvrager moet kunnen 

aantonen waarom hulp in natura niet voldoet. Tevens moet de aanvrager het budget op een 

verantwoordelijke wijze kunnen beheren en kan de gemeente om een bestedingsplan vragen. Het budget 

wordt op de rekening van de Sociale verzekeringsbank {SVB) gestort. Deze kan vervolgens facturen van, door 

de gemeente geaccordeerde, zorgaanbieders betalen (Rijksoverheid, 2015; PerSaldo, 2015). 

Volledig pakket thuis (VPT) 

Het VPT is een organisatievorm die goed bij de scheiding van wonen en zorg past. Zo is de zorg die aangeboden 

wordt gelijk aan de zorg die de zorgbehoevende in de instelling zou krijgen, alleen wordt de zorg thuis 

aangeboden (kan ook intramuraal georganiseerd zijn) . Net als bij het PGB en MPT kan de zorg geen 'algemeen 

medische zorg' bevatten . Dit is zorg die onder de verantwoording van de huisarts valt. Het volled ig pakket 

thuis kan alleen tot stand komen als zowel de zorgaanbieder als de zorgbehoevende expliciet akkoord gaat 

(Rijksoverheid, 2015; PerSaldo, 2015) . 
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Modulair pakket thuis (MPT) 

Een andere vorm van het VPT is het MPT, waarbij zorgbehoevenden modules (delen) van de zorg thuis 

aangeleverd kunnen krijgen. Het MPT kan in tegenstelling tot het VPT worden gecombineerd met een PGB. 

Een ander verschil is dat bij het MPT per 'functie' kan worden ingekocht en daarmee voor verschillende 

zorgaanbieders kan worden gekozen (Rijksoverheid, 2015; PerSaldo, 2015) . 

2.3.2 Intramurale zorg 

De hoogte van de vergoeding voor de benodigde zorg is afhankelijk van de indicatiestelling van het CIZ. Om de 

wijze van indicatiestelling meer te laten aanslu iten bij de behoeften van de zorgbehoevende, maakt het CIZ 

sinds 1 januari 2015 gebruik van 'zorgprofielen' (Rijksoverheid, 2015). In deze zorgprofielen is aangegeven voor 

welke 'functies' iemand is geïndiceerd. Deze funct ies vallen bij extramurale zorg niet langer onder de ZZP

klassen. Als de verzekerde recht heeft op de functie 'verblijf' (intramurale zorg), ongeacht of dit in combinatie 

is met één van de andere functies, wordt de mate van zorgbehoefte wel aangegeven met behulp van ZZP's. De 

ZZP's lopen sinds 1 januari 2015 van ZZP 4 t/m ZZP 10, waarbij iemand geïndiceerd met ZZP 4 aanzienlijk 

minder zorg nodig heeft dan iemand met een indicatie ZZP 10. In bijlage I zijn de ZZP-klassen nader toegelicht. 

Hier is duidelijk gemaakt welke somatische, psychische en psychiatrische beperkingen horen bij de 

desbetreffende ZZP-klassen . Ook is hierin af te lezen hoeveel uren zorg deze groepen nodig hebben. 

Sinds 2015 zijn de ZZP's 1, 2 en 3 afgeschaft, hetgeen deze groep mensen niet langer het recht op 'verblijf' 

geeft. VV4 (ZZP 4 betreffende verzorging en verpleging) wordt in 2016 toegevoegd aan de functies die niet 

langer recht hebben op 'verblijf' (Rijksoverheid, 2015). In totaal komt vanaf 1 januari 2016 25% van de huidige 

ZZP-klasse 4 binnen de extramurale zorg te vallen. Het overgrote deel van deze 25% procent behelst VV4. Deze 

groep kan naast mensen met somatische klachten ook mensen met psychogeriatrisch klachten bevatten (zie 

bijlage 1) . 

De groep mensen die (tot en met) ZZP 4 (VV4) geïndiceerd is, heeft wel zorg nodig, maar kan niet langer 

rekenen op een huisvestingsvergoeding vanuit de overheid . Dit betekent dat vanaf ZZP-klasse 5 mensen wel 

recht hebben op een huisvestingsvergoeding, deze worden ook wel betiteld als mensen die 'beschermd 

wonen' (Pop, 2014). Deze vergoeding voor de groep met recht op 'verblijf' (intramurale zorg) is geregeld met 

behulp van de NHC (Normatieve huisvesting component) . De normatieve huisvestingscomponent is een 

normatieve vergoeding voor instandhouding van vastgoed van zorginstellingen, bestaande uit kosten voor 

bouwen, grond, onderhoud en aflossingen van rente. 

2.3.3 Extramurale zorg 

Zorgfuncties die het CIZ afgeeft aan extramuraal geïndiceerde zorgbehoevenden zijn weergegeven in tabel 2. 

Deze tabel is van belang omdat hierin de verschillende 'funct ies' (lees : zorgvormen), waarmee de doelgroep 

door het CIZ kan worden geïndiceerd, zijn opgesteld . Deze verschillende zorgvormen kunnen wellicht invloed 

hebben op hoe het woonzorgconcept er (voor de doelgroep) uit moet zien. 

Deze functies worden normaliter alleen via extramurale zorg toegepast omdat geen recht is op 'verblijf' . Indien 

de zorgbehoevende toch ervoor kiest om in een WTZi-erkende zorginstelling te gaan wonen, moeten de 

woonlasten door de zorgbehoevende zelf worden betaald. Deze woonlasten zijn theoretisch altijd hoger dan 

bij een reguliere woning omdat bij deze woningen (afhankelijk van het woonzorgconcept) vaak bepaalde zorg 

en diensten verplicht moet worden afgenomen en betaald . Dit terwijl die zorg lang niet altijd nodig is voor 

deze groep. Denk hierbij aan verplichte afname van een alarmsysteem of schoonmaakservice . Het afnemen 

van dergelijke zorg en diensten wordt soms verplicht gesteld om het woonzorgconcept financieel haalbaar te 

maken. Daarnaast hebben dergelijke woonzorgvormen meestal gemeenschappelijke ruimten (bijvoorbeeld 

een restaurant en/of multifunctionele ruimte) die ook betaald moeten worden (Platform31, 2015). Er is een 

minimale schaalgrootte nodig om de exploitatie financieel haalbaar te maken (let wel, dit is iets anders dan 

betaalbaar). 
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Tabel 2: Overzicht functies ouderen zonder recht op verblijf (gefinancierd vanuit de Wlz, Wmo2015 en Zvw); Artikelen 3 tot 
en met 9 van Besluit zorgaanspraken voormalige Awbz geldend op 1 april 2003 (Janssen, 2015; Landelijke vereniging van 
huisartsen (LVH), 2015) 

In tabel 2 zijn alleen de functies met betrekking tot de voormalige verpleeghuiszorg, nu verzorging en verpleging, benoemd. 

Functie Beschrijving Financierings- Min. Max. 

Persoonlijke 

verzorging (PV) 

Verpleging {VP) 

Begeleiding 

individueel {BGI) 

Begeleiding 

groep {BGG) 

Behandeling 

groep (BHG) 

Kortdurend 

verblijf (KVB) 

bron uren per uren per 

Ondersteunen bij of het overnemen van 5% 

activiteiten op het gebied van de persoonlijke Wmo2015 

verzorging, gericht op een tekort aan 95% Zvw 

zelfredzaam heid. 

Gericht op herstel of voorkoming van verergering Zvw 

van de aandoening, beperking of handicap. 

Gericht op bevordering of behoud van Wmo2015 

zelfredzaamheid of bevordering van de integratie 

van de verzekerde in de samenleving, te verlenen 

door een instelling. 

Dezelfde doelstelling als bij individuele begeleiding Wmo2015 

alleen dan vanu it een groep georganiseerd. 

Behandeling van medisch-specialistische, Wlz 

gedragswetenschappelijke of specialistische-

paramedische aard gericht op herstel, voorkoming 

of verergering van somatische, psychogeriatrische 

of psychiatrische aandoeningen. 

Het verblijf in een instelling indien de zorg Wmo2015 

noodzakelijkerwijs gepaard gaat met een 

beschermende woonomgeving, therapeutisch 

leefklimaat dan wel permanent toezicht. 

week week 

O tot 1,9 

uur per 

week 

(klasse 1) 

0 tot 1,9 

20 tot 24,9 

uur per 

week 

(klasse 8) 

16 tot 19,9 

uur per uur per 

week 

(klasse O) 

O tot 1,9 

uur per 

week 

(klasse O) 

1 dagdeel 

per week 

(klasse 1) 

1 dagdeel 

per week 

(klasse 1) 

1 etmaal 

per week 

(klasse 1) 

week 

(klasse 7) 

20 tot 24,9 

uur per 

week 

(klasse 8) 

9 dagdelen 

per week 

(klasse 9) 

9 dagdelen 

per week 

(klasse 9) 

3 etmalen 

per week 

{klasse 3) 
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2.4 Bouwstenen van de extramurale zorgverlening 

Om helder te krijgen welke actoren betrokken zijn bij de realisatie van een (extramuraal georganiseerd) 

woonzorgconcept is figuur 5 opgesteld. In figuur 5 worden de vier bouwstenen, waaruit een woonzorgconcept 

bestaat, afzonderlijk benoemd. Elk onderdeel heeft één of meerdere actoren die horen bij dit onderdeel. De 

vier bouwstenen zijn: 

1. Wonen 

Hierbij kan de zorgbehoevende (consument), belegger, woningcorporatie of zorginstelling eigenaar 

van de woning zijn. 

2. Zorg 

Zorg die de zorginstelling met behulp van gelden die zijn verkregen van het Zorgkantoor en/of CAK 

moet organiseren. Het CAK ontvangt deze gelden via de Wlz van de gemeenten en de eigen bijdragen 

van de consumenten. Het Zorgkantoor contracteert zorgaanbieders en keert het PGB uit. Een laatste 

mogelijkheid is het reeds besproken VPT, waarbij de zorgaanbieder en zorgbehoevende zelf onderling 

een afspraak maken. Een soortgelijke onderlinge afspraak komt voor bij niet-erkende (WTZi-) 

zorginstellingen of -verleners (Janssen, 2015). 

3. Door de overheid gefinancierde diensten 

Deze diensten worden vaak door een zorginstelling aangeboden en voornamelijk vanuit de Wmo2015 

vergoed. Dergelijke zorg wordt door professionele (zorg)dienstverleners (ook wel 'thuiszorgers') 

uitgevoerd. Voorbeelden (met betrekking op de doelgroep) zijn: 

huishoudelijke hulp; 

mobiliteit in de woning (traplift, sta-op-stoel o.i.d .); 

mobiliteit buiten de woning (rolstoel, taxibussen o.i .d.); 

hulp bij opvoeding en maaltijdverzorging. 

4. Particuliere diensten 

Maar ook het lokale midden- en kleinbedrijf (mkb) en familie/vrienden (naasten) kunnen deze of 

soortgelijke diensten aanbieden. Wanneer dit door naasten wordt gedaan is er sprake van 

'mantelzorg' 14
, bij vrijwilligers, 'vrijwilligerszorg' 15

. Om de exploitatie van woonzorgconcepten (met 

een bepaald kwaliteitsniveau) rond te krijgen doen steeds meer zorginstellingen een beroep op 

mantelzorgers en/of vrijwilligers (Actiz, 2012). 

Bij deze verschillende bouwstenen (wonen, zorg en diensten.) kunnen elke keer de vragen : "Is het 'geschikt'?" 

en "is het 'betaalbaar'?" worden gesteld. Deze vragen moeten vanwege veranderde woonzorgvraag en nieuwe 

mogelijkheden met betrekking tot het aanbieden van wonen, zorg en diensten, naar verloop van tijd opnieuw 

worden gesteld . De vraag kan zowel afzonderlijk als bij het gezamenlijke woonzorgconcept worden gesteld 

vanwege de link tussen de vier bouwstenen. Bijvoorbeeld: het slim omgaan met wonen kan invloed hebben op 

de dienstverlening. Materiaalgebruik en vormgeving kunnen namelijk de schoonmaaktijd beïnvloeden . 

14 Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorg dragen voor een sociale relatie (Mezzo, 2015). 

15 Vrijwilligerszorg is een zorgvorm waarbij mensen bewust kiezen om zorg te dragen voor iemand, waarbij 

nooit verpleegkundige handelingen worden verricht (Mezzo, 2015). 
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De scheidingslijn tussen diensten en zorg is niet altijd even duidelijk. In dit onderzoek is er voor gekozen om 

activiteiten die vanuit de Wmo2015 worden gefinancierd te kwalificeren als 'overheid gefinancierde diensten'. 

Diensten gefinancierd vanuit de Zvw (huisarts, fysiotherapeut, psychiater etc.) worden vanwege het generieke 

karakter buiten beschouwing gelaten. Daarnaast zijn er 'particuliere diensten', waarmee alle niet overheid 

gefinancierde diensten (waaronder mantel- en vrijwilligerszorg) worden bedoeld . De onderstaande figuur (5) 

visualiseert bovenstaande verhaal en laat daarmee zien welke verschillende actoren er bij de vier bouwstenen 

van een (extramuraal) woonzorgconcept kunnen horen. 

DIE TEN 

PARTICULIERE DIENSTEN DOOR DE OVERHEID 

- Mantelzorg (naasten) GEFINANCIEERDE 

- Vrijwilligerszorg DIENSTEN 

- Mkb (Wmo2015) 

- Niet erkende - Zorginstelling 

zorginstelling - Niet erkende 

zorginstelling 

WONEN 

- Belegger 

- Woningcorporatie 

- Zorginstelling 

- Zorgbehoevende 

(particulier eigenaar) 

ZORG 

(Wlz) 

- Zorginstelling 

- Niet erkende 

zorginstelling 

Figuur 5: Actoren naar de vier onderdelen van een (extramuraal) woonzorgconcept. 

2.5 Relatie tussen actoren extramurale zorgbehoevende 

De relatie tussen de verschillende actoren is met behulp van figuur (6) duidelijk gemaakt. In dit figuur is de 

zorgbehoevende senior centraal gezet. De actoren zijn op basis van de vier onderdelen die een (extramuraal) 

woonzorgconcept bevat opgesteld . Met behulp van pijlen in het figuur en een toelichtende tekst (onder het 

figuur) is helder gemaakt welke prestatie verwacht wordt van de actor en van de zorgbehoevende. Een 

voorbeeld: particuliere zorgverleners lever professionele zorg(dienstverlening) in ruil voor een vergoeding in 

euro's. Janssen (2015) heeft in haar onderzoek een figuur opgesteld waarin de relatie tussen actoren en 

extramurale voorzieningen duidelijk is gemaakt. Figuur 6 is met behulp van dit figuur opgesteld (Janssen, 2015, 

p. 14). 
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Figuur 6: Relaties actoren extramurale zorgbehoevende 

Er zijn vijf verschillende actoren erkend die zorg(dienstverlening) kunnen aanbieden aan de zorgbehoevende 

senior. De actoren zijn opgebouwd naar mate van professionaliteit. Hiermee wordt bedoeld dat vrijwilligers 

lichte zorgdiensten kunnen uitvoeren zoals het helpen met huishoudelijke taken (koffie zetten, boodschappen 

doen etc.). Van mantelzorgers kan al iets meer worden verwacht. Particuliere zorgverleners en zorgverleners 

van al dan niet Wtzi-erkende zorginstellingen leveren professionele zorg in ruil voor een vergoeding in euro's. 

Het verschil is dat particuliere zorgverleners door zorgbehoevende zelf worden ingeschakeld en betaald. 

Wanneer er zorg vanuit de gemeentelijke overheid wordt aangeboden wordt dit met behulp van al dan niet 

erkende Wtzi-erkende zorginstelling georganiseerd. De gemeente koopt en betaald de zorg met behulp van de 

Wmo2015 of Wlz. Het IGZ staat voor Inspectie voor de gezondheidszorg en controleert de kwaliteit van de 

aangeboden zorg. Dit gebeurt zowel bij Wtzi-erkende als niet erkende instellingen. Zoals reeds aangegeven 

contracteert het zorgkantoor de zorg (via de Wlz en Wmo2015) en keert vervolgens via het PGB een budget uit 

aan de zorgbehoevende. Het CAK int de eigen bijdrage voor geleverde zorg en betaald deze vervolgens uit aan 

de Wtzi-erkende zorginstelling. Het CIZ is verantwoordelijk voor de indicatiestelling van zorgbehoevenden . 
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Indien wordt uit gegaan van een huurderssituatie wordt een woon(zorg)ruimte aangeboden door een profit 

verhuurder of woningcorporatie. Een huurwoning van een woningcorporatie is aannemelijker dan een 

koopwoning omdat de doelgroep 'minder draagkrachtige senioren' betreft . Beiden ontvangen huur in ruil voor 

het aanbieden van woon(zorg)ruimte. Financiers (banken/beleggers) bieden leningen aan in ruil voor rente en 

aflossing. Woningcorporaties kunnen met behulp van het waarborgfonds leningen met boring afsluiten, 

waardoor de rente op de lening lager is dan in de vrije markt. Woondiensten worden meestal door het mkb 

aangeboden. Dit zijn schoonmaak-, maaltijdservice of welstanddiensten zijn . Met welstanddiensten worden 

diensten als een kapper, fysiotherapeut of fitness bedoeld. Indien men aanspraak maakt op huursubsidie 

wordt deze door de belastingdienst uitbetaald . 

2.6 Subconclusie bestaande woonzorgstelsel 

Deze subconclusie geeft antwoord op deelvraag 1 'Hoe ziet het bestaande woonzorgstelsel eruit?'. Het 

bestaande zorgstelsel maakt door het ingezette beleid van kabinet Rutte Il en de veranderde behoeften, eisen 

en wensen van zorgbehoevenden een transitie door. De scheiding tussen wonen en zorg in de vorm van 

extramuralisatie wordt steeds duidelijker en de zorgmarkt speelt steeds meer in op de steeds grotere groep 

senioren die zorg nodig heeft. Een groot deel van deze groep heeft voldoende financiële middelen om zelf 

oplossingen te kunnen vinden. Dit onderzoek gaat echter over de kleinere groep minder draagkrachtige 

senioren zonder huisvestingsvergoeding (waarover meer in hoofdstuk 3 Doelgroepanalyse), waarvoor het 

beduidend lastiger wordt om een 'geschikt' en 'betaalbaar' woonzorgconcept te bemachtigen. De 

indicatiestelling, die wordt afgegeven door het CIZ, speelt een belangrijke rol in de mate waarin senioren een 

vergoeding krijgen voor de zorg die ze nodig hebben. Senioren met een (lichte) zorgindicatie krijgen zorg 

(steeds vaker) extramuraal aangeboden en ontvangen niet langer een woonvergoeding. Daarmee wordt het 

implementeren van de woonzorgvraag ten aanzien van zorg en diensten in (vernieuwende) 

woonzorgconcepten en reguliere woningen steeds belangrijker. 
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3.0 Doelgroepanalyse 

In dit hoofdstuk is de tweede deelvraag "Hoe groot is de groep minder draagkrachtige senioren in 2015 en hoe 

ontwikkelt deze zich tot en met 2040?" behandeld . Op basis van leeftijd, zorgvraag en inkomen (in deze 

volgorde) is gekeken welke groep baat heeft bij een 'geschikt' woonzorgconcept . Er is gekozen voor deze 

volgorde vanwege de (beperkte) zekerheid waarmee deze indicatoren in de nabije toekomst kunnen worden 

voorspeld . De doelgroepanalyse leidt tot een verwachte grootte van de doelgroep uitgezet in de tijd (tot 

2040) . Genoemde aantallen zijn vanwege de beperkte zekerheid afgerond op duizendtallen. Het gaat bij de 

doelgroepanalyse niet om het vaststellen van de exacte grootte van bepaalde groepen maar om het duidelijk 

maken van trends en verwachtingen betreffende de doelgroep. 

3.1 Leeftijd 

In hoofdstuk 1 is de doelgroep onder andere afgebakend met de term 'senioren'. Deze term wordt in de 

statist ieken (door onder andere het CBS) gebruikt voor 65-plussers. Dit onderzoek heeft betrekking op mensen 

die een lichte zorgvraag hebben. De leeftijd waarop mensen deze zorgvraag krijgen, komt steeds verder boven 

die 65 jaar te liggen. De groep 65-plussers is verder gepreciseerd in 2 additionele groepen, te weten: 75-

plussers en 85-plussers. Er is voor deze categorisatie gekozen vanwege: 

1. de verwachte ontwikkeling van de gemiddelde leeftijd waarop men voor het eerst fysieke 

beperkingen begint te krijgen (Van Duin, & Stoeldraijer, 2014); 

2. de gemiddelde leeftijd en verwachte ontwikkeling van de groep mensen die intramurale zorg nodig 

heeft (CIZ, 2014); 

3. data die bij CIZ, ActiZ en TNO16 beschikbaar is over deze groepen. 

In figuur 7 zijn de 3 groepen cumulatief weergegeven en uitgezet in de tijd tot 2055. Dit wil zeggen dat in de 

groep 65-plussers, de groepen 75- en 85-plussers zijn opgenomen en dat in de groep 75-plusser de 85-plussers 

zijn opgenomen. Alle 3 groepen groeien tot 2040 aanzienlijk. Vanwege de groei in de komende 25 jaar is 

besloten de ontwikkeling in de tijd af te bakenen tot 2040. Na 2040 is er namelijk niet langer sprake van een 

stijging van het aantal 65-plussers. Ook het aantal 75- en 85-plussers stijgt dan nog (in vergelijking met de 

periode voor 2040) nauwelijks. 
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Figuur 7: Aantal senioren naar drie groepen tat 2055 {CBS, 2011). 

- 65+ 

- 75+ 

85+ 

16 TNO, onafhankelijk onderzoeksinstelling die kennis toepasbaar maakt voor bedrijven en overheden. 
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De groep extramurale zorgbehoevenden met een somatische grondslag zal op steeds latere leeftijd zorg nodig 

hebben (CIZ, 2014). Zo wordt in statistieken vaak uitgegaan van de AOW-leeftijd van 65 jaar als startpunt voor 

het verlenen van zorg. Er is echter gebleken dat in de nabije toekomst de groep vanaf 75 jaar een betere 

indicatie geeft. Zo laten cijfers van het CBS zien dat de gemiddelde leeftijd zonder fysieke beperkingen de 

komende 15 jaar, van 2015 tot 2030, van gemiddeld 71 jaar naar 75 jaar zal stijgen (Duin & Stoeldraijer, 2012). 

Indien deze verschuiving doorzet, zal in 2040 de gemiddelde leeftijd op bijna 77 jaar liggen. Ondanks deze 

ontwikkeling is er voor gekozen om de leeftijd af te bakenen op 65 jaar en ouder. Door deze bandbreedte aan 

te houden wordt voorkomen dat mensen met een somatische en extramurale zorgvraag tussen de 65 en 75 

jaar worden uitgesloten. 

3.2 Zorgvraag 

3.2.1. Zorgprofielen 

Janssen (2015) heeft met behulp van gegevens van TNO (2015) onderscheid gemaakt tussen groepen 

zorgbehoevenden. Deze groepen zijn op basis van bevolkingskenmerken, aandoeningen en beperkingen tot 

stand gekomen en weergegeven in onderstaande tabel 3. Naast een beschrijving van het zorgprofiel zijn de 

huidige (2014) aantallen Nederlanders die binnen dit profiel passen weergegeven. 

Tabel 3: TNO-profielen, toelichting en aantallen (afgerond op duizendtallen) 

Profiel Toelichting Aantallen in 2014 

Profiel 1 Ouderen met weinig of geen beperkingen (relatief gezonde ouderen) 2.394.000 

Profiel 2 Ouderen met mobiliteitsbeperkingen : trappen lopen, het huis verlaten, buitenhuis 178.000 

verplaatsen 

Profiel 3 Ouderen met mobiliteitsbeperkingen, ongewild urineverlies en beperkingen in de 167.000 

persoonlijke verzorging 

Profiel 4 Ouderen met veel fysieke beperkingen 96.000 

Profiel 5 Ouderen met dementie 76.000 

Totaal 65+ Alle 65-plusser in Nederland (CBS, 2014) 2.912.000 

Vanwege afrondingsfouten is de som van profiel 1 t/m 5 niet exact het totaal aantal 65-plussers. 

Bovenstaande profielen worden gebruikt om de doelgroep af te bakenen . Er is gekozen voor deze kwalificatie 

vanwege beschikbare data over deze profielen. Zo is er door het TNO (2015) op basis de bevolkingsprognose 

van het CBS een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van bovenstaande profielen tot 2040. Op basis van 

12 indicatoren waaronder, ervaren gezondheid, aanwezigheid van chronische aandoeningen, functioneren op 

basis van HDL17/ADL18, gewrichtsproblemen etc., is voor elke respondent met behulp van een latente klasse 

analyse een kans berekend om tot één van de profielen te behoren (TNO, 2015). Daarnaast is het ERGO

onderzoek gebruikt (Erasmus Rotterdam, 1993). Een dergelijke prognose per ZZP-klasse tot 2040 is niet 

beschikbaar bij het CIZ, (CIZ 2014). Wel is het TNO momenteel (2015) bezig met het opstellen van een nieuwe 

prognose per zorgprofiel, dit onderzoek zal naar verwachting tevens recente aantallen wat betreft de huidige 

(voor de doelgroep relevante) woningvoorraad bevatten. De publicatie zal waarschijnlijk begin 2016 

plaatsvinden. 

De doelgroep is, "Senioren (65+) die in de lage inkomensklassen vallen en een extramurale en somatische 

zorgvraag hebben en recht hebben op de vergoeding van lichte zorgdiensten." Voor deze doelgroep is bepaald 

welke (delen van) zorgprofielen passen bij hun wensen en behoeftes. Dit is gedaan door de beschrijving van 

17 HDL, huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen 
18 ADL, algemene dagelijkse levensverrichtingen 
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elk zorgprofiel te matchen met de doelgroep, en vervolgens verder te onderbouwen met cijfers van het CIZ 

(2014) . Hieruit kan worden geconstateerd dat profiel 1, 4 en 5 moet worden uitgesloten. Profiel 1 omdat 

ouderen die weinig tot geen beperkingen hebben geen recht hebben op de vergoeding van zorgdiensten (geen 

zorgindicatie) . Profiel 4 vanwege de mate waarin er fysieke beperkingen zijn. Het gaat hierbij om mensen met 

'veel fysieke beperkingen' terwijl de doelgroep zich richt op senioren die recht hebben op de vergoeding van 

'lichte zorgdiensten' . Profiel 5 is logischerwijs vanwege de zware zorgvraag uitgesloten. 

Profiel 2 en het lichtere deel van profiel 3 passen goed bij de reeds gemaakte kwalificatie . Profiel 2 zal volledig 

bestaan uit extramurale zorgverlening omdat senioren met een dergelijke zorgvraag, zorg extramuraal zullen 

krijgen aangeboden. Senioren met profiel 3 kunnen zorg zowel extramuraal als intramuraal aangeboden 

krijgen. Het is lastig om exact weer te geven waar in profiel 3 de extramurale zorg ophoudt en de intramurale 

zorg begint. Om dit onderscheid te kunnen maken zijn cijfers van het CIZ (2014) gebruikt. Het CIZ maakt 

onderscheid tussen zorg die extramuraal en intramuraal is aangeboden. In 2014 waren er 215.000 senioren 

(65+) met een somatische en extramurale zorgvraag (CIZ, 2014). Deze groep senioren heeft een zorgvraag (op 

basis van de TNO-profielen) van profiel 2 of 3. Dit omdat senioren met profiel 1 geen zorgindicatie ontvangen 

en senioren met profiel 4 of 5 intramurale zorg nodig hebben. 

Omdat profiel 2 volledig bestaat uit senioren met een extramurale zorgvraag, kan worden gesteld dat er 

ongeveer 40.000 senioren (215.000-178.000) profiel 3 en tevens een somatische en extramurale zorgvraag 

hebben. Deze 40.000 senioren zijn de 'eerste' 24% van profiel 3 (40.000/167.000). Met 'eerste', wordt bedoeld 

dat deze senioren betreffende de zorgvraag aan de onderkant van de bandbreedte van het profiel zitten . Om 

de zorgvraag van de doelgroep te kunnen bepalen is de reeds gemaakte prognose van TNO (2015) per profiel 

gebruikt. Van deze prognose per profiel is profiel 2 voor 100% meegenomen en is profiel 3 voor 24% 

toegevoegd (zoals hierboven toegelicht) . Dit is gedaan bij elk moment waarop het TNO een waarde heeft 

afgegeven (2014, 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040). De resultaten van deze berekening zijn weergegeven in 

de onderstaande prognose. Deze prognose geeft voor de periode 2014-2040 het aantal 65-plusser met een 

extramurale en somatische zorgvraag weer. 

Doelgroep 
.!!! 

111 bi) 450000 .. 111 :::, 111 400000 E .. 
> 350000 111 bi) .. .. 

300000 ~ 0 
N 

QI 
QI 250000 .... 

QI .c 200000 E u 
"' 150000 + ·..:. 
111 11'1 E 100000 \l) 

------------
ni 0 50000 

"' .... 
C 0 C 

111 QI 

<t 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Figuur 8: Zorgvraag doelgroep (per persoon) 

Figuur 8 laat zien dat de zorgvraag van de doelgroep van 218.000 personen oploopt tot 393 .000 in 2040. 

Daarnaast kan worden geconstateerd dat de vraag vrijwel lineair toeneemt. De verwachting is dat nieuwe 

methoden van organiseren en de ontwikkeling van allerlei technologieën er toe zal leiden dat steeds meer zorg 

extramuraal kan worden aangeboden (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2014), waarover 

meer in hoofdstuk 5 'Aanbod'. Dit kan tot gevolg hebben dat de groep die extramurale zorg krijgt aangeboden 

zelfs sneller groeit dan verwacht. 
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3.2.2 Zorgvraag per gemeente 

Per regio zijn er verschillen in de zorgvraag(ontwikkeling) . Deze is relevant omdat deze verschillen mogelijk 

invloed hebben op de kenmerken die een 'geschikt' woonzorgconcept moet hebben. Sommige 

woonzorgconcepten kunnen wellicht alleen worden geïmplementeerd in bepaalde regio's. 

Om de regionale versch illen in Nederland van de zorgvraag te duiden, is gekeken op welke locaties (per 

gemeente) de vergrijzing het sterkst optreedt. De figuren 7 tot en met 10 laten gegevens zien van het aantal 

65-plussers per honderd 20- tot 64-jarigen, waarbij onderscheid is gemaakt tussen 5 verschillende schalen . 

Met andere woorden : hoeveel 65-plussers zijn er in een bepaalde gemeente voor elke honderd 20- tot 64-

jarigen. Wat opvalt is dat voornamelijk in Limburg, Oost-Nederland, Drenthe, (Oost-)Groningen en Zeeland een 

sterke grijze druk zal ontstaan . Dit heeft niet alleen met de dubbele vergrijzing te maken maar ook met de 

krimp en ontgroening, voornamelijk door verstedelijking, die in deze gebieden sterk zal doorzetten (Huisman, 

Jong, Duin, & Stoeldraijer, 2013) . Dit betekent dat de zorgvraag is deze gebieden relatief steeds hoger zal 

worden (tot 2040). 
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Figuur 9: Grijze druk 2013 (CPB & CBS, 2015). 
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Figuur 11 : Grijze druk 2030 {CPB & CBS, 2015). 
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Figuur 10: Grijze druk 2020 {CPB & CBS, 2015). 
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Figuur 12: Grijze druk 2040 {CPB & CBS, 2015). 
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3.2.3 Huishoudsamenstelling 

Om voor de nabije toekomst een kwantitatieve prognose betreffende het aantal benodigde 

woonzorgconcepten te kunnen geven moet niet naar de zorgvraag per persoon maar per huishouden worden 

gekeken. De ontwikkeling van de samenstelling van het aantal personen in een huishouden heeft invloed op 

het aantal benodigde (toekomstige) woonzorgeenheden. En mogelijk ook op de 'geschiktheid' van 

woonzorgeenheden. 

De prognose van het CBS (Duin, Stoeldraijer, & Garssen, 2013) laat zien dat de gemiddelde grootte van een 

huishouden zal dalen vanwege de toename van één persoonshuishoudens. 

De gemiddelde grootte van een huishouden zal naar verwachting van 2,15 personen in 2015 dalen naar 2 

personen in 2040. Dit betekent dat het aantal beschikbare woon(zorg)eenheden verhoudingsgewijs hoger 

moet liggen dan in 2015. Om te bepalen hoeveel hoger, is gekeken hoe de huishoudsamenstelling bij 65-

plussers zich ontwikkelt . Er zijn drie verschillende typen huishoudens van boven de 65 gecategoriseerd 

(waarbij een reeds gemaakte kwalificatie van het CBS {2014) is gebruikt). Deze groepen zijn onderdeel van de 

totale groep 65-plussers in Nederland (zie pijlen in figuur 13) en worden geduid als : 

1. alleenstaande 65-plusser; 

2. samenwoonde 65-plussers (ongeacht of ze getrouwd zijn, en/of kinder(en) hebben) 19
; 

3. 65-plusser waarvan de huishoudssamenstelling onbekend is. 

Aantallen (2014) van deze drie groepen type huishoudens zijn afkomstig van het CBS (2014) en 

geschematiseerd in het onderstaande figuur 13. Het aantal benodigde woonzorgeenheden is bepaald vanuit 

het type huishouden (zie pijlen in figuur 13). Er is bij éénpersoonshuishoudens van 65-plus en 65-plussers met 

een onbekende huishoudenssamenstelling uitgegaan van één woonzorgeenheid per huishouden. Bij 

samenwoonde 65-plussers is uitgegaan van een halve woonzorgeenheid per huishouden (1.792.000*0,5 = 

896.000). Het totaal aantal woonzorgeenheden is de som van het aantal benodigde woonzorgeenheden voor 

de drie groepen. Tot slot is gekeken naar de onderlinge verhoudingen van de drie type huishoudens. Daaruit 

blijkt dat momenteel (2014) 30% van het aantal 65-plussers bestaat uit éénpersoonshuishoudens, 62% 

samenwoont en dat bij 8% van de huishoudens de situatie onbekend is. 
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Éénpersoonshuishoudens van 65-plus 

887.000 (personen) 

Samenwoonde 65-plussers 

1.792.000 (personen) 

65-plussers met een onbekende 

huishoudenssamenstelling 

233.000 (personen) 

Figuur 13: Schematische weergave type 65-p/ussers in 2014 {CBS, 2014). 
WZ = staat voor woonzorg 
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19 Het is niet relevant of deze groep wel of niet getrouwd is en/of kinderen heeft, omdat het gaat om het 

aantal personen dat in een woonzorgeenheid woont. Er is vanuit gegaan dat kinderen bij 65-plusser niet meer 

thuis wonen. 
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De procentuele verhoudingen van het type huishoudens zal naar verwachting in de loop van de tijd 

veranderen. Deze verandering heeft invloed op het aantal benodigde woonzorgeenheden en is daarmee 

relevant. Om deze ontwikkeling in kaart te brengen zijn cijfers over de verwachte ontwikkeling van het aantal 

alleenstaanden naar leeftijd gebruikt. Deze cijfers zijn gepresenteerd in figuur 2.3.8 waarbij het aantal 

alleenstaanden naar vier leeftijdsgroepen is gecategoriseerd. Het gaat in deze analyse om de groep 65-

plussers, in het onderstaande figuur opgedeeld in de groep 65-79 jaar en 80-plus. In het zwarte rechthoek zijn 

deze twee groepen (gele en paarse lijn) weergegeven. Tevens is de tijd gekaderd naar de periode 2014-2040. 
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Figuur 14: Aantal alleenstaanden naar leeftijd (Overgenomen uit: Huishoudensprognose CBS [Duin, Stoeldraijer, & Garssen, 
2013]}. 

Naar aanleiding van figuur 14 kan worden geconcludeerd dat, logischerwijs, door de vergrijzing het aantal 

alleenstaanden boven de 65 jaar komende decennia zal toenemen. De grootte van de groep onder de 65 jaar 

zal naar verwachting gelijk blijven. De huidige groep alleenstaande 65-plussers zal vrijwel lineair van 887.000 in 

2014 stijgen naar ongeveer 1. 700.000 in 2040. Uitgaande van de bevolkingsprognose (totaal aantal 65-plussers 

in 2040) van 4.700.000 betekent dit dat er in 2040 ongeveer 3.000.000 65-plussers zijn die samenwonen, of 

waarvan de huishoudenssamenstelling onbekend is. 
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3.2.4 Subconclusie zorgvraag 

Concluderend kan worden gezegd dat het aantal alleenstaande 65-plussers zal toenemen van ongeveer 30% 

(877.000/2.912.000) in 2014 tot ongeveer 36% in 2040 (1.700.000/4.714.000). Dit betekent dat er 6% extra 

woonzorgeenheden bovenop de groeiende vraag moet worden gerealiseerd . Deze groeiende vraag is vanwege 

de vrijwel lineaire groei van alleenstaande 65-plussers, lineair uitgezet van 2015 tot 2040 in tabel 4 en figuur 

14. 

In tabel 4 is de prognose van de kwantitatieve zorgvraag van de doelgroep geschetst. In het bovenste deel van 

de tabel zijn bestaande cijfers (TNO, 2015) van de verwachte ontwikkeling per profiel opgesteld . Met behulp 

van deze cijfers zijn, zoals reeds besproken, de verwachte ontwikkelingen van de doelgroep bepaald, 

weergegeven onder de profielen . Onder deze waarden staan percentages die de verhouding tussen de 

verschillende huishoudenstypen weergeven. Deze percentages zijn afkomst ig van het CBS (2014) weergegeven 

in figuur 13. Wijzigingen door de tijd (tot 2040) zijn op basis van de bovenstaande berekening (verwachte 

ontwikkeling procentuele verhoud ing type huishoudens) doorgevoerd. Hierbij is aangenomen dat het 

percentage huishoudens waarvan de huishoudens situatie onbekend is (8% in 2014) tot 2040 gelij k zal blijven . 

De groep alleenstaande hu ishoudens boven de 65 zal van 30% in 2014 groeien naar 36% in 2040. Omdat 

aangenomen is dat het percentage van de groep huishoudens waarvan de huishoudens situatie onbekend is, 

gelijk blijft, kan worden geconcludeerd dat de groep tweepersoonshuishoudens van 62% in 2014 zal dalen naar 

56% in 2040. 

Tot slot is deze procentuele verhouding binnen de doelgroep gebruikt om tot absolute getallen te komen. Zo is 

bijvoorbeeld het aantal benodigde woonzorgeenheden voor éénpersoonshuishoudens (van de doelgroep) in 

2014 vastgesteld op 65 .000 (218.000*30%=65.400) . Onderin de tabel staat het totaal aantal benodigde 

woonzorgeenheden voor de doelgroep (ongeacht huishoudenstype), dit is de som van de drie groepen 

huishoudens. Gegevens uit tabel 4 zijn gevisualiseerd in figuur 15 waarin op de verticale as het aantal 

personen of woonzorgeenheden voor senioren (65-plussers) met een extramurale en somatische zorgvraag is 

weergegeven en op de horizontale as de tijd is uitgezet van 2014 tot 2040. De vijf verschillende lijnen in figuur 

15 geven van boven naar onder het volgende weer: 

De ontwikkeling van de doelgroep per persoon (dezelfde lijn als figuur 8); 

Het 'totaal aantal benodigde woonzorgeenheden voor de doelgroep' 20 (ongeacht hu ishoudenstype); 

Het aantal benodigde woonzorgeenheden voor éénpersoonshuishoudens boven de 65 jaar; 

Het aantal benodigde woonzorgeenheden voor tweepersoonshuishoudens boven de 65 jaar; 

Het aantal benodigde woonzorgeenheden voor huishoudens met een onbekende 

huishoudenssamenstelling. 

20 Met het 'totaal aantal benodigde woonzorgeenheden voor de doelgroep' zal worden gerekend in de 

kwantitatieve doelgroep bepaling (paragraaf 3.5). 
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Tabel 4: Zorgvraag van 65-p/usser met een extramurale en somatische zorgvraag per huishoudenstype 
WZ, staat voor woonzorg 

hh, staat voor huishouden 

Jaartal --> 2014 2015 2020 2025 

profiel 1 2394000 2466000 2778000 3077000 
in profiel 2 178000 182000 207000 240000 .... 
0 
N 

è profiel 3 167000 172000 195000 225000 
z 
!::. profiel 4 96000 99000 113000 131000 
C: 
Qj profiel 5 76000 78000 89000 104000 a:i 

:;:: 
0 totaal 65+ 2912000 2997000 3383000 3778000 ... 
a. 
C: 
ra 
> 
"' doelgroep (per persoon) 218000 224000 254000 294000 ïii 
ra 
.c 

= 100% profiel 2 + 24% profiel 3 a. 
0 

WZ-eenheden voor ! -persoons 30% 31% 32% 33% 

"' hh 
C: 
Qj ;::; WZ-eenheden voor 2-persoons 62% 61% 60% 59% "'C 
:::s .... 

hh 0 ... 
.r:. :::s 
"' :::s WZ-eenheden voor onbekende 8% 8% 8% 8% ::i 111 

.r:. E hh 

WZ-eenheden (1 persoons hh) 65000 69000 81000 97000 
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"'C .... 
:::s :::s 

WZ-eenheden (onbekende hh) 0 :::s 17000 18000 20000 24000 .r:. 0 "' ·s "' .c 
.r:. ra 

Totaal WZ-eenheden voor de 150000 155000 178000 207000 
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3.3 Inkomen 

De groep 65-plussers met een extramurale en somatische zorgvraag is nader gespecificeerd naar 

inkomensklasse. De doelgroep is reeds gekwalificeerd als 'minder draagkrachtige senioren' . Vanwege de mate 

van onzekerheid betreffende (huur)kosten van mogelijk relevante woonzorgconcepten, is gekozen om een 

relatief grote bandbreedte aan te houden. Hierbij is de Brusselnorm van 2015 (€ 34.911 bruto loon per jaar) als 

grens aangehouden. De Brusselnorm is wetgeving vanuit de Europese Unie waarbij is vastgelegd tot welk 

inkomen huishoudens in aanmerking komen voor een sociale huurwoningen. Dergelijke afspraken zijn 

gemaakt om oneerlijke concurrentie en scheefwonen 21 tegen te gaan. De Brussselnorm is aangehouden 

vanwege het recht op toewijzing (van een sociale huurwoning) wanneer men onder deze norm blijft. Sociale 

huurwoningen zijn nadrukkelijk bedoeld voor financieel minder draagkrachtigen en liggen daarmee in lijn van 

de reeds gemaakte kwalificatie van de doelgroep. 

Aan de hand van deze inkomensgrens is bepaald hoeveel huishoudens in aanmerking komt voor een sociale 

huurwoning. Uit cijfers van het CBS (2013) blijkt dat zestig procent van de huishoudens een besteedbaar 

inkomen heeft tot€ 33.700, wat ongeveer overeenkomt met de Brusselnorm (afhankelijke van de persoonlijke 

situatie). Deze zestig procent is tot stand gekomen door alle Nederlandse huishoudens in tien gelijke groepen 

op te delen (10-procentsgroepen) en van elk van deze groepen het gemiddelde besteedbare inkomen te 

bepalen. Dergelijke gegevens zijn niet beschikbaar voor alleen de groep 65-plussers, vandaar dat er met deze 

gegevens is gerekend. Een belangrijk onderscheid is besteedbaar inkomen voor alleenstaande 65-plussers 

versus paren. Dit is relevant omdat het besteedbaar inkomen en daarmee de financiële draagkracht van 

woonzorglasten voor alleenstaanden ten opzichte van paren verschilt. Dit verschil heeft consequenties voor de 

invulling van een 'geschikt' woonzorgconcept. In hoofdstuk 7, waarin de betaalbaarheid van 

woonzorgconcepten is behandeld, wordt hier dieper op ingegaan. In deze paragraaf is alleen duidelijk gemaakt 

wat het verschil in besteedbaar inkomen van deze twee verschillende typen huishoudens is. Zo is het 

gemiddelde besteedbare inkomen € 22.300 per jaar voor alleenstaanden en € 34.200 voor paren (zonder 

kinderen). Bij paren is er vanuit gegaan dat de kostwinner 65 jaar of ouder is (CBS, 2014). Procentueel gaat het 

om een verschil van 53% (€ 34.200/€ 22.300), oftewel het besteedbaar inkomen van paren ten opzichte van 

alleenstaanden is gemiddeld ongeveer anderhalf keer zoveel. Dit procentuele verschil is later in dit rapport 

gebruikt om het verschil in 'betaalbaarheid' naar type huishouden te kunnen duiden. 

Een andere opmerkelijk gegeven is het verschil in armoede bij 65-plussers onder autochtonen versus 

allochtonen. Cijfers van het (SCP/CBS, 2014) laten zien dat slechts 3,2% van de autochtone 65-plussers onder 

de armoedegrens leeft. Deze groep is bij allochtone 65-plussers veel groter, namelijk ongeveer 33%. Hieruit 

blijkt dat het verschil in etniciteit mogelijk invloed heeft op het besteedbaar inkomen en daarmee de 

betaalbaarheid van woonzorglasten. 

21 Scheefwonen: wonen in een huis dat niet past bij het inkomen. Huishoudens met een relatief hoog inkomen 

die in een sociale huurwoning wonen zijn 'scheefwoners' (Aedes, 2015). 
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Kortom alle woonzorgconcepten die 'betaalbaar' zijn voor inkomens onder de Brusselnorm (wat neerkomt op 

een besteedbaar inkomen van € 33.700,- per jaar) zijn mogelijk relevant voor de doelgroep en zullen daarom 

worden behandeld . Voor 60% van de doelgroep geldt dat er een inkomen is dat onder de Brusselnorm ligt 

(CBS, 2013). Dit betekent dat 60% van het 'totaal aantal benodigde woonzorgeenheden voor de doelgroep' is 

genomen om tot het 'totaal aantal benodigde woonzorgeenheden voor de doelgroep naar inkomen' te komen. 

Het besteedbaar inkomen is afhankelijk van huishoudenstype en mogelijk ook van etniciteit (autochtonen 

versus allochtonen). Er kan worden verwacht dat relatief veel allochtonen aanspraak zullen (willen) maken op 

woonzorgconcepten aan de onderkant van de markt. Om de mate waarin een woonzorgconcept betaalbaar 

(als onderdeel van 'geschikt') is voor deze subgroepen (binnen de doelgroep) goed te kunnen beoordelen, zal 

onder andere op basis van etniciteit een aantal subgroepen worden erkend (meer hierover in hoofdstuk 7). 

3.4 Kwantitatieve doelgroep bepaling 

Op basis van bovenstaande analyses kan een inschatting worden gemaakt van de grootte van de groep 65-

plussers met somatische en extramurale zorgindicatie die tevens een besteedbaar inkomen heeft onder de € 

33. 700,- per jaar. Naar verwachting zal de groep 65- tot 75-jarigen met een lichte zorgvraag naar verloop van 

tijd (tot 2040) ten opzichte van de groep 75-plussers steeds kleiner worden (redenatie op basis van reeds 

besproken verschuiving van de gemiddelde leeftijd zonder fysieke beperkingen (Van Duin, & Stoeldraijer, 

2014). Om de kwantitatieve doelgroep bepaling overzichtelijk te houden en lichte zorgbehoevenden tussen de 

65 en 75 niet uit te sluiten, is, zoals eerder vermeld, gekozen voor een leeftijdgrens van 65. 

De grootte van de groep is als volgt bepaald : 

1. Leeftijd: Allereerst is op basis van de bevolkingsprognose van het CBS ingeschat hoeveel 

vijfenzestigplussers er nu (2015) en in 2040 zijn (methode (CBS, 2014)) . 

2. Zorgvraag: Vervolgens is op basis van de analyse van TNO betreffende de zorgprofielen een 

inschatting gemaakt van de zorgvraag (methode in paragraaf 3.2, zie tabel 4 en figuur 15 met 

bijbehorende toelichting) . 

3. Inkomen: Daarna is op basis van gegevens over het besteedbaar inkomen (CBS, 2013) een inschatting 

gemaakt van de grootte van de groep (methode in paragraaf 3.3.). 

4. Type huishouden: Tot slot is het 'totaal aantal benodigde woonzorgeenheden voor de doelgroep naar 

inkomen' uitgesplitst naar type huishouden. Dit is op basis van de verwachte procentuele verhouding 

in 2014 en 2040 gedaan (zie figuur 15). Hierbij is aangenomen dat de groep 'onbekende huishoudens 

situatie' van 8% volledig bestaat uit éénpersoonshuishoudens. Wat resulteert in 38% (30%, 

'woonzorgeenheden voor éénpersoonshuishoudens' +8% 'onbekende huishoudens situatie' in 2014) 

alleenstaande en 62% tweepersoonshuishoudens huishoudens in 2014 (zie figuur 15). In 2040 zullen 

er naar verwachting 44% (36%, 'woonzorgeenheden voor één persoonshuishoudens' +8% 'onbekende 

huishoudens situatie' in 2040) alleenstaande versus 56% tweepersoonshuishoudens zijn . De 

verschuiving die in de tussenliggende periode plaats vindt verloopt vrijwel lineair (zie figuur 15). 
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Figuur 15 visualiseert de stappen die gezet zijn om tot de kwantitatieve doelgroep bepaling te komen, waarbij 

de verticale pijlen staan voor de specificatie van de doelgroep met behulp van de indicatoren. De drie 

indicatoren (links) zijn : leeftijd, zorgvraag en inkomen. Op de horizontale as (bovenaan het figuur) is de tijd 

uitgezet, waarbij startpunt {2014) en eindpunt {2040) zijn weergeven . De tussenliggende periode is 

weergegeven met horizontale pijlen die het tijdspad representeren. Boven deze horizontale pijlen staan 

verwijzingen naar figuren uit voorgaande analyses (figuren die de ontwikkeling in de tijd van de 

desbetreffende indicator weergeeft), waarbij bewust geen analyse in de tijd is uitgevoerd voor het inkomen 

(koopkrachtontwikkeling) . Deze is onderhevig aan teveel factoren om een betrouwbare prognose te kunnen 

geven. Tot slot is de doelgroep (zoals aangegeven bij stap 4) uitgesplitst naar type huishouden. 
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3.5 Subconclusie doelgroepanalyse 

Deze subconclusie geeft antwoord op deelvraag 2 'Hoe groot is de groep 'minder draagkrachtige senioren' en 

hoe ontwikkelt deze zich tot en met 2040?'. Er kan worden geconcludeerd dat de groep senioren met een 

extramurale zorgvraag naar verwachting in 25 jaar tijd ruim anderhalf keer toeneemt (figuur 16). De 

extramurale zorgindicaties, die afgegeven worden door het CIZ, zullen verschuiven en pas op een latere leeftijd 

worden afgegeven. Met andere woorden: mensen hebben minder en later zorg nodig. Hierdoor neemt de 

groep 65-plussers met een lichte zorgbehoefte percentueel af en zal de groep 75-plussers percentueel licht 

stijgen. 

Ongeveer zestig procent van de huishoudens heeft een inkomen onder de Brusselnorm. Vanwege de vele 

factoren die de koopkracht van 65-plussers kunnen beïnvloeden, kan niet worden voorspeld hoe deze 

koopkracht zich over langere termijn gaat ontwikkelen . Daarom is voor dit onderzoek aangenomen dat deze 

gelijk zal blijven. Het inkomen van paren is ongeveer anderhalf keer zo groot als die van alleenstaande 65-
• 

plussers. 

De veranderende huishoudingssamenstelling zal ervoor zorgen dat ongeveer 6% extra vraag naar 

woonzorgeenheden zal ontstaan, bovenop de groeiende vraag. Alles samen betekent dit dat verwacht kan 

worden dat de komende 25 jaar een toename van om en nabij de 190% van het aantal woonzorgeenheden 

voor de benoemde doelgroep (tot € 33.700,- besteedbaar inkomen per jaar) zal gaan plaatsvinden. Hierbij 

moet in het achterhoofd worden gehouden dat percentueel gezien de krimpgebieden - Limburg, Oost

Nederland, Drenthe, (Oost-)Groningen en (Zuid-)Zeeland - meer woonzorgeenheden beschikbaar zullen 

moeten hebben. Afhankelijk van het huidige aanbod kan in locaties in Nederland worden geïnventariseerd 

waar de woonzorgeenheden moeten komen te staan. De hoeveelheid te bouwen woonzorgeenheden zal ook 

afhangen van externe factoren als: extra economische groei- of krimp, verandering in de verwachting van de 

huishoudsamenstelling, de toe- of afname van de inkomensongelijkheid, de politieke koers (binnenlandse 

politieke keuzes) en stabiliteit in de wereld (conflicten op wereldschaal) . 
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4.0 Vraag 

Dit hoofdstuk gaat in op de derde deelvraag: "Welke woonzorgvraag heeft de desbetreffende doelgroep?" Aan 

de hand van literatuur (o.a. Janssen, 2015; Verheijen, 2015; et al.) is geïnventariseerd welke 

gebruikersbehoeften de doelgroep heeft. Deze behoeften worden later in dit rapport gebruikt om helder te 

krijgen welk woonzorgconcepten mogelijk relevant zijn voor de doelgroep. Vervolgens worden deze mogelijk 

relevante woonzorgconcepten (aanbod) getoetst op hun 'functionele geschiktheid ' (hoofdstuk 6). Dit 

hoofdstuk start met een toelichting van de gekozen methodiek om tot de woonzorgvraag te komen. 

Vervolgens is de inhoudelijke woonzorgvraag behandeld, waarna in de subconclusie antwoord wordt gegeven 

op de gestelde deelvraag. 

4.1 Methodiek 

Om de woonzorgvraag vanuit de 'vraagzijde' te kunnen bepalen dient gekeken te worden naar de 

gebruikersbehoeften van de doelgroep. De basis van deze gebruikersbehoeften gaat terug tot het veel 

gebruikte uitgangspunt van Maslow (1943). 

Deze theorie stelt dat er een aantal doelen in het leven zijn die ieder persoon nastreeft. Deze levensdoelen zijn 

opgebouwd uit vijf basisbehoeften en kennen (volgens de theorie) een bepaalde volgorde. De eerste behoefte 

die de mens nastreeft zijn de zogeheten 'physiological needs', alle primaire levensbehoeften waaronder 

voedsel, slaap, zuurstof etc. Vervolgens moet aan de 'safety needs' worden voldaan, deze bestaat onder 

andere uit de bescherming tegen de weerselementen en de mogelijkheid om een gezond leven te kunnen 

leiden. De derde basisbehoefte is 'social needs', oftewel het omgaan met anderen. Gevolgd door de 'esteem 

needs', behoeften die te maken hebben met status, zelfrespect en onafhankelijkheid. Tot slot volgt 'self

actualisation' , vrij vertaald: zelfontplooiing. Nader onderzoek van (Robbins & Judge, 2011) heeft aangetoond 

dat deze volgorde niet zo strikt is als Maslow (1943) stelt. De vijf basisbehoeften die hij heeft opgesteld zijn 

wel nog steeds van toepassing. In figuur 17 zijn deze basisbehoeften in de vorm van een piramide 

weergegeven, waarbij de piramide start (onderste laag) met de (volgens de theorie) meest essentiële 

behoefte. 

Se//· 
actualisation 

Esteem needs 

Social needs 

Safety needs 

Physiological needs 

Figuur 17: Maslow's hierarcy of needs (Maslow, zoals geciteerd in MCLeod, 2007} 
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Woon- en zorgbehoeften kunnen op een vergelijkbare wijze worden opgesteld . Het gaat dan om 

gebruikersbehoeften die op basis van een intrinsieke vraag (in de theorie van Maslow worden dit 

basisbehoeften genoemd) tot stand komen (Heijs, 2007). In de aanbod gestuurde (commerciële) markt van 

vandaag de dag worden producten en diensten, ook in de woonzorgsector, vaak aangeboden op basis van 

reeds bestaande producten en diensten. De markt beweert te luisteren naar 'de vraag' van de klant, terwijl dit 

meestal betekent dat de klant aangeeft wat de voorkeur is ten aanzien van het bestaande aanbod. Methoden 

waarbij behoeften in termen van voorkeuren, wensen en eisen worden geïnventariseerd zijn aanbod

georiënteerd, omdat ze in feite niet de behoefte zelf, maar de invulling daarvan weergeven. Dit heeft een 

aantal nadelen, namelijk: 

De keuze van de 'klanten' (lichte zorgbehoevende senioren) is beperkt tot bestaande oplossingen, wat 

leidt tot beperkte innovatie (klanten kunnen alleen vragen wat ze kennen). 

Wensen en eisen van klanten zijn beperkt houdbaar. Oftewel de invulling van de vraag is dynamisch 

en verandert door de tijd voor zowel de doelgroep als per persoon. 

Degelijke lijsten van wensen en eisen van klanten zijn meestal incompleet door een onvolledig besef 

van benodigde kenmerken van de (woonzorg)omgeving. 

Een mogelijk gevolg van het opstellen van aanbod-georiënteerde behoeften is het ontstaan van 

'sinterklaaslijstjes'. Oftewel voorkeuren, wensen en eisen die 'klanten' nodig denken te hebben maar wellicht 

niet optimaal zijn . 

Vanwege bovenstaande nadelen en de doelstelling van dit deel van het onderzoek - het helder maken van de 

intrinsieke woonzorgvraag van de doelgroep - worden gangbare methoden (Aedes-Actiz, 2014; Jong, 2012) om 

woonzorgwensen in kaart te brengen niet gebruikt. Behoeften die vanuit de vraagzijde (op basis van 

gebruikersprocessen) tot stand komen zijn minder veranderlijk, beter te onderzoeken en minder gevoelig voor 

interpretatieproblemen ten opzichte van aanbodgeoriënteerde methoden. Daarom zal bij het vaststellen van 

de woonzorgvraag vanuit de USE-methodiek (User Needs by Systematic Elaboration) worden geredeneerd. 

Deze methodiek (ontwikkeld aan de Technische Universiteit Eindhoven) heeft als doel om op een valide en 

betrouwbare manier gebruikersbehoeften inzichtelijk te maken. De methodiek is vraag georiënteerd en stelt 

(net als het principe van Maslow) dat gebruikersbehoeften lichamelijke of geestelijke doelen of activiteiten zijn 

die dienen voor het fysiologisch, sociaal of psychologisch welzijn in het gebruiksproces (Heijs, 2007). Met 

andere woorden, gebruikersbehoeften komen voort uit gebruikersprocessen. Gebruikersbehoeften kunnen in 

de loop der tijd ten gevolge van het proces van ouder worden veranderen (Heijs, 2001). 
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Aarts (2006) heeft (met de USE-methodiek) onderzoek gedaan naar gebruikersbehoeften van 

defensiegebouwen en heeft naast de drie behoeften categorieën (fysiologisch, sociaal en psychologisch) 

gebruikt door (Heijs, 2001) een vierde, namelijk 'functionele behoeften' toegevoegd. Deze vier categorieën 

(opgesteld vanuit de vraagzijde) worden sindsdien vaker in de literatuur gebruikt om woonbehoeften vast te 

stellen en kunnen als volgt worden geduid (Van Doorn22
, 2012; Peeters23, 2013; Verheijen 24, 2015). 

1. fysiologische behoeften: betreft de fysieke gesteldheid van gebruikers; 

2. sociale behoeften: betreft het hebben en aangaan van relaties met anderen; 

3. psychologische behoeften: betreft het geestelijk welzijn van gebruikers; 

4. functionele behoeften : betreft het kunnen verrichtten van ADL/HDL-activiteiten. 

Het meest recente onderzoek over de woonzorgvraag van 65-plussers (Verheijen, 2015) is als startpunt 

gebruikt voor de analyse van de woon(zorg)vraag. De gebruikersbehoeften zijn onderverdeeld in de vier (in de 

literatuur bekende) categorieën en zijn expliciet vanuit de vraagzijde opgesteld om op deze manier tot een zo 

volledig mogelijke lijst van woonzorgbehoeften te komen . 

22 Van Doorn (2012) heeft onderzoek gedaan naar de levensloopgeschiktheid van sociale huurwoningen, 

waarbij de algemene gebruikersbehoeften van defensiegebouwen door van Aarts (2006) als startpunt zijn 

gebruikt voor het opstellen van een lijst met woonbehoeften van senioren. 

23 Peeters (2013) heeft onderzoek gedaan naar de woon- en zorgbehoeften van senioren met een intramurale 

zorgindicatie, waarbij hij Van Doorn (2012) als startpunt heeft gebruikt voor het opstellen van een lijst met 

woon behoeften voor senioren met een intramurale zorgindicatie. 

24 Verheijen (2015) heeft voortgeborduurd op de bevindingen van Van Doorn (2012) en Peeters (2013) en 

heeft onderzoek gedaan naar de woonzorgbehoeften van 65-plussers met een extramurale zorgindicatie. De 

woonzorgvraag van de gehele groep lichte zorgbehoevende senioren is vertaald naar een lijst met 

woonzorgbehoeften (of eigenlijk woon behoeften voor zorgbehoevenden) voor 65-plussers met een 

extramurale zorgindicatie door middel van expertinterviews en literatuur (Van Doorn, 2012; Peeters, 2013). 
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4.2 Woonzorgvraag 

De woonzorgvraag is te onderscheiden in drie groepen, namelijk: woonbehoeften, criteria op basis van de 

zorgvraag en structurele variabelen . Woonbehoeften zijn opgesplitst naar de in de literatuur gebruikte 

categorieën (Heijs, 2001; Verheijen, 2015). Criteria op basis van de zorgvraag zijn op basis van verschillende 

bronnen tot stand gekomen (zie tabel 6 met bijbehorende toelichting). De structurele variabelen brengen 

aanvullende behoeften met zich mee. Er is voor gekozen om deze structurele variabelen in kaart te brengen 

om zo de gestelde deelvraag nauwkeuriger te kunnen beantwoorden en niet de gehele doelgroep over één 

kam te scheren. Al in de doelgroepanalyse is duidelijk geworden dat etniciteit mogelijk invloed heeft op de 

'geschiktheid' van een woonzorgconcept. 

Andere variabelen die invloed hebben op de woonzorgbehoeften van de doelgroep zijn ondergebracht onder 

de woonbehoeften of zorgcriteria. Zo heeft 'zorgzwaarte' (horende bij 'criteria op basis van de zorgvraag') en 

de 'woon(zorg)locatie' (ondergebracht bij 'woonbehoeften') ook mogelijk invloed op de 'functionele 

geschiktheid' van een woonzorgconcept. Een andere structurele variabele, zoals huishoudenssamenstelling 

binnen de doelgroep blijkt niet te leiden tot aanvullende behoeften. Meer hierover volgt in de toelichting van 

tabellen 5 t/m 7. 

In figuur 18 is bovenstaande gevisualiseerd waarbij de woonzorgbehoeften van de doelgroep dus zijn 

opgesplitst in woonbehoeften, criteria op basis van de zorgvraag en de structurele variabele (etniciteit). De 

drie groepen resulteerden in drie lijsten (met behoeften en criteria) die als toetsingskader dienen voor het 

vaststellen of woonzorgconcepten 'functioneel geschikt' zijn. 

behoeften van 

de doelgroep. 

Woonbehoeften 

(Heijs, 2001; Verheijen, 2015.) 

Criteria op basis van de zorgvraag 

(Aedes-Actiz, 2015; Janssen, 2015; 

Verheijen 2015 et al.) 

Structurele variabele 

(Aedes-Actiz, 2015; Bui, 2011; Verheijen, 

2015) 

Fysiologische behoeften 

Sociale behoeften 

Psychologische behoeften 

Figuur 18: Woonzorgbehoeften opgesplitst in woonbehoeften, criteria op basis van de zorgvraag en structurele variabele. 
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4.2.1 Woonbehoeften 

Zoals reeds aangegeven is het onderzoek van Verheijen (2015) gebruikt om de woon(zorg)vraag in beeld te 

brengen, of eigenlijk woon behoeften voor zorgbehoevenden. De resultante van het onderzoek is onder andere 

een lijst met 36 'behoeften' voor 65-plussers met een extramurale zorgvraag. In bijlage Il zijn de behoeften 

weergegeven. 

Bijlage Il is ten behoeve van de toetsing (hoofdstuk 6) van de 'functionele geschiktheid' van 

woonzorgconcepten ingedikt, waarbij alle behoeften die op elkaar lijken samen zijn gevoegd. Zo is 

bijvoorbeeld 'fysieke veiligheid' en 'veiligheid in noodsituaties' samengevoegd tot 'fysieke veiligheid (ook in 

noodsituaties)'. Verheijen (2015) spreekt over behoeften in de privéruimte, semiopenbare ruimte en 

omgeving. Deze schaalniveaus worden in tabel 5 niet langer gebruikt. Een voorbeeld: 'veilig voelen in de 

woning' en 'veilig voelen in de woonomgeving' is samengevoegd tot 'veilig voelen'. Het resultaat van het 

indikken is een gereviseerde lijst met 26 woon behoeften (weergegeven in tabel 5). 

'Woon(zorg)locatie' is een variabele die mogelijk invloed heeft op de keuze van een woonzorgconcept (CBS, 

2012; van Doorn, 2012). Deze variabele is ondergebracht onder de woonbehoeften . '(Hulp met) ADL en HDL 

activiteiten' bestaat onder andere uit het kunnen doen van boodschappen waarvoor een nabije supermarkt en 

openbaar vervoer nodig is. Dit zijn twee essentiële voorzieningen voor de doelgroep. Deze twee essentiële 

voorzieningen worden met behulp van deze behoefte (het kunnen verrichten van ADL- en HDL activiteiten) 

ondervangen. 'Medische voorzieningen' zijn ondergebracht onder het zorgcriterium: 'hulp (medische)' . 

Tot slot is er een aantal behoeften samengevoegd die extra uitleg nodig hebben. Zo is 'gezondheidsverbetering 

en preventie van ziekten' in twee delen toegevoegd aan andere bestaande woonbehoeften . Het eerste deel 

'gezondheidsverbetering' is toegevoegd aan 'medische ondersteuning', omdat deze onder andere het 

verbeteren van de gezondheid als doel heeft. Gezondheidsverbetering wordt als onderdeel gezien van 

'medische ondersteuning' . Het tweede deel, 'preventie van ziekten', is ondergebracht onder 'hygiëne'. Het 

voornaamste doel van hygiëne is namelijk de preventie van ziekten . 'Bedieningscomfort' is een behoefte 

waarbij het gaat om het gemakkelijk kunnen omgaan met producten en diensten in of van een 

woonzorgconcept . Deze behoefte kan onder de perceptuele behoeften worden geschaard. 'Perceptuele 

behoeften', gaan over het kunnen bedienen van gebouwonderdelen zoals deuren, ramen, liften, schakelaars, 

huishoudelijke apparaten en dergelijke, daarnaast betreft het wayfinding25
• 

25 Met 'wayfinding' wordt het bekend zijn met de woonomgeving bedoeld. Het in staat zijn om vanuit de nabije 

omgeving in de woning te kunnen komen en vice versa. 
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Tabel 5: Algemene woonbehoeften gedestilleerd vanuit Verheijen (2015) 

Behoeften categorie Behoeften 

Fysiologische behoeften 1. Auditief comfort 

2. Beschutting & Bescherming 

3. Fysieke veiligheid (ook in noodsituaties) 

4. Hygiëne (met als voornaamste doel preventie van ziekten) 

5. Medische ondersteuning (o .a. ter verbetering van de gezondheid) 

6. Olfactorisch comfort 

7. Seksualiteit 

8. Thermisch comfort 

9. Visueel comfort 

Sociale behoeften 10. Direct sociaal contact 

11. Indirect sociaal contact 

12. Privacy 

13. Sociale ondersteuning 

Psychologische behoeften 14. Autonomie 

15. Erkenning en waardering, onderdeel zijn van de samenleving 

16. Personificatie, zelfexpressie 

17. Psychologische ondersteuning (coping) 

18. Veilig voelen 

19. Veilig zijn 

20. Vermijden van stress 

21. Zelfontplooiing 

22. Zich meten/ vergelijken met anderen 

Functionele behoeften 23. (Hulp bij) mobiliteit (zowel horizontaal als verticaal) 

24. (Hulp met) ADL en HDL activiteiten (waaronder de nabijheid van een supermarkt 

en openbaar vervoer valt om deze uit te kunnen voeren) 

25. Ontspanning in en nabij het woongebouw 

26. Perceptuele behoeften (waaronder o.a. bedieningscomfort) 

4.2.2 Zorgcriteria 

De criteria voor beoordeling van de woonzorgconcepten zijn op basis van de zorgvraag tot stand gekomen. 

Met name de meest urgente problematiek (aangegeven vanuit de zorgbehoevende) heeft geleid tot de 

onderstaande lijst (tabel 6). De 4 verschillende criteria worden hieronder per alinea besproken . 

Hulp (medische) 

Volgens het CBS (2012) is de locatie waar mensen gaan wonen voor een deel afhankelijk van de nabijheid van 

(medische) voorzieningen. Bij senioren is de nabijheid van bepaalde medische voorzieningen van belang, 

namelijk een huisarts (inclusief apotheek) , ziekenhuis en fysiotherapeut. De nabijheid van deze voorzieningen 

zijn ondervangen in zorg criterium 1 'hulp (medische)' . 
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Passende relatie tussen het woonzorgconcept en de zorgvraag 

Ouderen verhuizen niet graag, ze willen in het algemeen liever in de voor hun bekende omgeving blijven 

wonen {Janssen, 2015). De toename in zorgbehoefte stijgt naarmate de leeftijd stijgt, en dit zorgt ervoor dat 

regulier wonen naar verloop van tijd niet meer geschikt is. Dit betekent dat de woning moet worden aangepast 

aan de nieuwe zorgvraag, of dat senioren moeten verhuizen naar een nieuwe woning passend bij hun 

woonzorgsituatie. Omdat senioren niet graag verhuizen moet goed worden nagedacht op welk moment er 

wordt gekozen voor een eventuele verhuizing. De belangrijkste factor hierbij is de relatie tussen het 

woonzorgconcept en de zorgvraag. Senioren moeten in een woonzorgconcept wonen dat past bij hun 

zorgzwaarte {zorg criterium 2). Met andere woorden : er moet een 'passende relatie tussen het 

woonzorgconcept en de zorgvraag' zijn. Senioren die niet willen verhuizen kunnen kiezen voor 

woonzorgconcepten met een grote bandbreedte wat betreft de zorgzwaarte. Een voorbeeld van een 

woonzorgconcept met een grote bandbreedte is de levensloopbestendige woning, waarbij wordt voorkomen 

dat ouderen in een ander woonzorgconcept moeten gaan wonen naarmate de zorgzwaarte stijgt {van Doorn, 

2013). 

Mogelijkheid tot de nabijheid van de sociale kring 

Uit de analyse van het bestaande woonzorgstelstel blijkt dat mantel- en vrijwilligerszorg een essentieel 

onderdeel zijn van een woonzorgconcept. De doelgroep zal, vanwege financiële beperkingen en het nieuwe 

zorgbeleid, een beroep moeten doen op mantel- en vrijwilligerszorgers om de zorg op een kwalitatief goed 

niveau te kunnen krijgen of houden {Actiz, 2012). In welke mate mantel- en vrijwiligerszorgers hulp moeten 

bieden is afhankelijk van de zorgzwaarte, persoonlijke voorkeur en het woonzorgconcept. Belangrijk is dat 

senioren niet afhankelijk zijn van mantel- en vrijwilligerszorgers, niet iedereen heeft immers een sociale kring 

om zich heen die tevens bereid is deze zorg te leveren. Wel is het belangrijk dat een woonzorgconcept de 

'mogelijkheid tot de nabijheid van de sociale kring' biedt {zorg criterium 3) en probeert mantel- en 

vrijwilligerszorg zoveel mogelijk te implementeren. Sommige woonzorgconcepten zijn vanuit deze gedachte 

tot stand gekomen, zoals mantelzorgwoningen en kangoeroewoningen . Een risico dat gepaard gaat met de 

implementatie van mantel- en vrijwilligerszorg is het overschatten van de sociale draagkracht, hetgeen 

overbelasting van deze groep tot gevolg kan hebben {Sociaalplanbureau, 2014) . 

Eenzaamheidspreventie 

Volgens Aedes-Actiz (2015) leven we in een sterk individualistische maatschappij waarbij eenzaamheid een 

groot probleem is. Vanwege een beperkte mobiliteit en het soms wegvallen van familie en vrienden, is dit 

probleem bij de doelgroep groter dan onder andere groepen. Eenzaamheid zorgt vaak voor lichamelijke en 

psychische klachten en dient daarom nadrukkelijk te worden bestreden {Aedes-Actiz, 2015). 

'Eenzaamheidspreventie' is opgenomen {zorg criterium 4) om dergelijke problemen te voorkomen . 

Woonzorgconcepten die zich nadrukkelijk richten op eenzaamheidspreventie zijn het 'thuishuis' ook wel 

'wonen net als thuis' genoemd en {in iets mindere mate) het concept 'studenten & ouderen' . 
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In de onderstaande tabel 6 zijn de vier criteria voortkomend uit de zorgvraag van de doelgroep weergegeven. 

Vervolgens is (zo concreet mogelijk) weergeven wanneer aan elk criterium wordt voldaan, zodat er later 

(hoofdstuk 6 ) een toetsing kan plaatsvinden. 

Tabel 6: Criteria op basis van de zorgvraag van de doelgroep 

Criteria op basis van de zorgvraag: Bronnen: 

1. Hulp (medische): Nabijheid van medische hulp, voorzieningen als een huisarts CBS (2012), 

(inclusief apotheek), ziekenhuis en fysiotherapeut moeten binnen 15 minuten te 

bereiken zijn. 

2. Passende relatie tussen het woonzorgconcept en de zorgvraag: Janssen (2015), 

Woonzorgconcepten moeten langdurig passen bij de zorgvraag vanuit de Van Doorn (2013 

zorgbehoevende, zodat ouderen niet (meerdere malen) 'verplicht' moeten 

verhuizen. Een woonzorgconcept waarbij een lage zorgvraag hoort is de 

'aangepaste reguliere woning', het 'verzorgingstehuis' is meer geschikt voor 

zwaardere zorg (binnen het lichte segment). Wanneer het verschil tussen de 

zorgzwaarte (zorgprofiel) van een senior en de doelgroep van het 

woonzorgconcept (wat betreft zorgzwaarte) groter is dan één profiel is de relatie 

te klein. Woonzorgconcepten die geschikt blijven naarmate de zorgzwaarte stijgt 

(en dus een bredere bandbreedte hebben) zijn meer geschikt voor senioren die 

zekerheid willen wat betreft het niet hoeven te verhuizen. 

3. Mogelijkheid tot de nabijheid van de sociale kring: Wanneer men familieleden Sociaalplanbureau 

en/of vrienden heeft die tevens bereid zijn om (zorg)diensten te leveren kunnen (2014) 

deze dichtbij het woonzorgconcept wonen (binnen 10 minuten reistijd). 

4. Eenzaamheidspreventie: In een woonzorgconcept zitten oplossing(en) die Aedes-Actiz (2015) 

bijdragen aan het voorkomen van eenzaamheid. Dit kan in de vorm van het 

gebouwontwerp (contact bevorderend bouwen, ontmoetingsruimten), het 

aanbieden van diensten (activiteiten, cursussen etc.) dan wel de manier waarop 

binnen het woonzorgconcept wordt samengeleefd (huisregels, 

organisatiestructuur) . 

4.2.3 Structurele variabelen 

Sommige woonzorgbehoeften zijn niet toepasbaar op de gehele doelgroep. Vandaar dat deze worden betiteld 

als 'aanvullende behoeften op basis van structurele variabelen' Deze structurele variabelen bestaan uit 

huishoudenssamenstelling en etniciteit. Zoals (in de inleiding van deze paragraaf) reeds vermeld, zijn andere 

variabelen (die hier verwacht zouden kunnen worden) onder gebracht onder de woonbehoeften en 

zorgcriteria. In de onderstaande tekst zijn de behoeften horende bij huishoudenssamenstelling en etniciteit 

toegelicht . 

Huishoudenssamenstelling 

De huishoudenssamenstelling kan invloed hebben op de geschiktheid van een woning (Blijie, 2005). 

In dit onderzoek is de doelgroep zodanig gekwalificeerd dat er maar twee huishoudenstypen zijn, namelijk 1-

persoonhuishoudens en 2-persoonshoudens. Naar verwachting zullen beide type huishoudens soortgelijke 

behoeften met betrekking tot wonen hebben. Er is daarom gekozen om 'huishoudenssamenstelling' niet als 

structurele variabele op te nemen. 

Een verschil waarover discussie zou kunnen ontstaan is dat 1-persoonhuishoudens een (slaap)kamer minder 

nodig heeft dan 2-persoonshuishouden. Literatuur die op basis van de 'functionele geschiktheid' essentiële 

ruimten benoemen, geven aan dat er naast de woonkamer, keuken en badkamer minimaal twee kamers 

waarvan minimaal één slaapkamer nodig zijn, ook voor 1-pesoonhuishoudens (Verheijen, 2015). Naar 

verwachting zal, wanneer geredeneerd wordt op basis van de betaalbaarheid, deze extra kamer ter discussie 

komen. Meer hierover in hoofdstuk 7 'betaalbaarheid'. 
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Etniciteit 

Uit de literatuur zijn drie aanvullende behoeften die betrekking hebben op de etniciteit van senioren naar 

voren gekomen (Bui, 2011; Verheijen, 2015) . Deze drie behoeften zullen per alinea worden toegelicht, zodat 

duidelijk wordt wat er met de behoefte wordt bedoeld en waarom deze mogelijk relevant zijn . 

Gescheiden kunnen ontvangen van mannen en vrouwen 
Verheijen (2015) en Bu i (2011) stellen dat het van belang is dat er in sommige culturen vrouwen en mannen 

apart kunnen worden ontvangen, oftewel (aanvullende behoefte 1) het 'gescheiden kunnen ontvangen van 

mannen en vrouwen' . 

Transnationaal wonen 

Bui (2011) geeft als aanbeveling aan woningcorporaties om met alternatieve woonvormen te komen, horende 

bij het 'pendelend gedrag' 26 van sommige oudere migranten. Denk hierbij aan sociale huurwoningen met 

huurcontracten die voor een bepaalde periode in het jaar gelden (aanvullende behoefte 2) . Dergelijke 

oplossingen voor senioren die transnationaal wonen voorkomen veel negatieve effecten, zoals: grote kans op 

inbraak, imago schade van een 'onveilige' wijk en het onnodig betalen van huur. Toch is de implementatie niet 

gemakkelijk. Veel bewoners hechten waarde aan hun spullen en het 'thuisgevoel', waardoor ze liever de 

(zorg)woning het gehele jaar huren. 

Praktiseren van het geloof 

Verheijen (2015) en Bui (2011) stellen verder dat het van belang is dat in sommige culturen er aanvullende 

voorzieningen nodig zijn om senioren hun geloof te kunnen laten praktiseren . Deze voorzieningen bestaan 

bijvoorbeeld uit een bidet (in de badkamer) en de mogelijkheid tot het creëren van een 'geloofshoekje' . 

Tabel 7: Aanvullende behoeften op basis van de structurele variabele etniciteit 

Etniciteit Behoeften: Bronnen: 

1. Gescheiden kunnen ontvangen van vrouwen en mannen : In sommige Verheijen (2015) Bui (2011) 

culturen is het van belang om vrouwen en mannen apart te kunnen 

ontvangen in een privéwoning. 

2. Transnationaal wonen: Vanwege het remigreren of pendelen van Bui (2011) 

allochtone senioren staan woon(zorg)eenheden vaak leeg. Dit heeft 

negatieve consequenties zoals: grote kans op inbraak, imago schade van 

een 'onveilige' wijk en l)et onnod ig betalen van huur. Een deel van de 

allochtone senioren heeft daarom behoefte aan woonzorgconcepten die 

geschikt zijn om maar een deel van het jaar te bewonen. 

3. Praktiseren van het geloof: Niet westerse allochtonen (en met name Verheijen (2015) 

senioren) hebben vaak de behoefte om rel igieuze plichten op een Bui (2011) 

comfortabele manier en in een privé setting te kunnen praktiseren . Denk 

hierbij aan een bidet in de badkamer en een 'geloofshoekje'. 

26 Met 'pendelend gedrag' wordt het structureel heen en weer reizen van senioren tussen land van herkomst 

en het land waarin men woont bedoelt. Meestal verblijft men langere tijd in het desbetreffende land om 

vrienden en familie te bezoeken . 
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4.3 Subconclusie vraag 

In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de deelvraag "Welke woonzorgvraag heeft de desbetreffende 

doelgroep?" . De woonzorgvraag van de doelgroep is niet voor elke zorgbehoevende senior binnen de 

doelgroep hetzelfde, oftewel er zijn bepaalde woonzorgconcepten die beter passen bij bepaalde 

zorgbehoevenden dan andere. Om toch de woonzorgbehoeften voor de gehele doelgroep te kunnen 

ondervangen zijn, naast woonbehoeften en criteria op basis van de zorgvraag, aanvullende behoeften 

vastgesteld op basis van de structurele variabelen. Daaruit is gebleken dat etniciteit ook invloed heeft op de 

woonzorgvraag (zie tabel 7). 

De criteria voor de toetsing van de woonzorgconcepten voor de doelgroep bestaan uit drie lijsten, 

weergegeven in tabel 5 (woonbehoeften), tabel 6 (criteria op basis van zorgbehoeften) en tabel 7 (aanvullende 

behoeften op basis van de structurele variabele) . In eerste instantie (hoofdstuk 5) zal worden bepaald of er de 

mogelijkheid tot realisatie van deze behoeften en criteria is. Indien hier sprake van is en woonzorgconcepten 

tevens voldoen aan de randvoorwaarden op basis van de doelgroep (tabel 8), zullen woonzorgconcepten als 

'mogelijk relevant' worden betiteld . Deze 'mogelijk relevante' woonzorgconcepten zullen in hoofdstuk 5 

worden besproken . De mate waarin behoeften en criteria realiseerbaar zijn binnen een woonzorgconcept 

volgt in hoofdstuk 6 'functionele geschiktheid'. Met ander woorden: in hoofdstuk 6 zal een differentiatie van 

woonzorgconcepten (met behulp van de drie lijsten) plaatsvinden . 

In algemene zin kan worden gesteld dat de woonzorgbehoeften van senioren (65+) met een extramurale en 

somatische zorgvraag bestaan uit de 26 woonbehoeften, 4 criteria op basis van de zorgvraag en 3 aanvullende 

behoeften. Er kan aan deze behoeften en criteria worden voldaan door het aanbieden van producten en 

diensten 27 en/of combinaties daarvan. Meer hierover in de volgende paragraaf 5.1 'definitie'. 

27 Diensten (al dan niet door de overheid gefinancierd) - als bouwsteen van een woonzorgconcept (zie 

hoofdstuk 2) - worden niet apart genoemd in de drie lijsten die de woonzorgvraag van de doelgroep 

weerspiegelen. Dit komt omdat 'diensten' een middel is om de woonzorgvraag te kunnen realiseren en niet de 

intrinsieke vraag van de zorgbehoevende zelf bevat. Een voorbeeld: een woonbehoefte is 'direct sociaal 

contact'. De dienst die daarbij georganiseerd kan worden om aan deze behoefte te voldoen is het organiseren 

van een activiteit in een gemeenschappelijke ruimte. Ook kan aan deze behoefte worden voldaan door de 

mogelijkheid aan te bieden om de buurman/vrouw te kunnen bezoeken . Oftewel : de invulling van 'diensten' is 

voornamelijk afhankelijk van de mogelijkheden (veranderd door de tijd), zorgzwaarte en persoonlijke wensen. 

De intrinsieke vraag om 'direct sociaal contact' te kunnen hebben blijft. 
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5.0 Aanbod 

In hoofdstuk 5 is deelvraag vier 'Wat is de definitie van een woonzorgconcept en welke woonzorgconcepten 

worden er momenteel en mogelijk in de nabije toekomst gerealiseerd?' beantwoord. Zoals al duidelijk wordt 

in de deelvraag, zal het eerste deel van het hoofdstuk bestaan uit het opstellen van de definitie. De relevante 

(in de literatuur gestelde) definities en terminologieën horende bij woon- en zorgvormen zullen worden 

benoemd. Dergelijke termen worden gebruikt om de verschillende (typen) woonzorgconcepten te kunnen 

kwalificeren. Later (in hoofdstuk 6) zullen de termen tevens worden gebruikt om duiding te kunnen geven aan 

het kwantitatieve aanbod in Nederland. Het aanbod, bestaande uit concepten die in de praktijk 

geïmplementeerd zijn en/of in de literatuur worden genoemd, zijn gerubriceerd in drie categorieën, namelijk: 

bestaande woonzorgconcepten, nieuwe initiatieven in Nederland en buitenlandse woonzorgconcepten 

(Aedes-Actiz, 2015; Janssen, 2015; Grootswagers, 2015; Verheijen, 2015; Arcon, 2013; Platform31, 20105; et 

al.). Tot slot volgt de subconclusie waarin antwoord wordt gegeven op de gestelde deelvraag. 

5.1 Definitie 

Bij de start van dit onderzoek is een definitie opgesteld van de term 'woonzorgconcept' . Deze definitie is 

opgesteld om duidelijkheid te verschaffen over de gestelde hoofdvraag en luidt als volgt: 

"Woonzorgconcepten zijn samenstellingen van producten en diensten, bestaande uit wonen, zorg(verlening), 

particuliere- en/of vanuit de overheid gefinancierde diensten, die aangeboden worden voor zorgbehoevenden 

die wonen en zorg dienen te ontvangen." (pagina 19) 

In de bestaande literatuur wordt geen eenduidige definitie van een woonzorgconcept gegeven. Het groeiende 

scala aan verschillende woonzorgconcepten bemoeilijkt het geven van een begrijpelijke en bondige 

beschrijving. Recente voorbeelden van definities van - in dit rapport vaker gebruikte bronnen -Janssen (2015) 

en Verheijen (2015) zijn: 

"Eenheden of woningen in bijzondere woongebouwen: deze woongelegenheden maken deel uit van een 

gebouwencomplex of deel van een gebouw waarin vormen van zorg- en dienstverlening kunnen worden 

verricht, zoals (bijvoorbeeld verpleeghuizen, verzorgingshuizen, bejaardentehuizen, kinder- en sociale tehuizen, 

woonzorgcomplexen, etc.}." (Janssen, 2015, p. 117) 

"Een woonzorgconcept is een samenhangend idee gericht op de woon- en zorgbehoeften van zorgbehoevenden 

en de specifieke invulling daarvan, bestaande uit voorzieningen en/of diensten, met als doel de kwaliteit van 

leven onder deze groep te verhogen." (Verheijen, 2015, p. 134) 

De door Janssen gegeven definitie is aanbod georiënteerd, dit blijkt uit het noemen van voorbeelden van 

bestaande producten die als onderdeel van de definitie worden gezien. De definitie van Verheijen richt zich op 

de relatie tussen vraag en aanbod. Enerzijds worden woon- en zorgbehoeften aangehaald (vraag) anderzijds 

worden voorzieningen en diensten genoemd (aanbod). 
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Uit de analyse van het bestaande zorgstelsel (hoofdstuk 2) blijkt dat een woonzorgconcept bestaat uit vier 

bouwstenen, namelijk: wonen, zorg, particuliere diensten en vanuit de overheid gefinancierde diensten. Deze 

bouwstenen komen voort uit de financieringsstructuur in Nederland. Wonen en zorg zijn voor de doelgroep 

immers afzonderlijk van elkaar gefinancierd . Ook de diensten die geleverd moeten worden kennen twee 

verschillende financieringsstromen, namelijk: vanuit de overheid gefinancierd (met behulp van de Wlz en de 

Wmo2015) of vanuit particulieren in de vorm van mantel- en/of vrijwilligerszorg. Omdat voornoemde 

bouwstenen essentieel zijn voor het samenstellen van een woonzorgconcept zijn deze opgenomen in de 

definitie. 

Een ander belangrijk onderdeel van de definitie is het erkennen van zowel producten als diensten. Vaak wordt 

het 'leveren van wonen' als het leveren van een product gezien en het leveren van zorg als een dienst die in 

dat product moet worden aangeboden. Dit is te kort door de bocht: het wonen kan bestaan uit het leveren van 

diensten zoals het leveren van water, elektriciteit en gas. En het ontvangen van zorg kan in de vorm van het 

leveren van producten : stoellift, alarmcommunicatie, sta-op-stoel, etc. 

Het laatste deel van de opgestelde definitie, namelijk: " .. .. die aangeboden worden voor de doelgroep", 

kwalificeert de doelgroep. Dit betreft de doelgroep zoals besproken in hoofdstuk 3, waarin helder is gemaakt 

wat bedoeld wordt met 'minder draagkrachtige senioren met een extramurale en somatische zorgvraag'. 

Alles samen beschouwd heeft dit geleid tot de onderstaande definitie van 'woonzorgconcepten'. 

Definitie 

"Woonzorgconcepten zijn samenstellingen van producten en diensten, bestaande uit: 

woonvoorzieningen, zorg, particuliere- en/of vanuit de overheid gefinancierde diensten, die 

aangeboden worden voor de doelgroep." 

Producten en diensten kunnen (logischerwijs) zowel combinaties van bestaande producten en diensten zijn als 

van nog niet benoemde of bedachte varianten. De gestelde definitie is aanbodgericht, omdat deze in eerste 

instantie niet vanuit de intrinsieke vraag van de zorgbehoevende, maar vanuit producten en diensten die 

worden aangeboden is opgesteld . Er is hiervoor gekozen omdat woonzorgconcepten die worden aangeboden 

(en worden geanalyseerd in dit rapport) over het algemeen ook vanuit aanbodperspectief zijn opgesteld. 

Terminologie woonzorgvraag 

Woonzorgconcepten worden in de literatuur vaak met behulp van de zorgzwaarte getypeerd. Dit betekent dat 

er een bepaalde term wordt gebruikt om aan te geven welke type woningen geschikt is voor een bepaalde 

doelgroep. De zorgprofielen (TNO, 2015) gebruikt in de doelgroepanalyse zijn in de literatuur gekoppeld aan 

verschillende woonzorgvormen (kwalificatie op basis van zorgzwaarte) (Janssen, 2015). Janssen (2015) spreekt 

op basis van Nauta & Maas (2013) over vijf verschillende typen woonzorgconcepten. Deze typen zijn hieronder 

genoemd en worden vervolgens toegelicht. 

1. 'Regulier wonen'/ zelfstandig wonen (profiel 1) 

2. 'Geschikt wonen' (profiel 2) 

3. 'Verzorgd wonen' (profiel 3) 

4. 'Beschermd wonen' (profiel 4) 

5. 'Beschermd wonen' voor dementerenden (profiel 5) 
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Naast deze methode zijn er ook andere manieren om de zorgzwaarte te kwalificeren. Zo maakt het CIZ (2015) 

gebruik van ZZP-klassen 4 t/m 10 (zie paragraaf 3.2 en bijlage 1). En maakt Pop (2014) gebruik van vijf 

doelgroepen, samengesteld op basis van leeftijd, lichamelijke beperkingen, samenstelling huishouden, 

financiële positie en sociale omgeving. Er is voor gekozen om de eerste set termen ('regulier-' t/m 'beschermd 

wonen' ) te gebruiken omdat deze gekoppeld kunnen worden aan zorgprofielen (TNO, 2015) uit de 

doelgroepanalyse. De vier termen zijn - met uitzondering van ' regulier wonen' - zijn reeds gedefinieerd door 

Janssen (2015) en zijn hieronder weergegeven. 

Regulier wonen (1) 

Reguliere woningen zijn woningen waar geen expliciete aanpassingen (aan) zijn gedaan voor het mogelijk 

maken van het verlenen van zorg. 

Geschikt wonen (2) : 

"Het 'geschikt wonen' omvat zelfstandige woningen, waarvan diverse kenmerken maken dat ze meer geschikt 

zijn voor ouderen en mensen met een beperking dan reguliere woningen." (Janssen, 2015, p. 114). Voorbeelden 

hiervan zijn het plaatsen van een stoellift, weghalen van drempels en het slim omgaan met de positionering 

van ruimten (slaapkamer en badkamer beneden) . 

Verzorgd wonen (3) : 

"Het 'verzorgd wonen' omvat de woon- en verblijfsvormen met zorg op afroep (zorg is binnen 10-15 minuten 

aanwezig als er om gevraagd wordt). Hieronder valt een groot deel van de verzorgingshuis- plaatsen. 

Daarnaast heeft verzorgd wonen betrekking op wooneenheden of (ouderen)woningen, waarbij een huishouden 

gebruik kan maken van de verpleging en/of verzorging vanuit een nabijgelegen zorgsteunpunt of 

verzorgingshuis (onder andere aanleuningwoningen en serviceflats")(Janssen, 2015, p. 114). 

Beschermd wonen (4): 

"Beschermd wonen is een woonsituatie waarbij zorgbehoevende ouderen meer intensieve zorg, toezicht en 

begeleiding krijgen. Ouderen worden in sommige situaties tegen zichzelf in bescherming genomen en kunnen 

niet zelfstandig de woonomgeving verlaten {Sogeleé & Brouwer, 2003; College voor Zorgverzekeringen, 2013}" 

(Janssen, 2015, p. 114). 

Beschermd wonen voor dementerenden (5): 

Beschermd wonen voor dementerenden staat gelijk aan beschermd wonen, maar dan alleen voor de groep 

met de zwaarste zorgvraag, namelijk dementerenden. Met dementerend worden ouderen met psychiatrische 

beperkingen bedoeld . 

Uit de citaten waarin de versch illende termen worden gedefinieerd blijkt dat het 'regulier wonen' en 

'beschermd wonen' niet relevant is voor de doelgroep. In de volgende paragraaf zullen de woonzorgconcepten 

die wel relevant zijn worden besproken . 
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5.2 Bestaande woonzorgconcepten 

In deze paragraaf is op basis van literatuur een lijst samengesteld met bestaande woonzorgconcepten die hier 

worden besproken (Arcon, 2013; Aedes-Actiz, 2015; Bureau Ouderenzorg, 2015; 2015, Habion, 2015; Janssen, 

2014; Platform31, 2015; Van Doorn, 2012; Verheijen, 2015 et al.). Sommige benamingen van concepten in de 

bovenstaande literatuur verschillen niet of nauwelijks van elkaar en hebben een (nagenoeg) gelijke 

omschrijving. Ze zijn daarom onder één noemer geplaatst. Beide benamingen worden dan als titel gebruikt, 

bijvoorbeeld: 'thuishuis'/ 'wonen net als thuis'. Concepten zijn gecodeerd met WZCl, WZC2, et cetera, waarbij 

'WZC' staat voor woonzorgconcept. Deze codering is later in dit rapport gebruikt om te verwijzen naar de 

desbetreffende woonzorgconcepten. 

Om te voorkomen dat woonzorgconcepten die irrelevant zijn besproken worden, moeten concepten aan een 

aantal voorwaarden voldoen om als 'mogelijk relevant' gekwalificeerd te kunnen worden. Naast de 

mogelijkheid tot realisatie van behoeften en criteria weergegeven in de drie lijsten (hoofdstuk 4) moeten 

concepten gericht zijn op doelgroep. Randvoorwaarden om dit te kunnen waarborgen zijn opgesteld in de 

onderstaande tabel 8. 

Tabel 8: Randvoorwaarden op basis van de doelgroep 

Randvoorwaarden op basis van de doelgroep: 

1. woonzorgconcepten moeten bedoeld zijn voor ouderen {65+) 

2. woonzorgconcepten moeten de vier 'bouwstenen' bevatten, waarbij diensten zowel vanuit de overheid als 

vanuit particulieren (of beiden) kunnen worden aangeboden 

3. woonzorgconcepten moeten zich richten op de 'minder draagkrachtigen' 

4. woonzorgconcepten moeten de zorg extramuraal aanbieden 

5. woonzorgconcepten moeten zich richten op het aanbieden van somatische zorg 

Woonzorgconcepten die door het stellen van deze randvoorwaarden afvallen zijn: woonzorg landgoederen die 

alleen betaalbaar zijn vanaf de hoge middenklasse, zoals Domus Magnus (Domus Magnus, 2015). Daarnaast 

vallen intramurale woonzorgconcepten af, oftewel woonzorgconcepten waarbij de zorg (vanwege de hoogte 

van de zorgzwaarte) alleen intramuraal georganiseerd kan worden . Bovendien is bij dit type 

woonzorgconcepten vaak niet langer alleen maar sprake van somatische zorgverlening. Voorbeelden zijn: een 

verpleegtehuis of sommige zorgappartementencomplex, zoals Martha Flora (Martha Flora, 2015). 

Concepten die wel aan de randvoorwaarden voldoen zijn hieronder weergegeven in twee verschillende 

paragrafen: 'bestaande woonzorgconcepten' en 'nieuwe initiatieven' . Buitenlandse woonzorgconcepten zullen 

vervolgens worden besproken en (waar mogelijk) worden vergeleken met bestaande concepten of nieuwe 

initiatieven. Waar relevant zal een figuur volgen waarin wordt getracht (visueel) duidelijk te maken hoe een 

dergelijk woonzorgconcept er uit zou kunnen zien. 

5.2.1 Aangepaste reguliere woning {WZCl) 

De aangepaste reguliere woning kan qua zorgzwaarte als lichtste woonzorgvorm worden beschouwd. Het 

betreft een voormalige reguliere woning waarbij aanpassingen zijn gedaan om bewoners er langer in te 

kunnen laten blijven wonen, zoals bijvoorbeeld een stoellift, het verwijderen van drempels, het verbreden van 

deuren en het plaatsen van een (tweede) ouderentoilet (Aedes-Actiz, 2014). Vaak zijn het huiseigenaren zelf 

die dergelijke investeringen in een woning willen doen. Investeringen betreffen daarnaast vaak domotica28 

28 Met domotica worden in deze context alarm- en communicatiesystemen bedoeld die zorg op afstand 

mogelijk maken. 
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(alarm-, communicatiesystemen etc.) die de verlening van zorg moet simplificeren . Vandaar ook wel 'optimale 

woning' genoemd (WAM, 2007). Nadat een reguliere woning is aangepast om zorg in te kunnen verlenen, 

betreft het niet langer 'regulier wonen' maar 'geschikt wonen'. 

5.2.2 Nultredenwoning (WZC 2) 

Dit woonzorgconcept heeft in principe geen treden. Bungalows, waarbij alle ruimten op de begane grondvloer 

liggen zijn de meest bekende vorm. Alle belangrijke vertrekken (woonkamer, keuken, toilet, badkamer, 

slaapkamer) liggen op dezelfde woonlaag waardoor senioren langer in deze woningen kunnen blijven wonen. 

Nultredenwoningen zijn niet bij voorbaat alleen maar geschikt voor senioren, maar voorzien bijvoorbeeld ook 

in de vraag van sommige groepen gehandicapten. Niet alle ruimten hoeven per se op de één woonlaag te 

liggen, alleen de essentiële ruimten. Zo kan bijvoorbeeld een slaapkamer en badkamer voor logés of een 

berging op de verdiepingsvloer zijn gesitueerd (Schlangen, 2007). Door het plaatsen van de belangrijke ruimten 

op één woonlaag is het opplussen29 van bestaande woningen tot nultredenwoning soms lastig. Voornamelijk 

bij de naoorlogse vastgoedvoorraad levert dit problemen op (Boer, 2009). Een nultredenwoning kan zowel 

'geschikt' als 'verzorgd wonen' bevatten. Dit is voornamelijk afhankelijk van de nabijheid van 

zorg(dienstverlening). 

5.2.3 Levensloopbestendige woning (WZC 3) 

In dit woonzorgconcept is (in tegenstelling tot de aangepaste reguliere woning) vooraf rekening gehouden met 

de stijgende zorgzwaarte van ouder wordende senioren. De woning bevat veelal dezelfde elementen als de 

aangepaste reguliere woning zoals: aangepaste drempels, voldoende brede doorgangen, ouderentoilet, 

stoellift (alleen van toepassing bij meerdere woonlagen) en domotica die de verlening van de zorg 

simplificeert. De 'levensloopbestendige woning' valt onder 'geschikt' wonen. 

In figuur 19 is een 3D-model van een woning te zien die zowel als levensloopbestendige woning als 

nultredenwoning kan worden gekwalificeerd. De woning kan als 'levensloopbestendig' worden gekwalificeerd 

omdat het elementen bevat om de verlening van zorg te simplificeren en de geschiktheid te vergroten; zoals 

slaapkamer op de begane grondvloer en alarmsysteem. Doorgangen zijn allemaal voldoende breed (om met de 

rolstoel door te kunnen) en er zijn geen hoge drempels geplaats bij zowel binnen- als buitenkozijnen. Omdat 

alle essentiële ruimten op de begane grondvloer gesitueerd zijn, kan de woning tevens als 'nultredenwoning' 

worden gekwalificeerd. 

Figuur 19: Voorbeeld van een woning die zowel als levensloopbestendig- als nultredenwoning kan worden gekwalificeerd 
(Van Wijnen projectontwikkeling, 2015). 

29 Opplussen is het doorvoeren van aanpassingen in een 'reguliere woning' om deze geschikt te maken voor de 

doelgroep. 
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5.2.4 Serviceflat (WZC 4) 

Dit zijn zelfstandige wooneenheden waarbij een specifieke vraag naar zorg vanuit een zorgdienst kan worden 

geleverd, meestal complexgewijs aangeboden. Meestal wordt deze zorg in een complex ook aangeboden en 

spreken we over 'verzorgd' wonen, maar ook 'geschikt wonen' is mogelijk. De serviceflats vallen onder de 

zogenoemde 'woontussenvoorzieningen'. Aanbod dat (wat betreft zorgzwaarte) tussen het intramurale- en 

het zelfstandig wonen in zit. Meestal zijn serviceflats opgesteld in een condominium (gesloten woonvorm) en 

zijn van oudsher voor de hogere middenklasse bedoeld . Vandaag de dag zijn veel van deze serviceflats 

verouderd en omgezet naar huurwoningen of zijn complexen zodanig verpauperd dat het lastig is geworden 

om kwalitatieve zorg te kunnen blijven aanbieden (Lupi & Triest, 2015). 

In figuur 20 is een voorbeeld van een gebruikelijke indeling van een appartement in een serviceflat (toentertijd 

meestal bejaardenoorden genoemd) te zien. Veel van dit soort serviceflats zijn in de jaren '70 gebouwd. Deze 

appartementen (18-24m2
) bestonden vaak uit een hal met keuken een badkamertje en één kamer die als 

woonkamer en slaapkamer moest fungeren. Vandaag de dag zijn veel serviceflats verbouwd om aan nieuwe 

eisen te kunnen voldoen, waarbij er vaak voor is gekozen om twee orginele appartementen samen te voegen 

tot één geheel. Figuur 21 is een voorbeeld van een typische serviceflat in Zwolle, bouwjaar 1966. 

Figuur 20: Plattegrond van een gebruike/ijk appartement in een serviceflat ook wel bejaardoord genoemd (Heinen, 5/ijsling, 
& Groen, 2012). 
Figuur 21: Voorbeeld van een serviceflat in Zwolle genaamd: Zalnéflat (Lupi & Triest, 2015). 

5.2.5 Woonzorgcentrum/-complex (WZC 5) 

Een woonzorgcomplex is een groep huizen of een groep appartementen die in een woonwijk of 

appartementencomplex staan. Wanneer het gaat om een groep huizen in een woonwijk wordt het een 

'woonzorgservicezone' 30 genoemd. Ouderen in deze woonvorm krijgen zorgbegeleiding op aanvraag (oftewel 

'verzorgd wonen'). Bij appartementencomplexen zijn privéruimtes aangesloten op gemeenschappelijke 

ruimtes zoals bijvoorbeeld een tuin of recreatieruimte. Vaak zijn woningcorperaties en/of zorgorganisaties 

eigenaar en worden woningen meestal als huurwoning aangeboden. Daarnaast kan er door bewoners voor 

aanvullende diensten worden gekozen. De laatste jaren worden ook steeds vaker mensen toegelaten die geen 

zorg nodig hebben, waardoor er vaak kleine woonzorgclusters binnen een woon(zorg)complex ontstaan. 

Dergelijke woonvormen waarbij deze woonzorgclusters binnen in een woonwijk of appartementencomplex 

ontstaan wordt ook wel als 'harmonicawonen' betiteld (Aedes-Actiz, 2015). Een meer verspreide vorm is het 

'gestippeld wonen' waarbij leden van een woon(zorg)groep verspreid over het complex of de wijk wonen. 

30 Een woonzorgservicezone is een gebied in een bepaalde gemeente waarbij wonen, zorg en welzijn centraal 

staan. In deze zone staan allerlei (zorg)voorzieningen waar zorgbehoevenden gebruik van kunnen maken. De 

'woonzorgservicezone' wordt niet als concept benoemd omdat deze niet op gebouw- maar op gebiedsniveau 

functioneert. 
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Wanneer degelijke concepten in de binnenstad staan en in een 'U' of 'O' vorm zijn gerealiseerd, worden ze in 

de volksmond 'woonzorghofjes', 'knarren hofjes' of 'moderne hofjes' genoemd (Aedes-Actiz, 2015). 

In figuur 22 is een woonzorgcentrum te zien die afgelopen decennia veelal zijn opgetrokken buiten de 

binnensteden en op landelijk gelegen locaties. Dergelijke woonzorgcentra zijn zo gerealiseerd dat er een 

'beschutte woonomgeving' kan worden gerealiseerd binnen het concept. Waarbij er vaak voor is gekozen om 

gebouwen zo te positioneren dat er een condominium ontstaat. 

Figuur 22: Voorbeeld woonzorgcentrum, woonzorgcentrum de Sonneberg {Bouwbedrijf berghege, 2015). 

Hetzelfde geldt voor figuur 23 waarbij wederom gekozen is voor een besloten woonzorgvorm. Deze vorm 

betreft een 3D-model van een nieuwbouwproject in Zwolle. Er zijn ook veel voorbeelden van dergelijke 

concepten in de binnenstad van steden te vinden. Huurprijzen liggen logischerwijs in deze binnenstedenlijke 

concepten hoger. 

Figuur 23: Voorbeeld woonzorg- knarren- moderne hofjes (Destentor, 2014) 

Er kan worden verwacht dat het 'woonzorgcentrum/-complex' op de grens (en wellicht daar over heen) van de 

financiële bestedingsruimte van de doelgroep zal liggen. Hierover wordt informatie gegeven in hoofdstuk 7 

'betaalbaarheid', waarbij dit en andere concepten zullen worden getoetst op de betaalbaarheid . 

5.2.6 Mantelzorgwoning (WZC 6) 

Een mantelzorgwoning is een verplaatsbare woning die op het erf of in een achtertuin van iemand wordt 

geplaatst. Bij dit concept gaan ouders vaak bij één van hun kinderen wonen, zodat de kinderen voor de 

ouderes kunnen zorgen . Mantelzorgwoningen zijn vaak relatief eenvoudige woningen met één bouwlaag. 

Vanwege de nabijheid van kinderen of vrienden is de zorg altijd dichtbij, maar heeft eenieder toch zijn/haar 

eigen woning (Aedes-Actiz, 2015) . De mantelzorgwoning hoort bij 'geschikt wonen' aangezien de zorgverlening 

die nabij is alleen mantelzorg betreft. Professionele zorgverlening is niet nabij. Bovendien kan niet worden 

verwacht van mantelzorgers dat deze altijd beschikbaar zijn voor het leveren van zorg. 

63 



Figuur 24 laat een modere mantelzorgwoning zien. Dergelijke woningen kunnen van dezelfde domotica 

worden voorzien als typische zorgwoningen, zoals appartementen in een verzorgingstehuis. De 

containerwoning kan relatief eenvoudig worden geplaatst en verwijderd. 

Figuur 24: Voorbeeld mantelzorgwoning (Agoria woonontwikkeling, 2015) 

5.2.7 Kangoeroewoning (WZC 7) 

Een kangoeroewoning is een woning die bestaat uit twee naast- of boven elkaar gelegen woondelen met elk 

hun eigen voordeur. Deze woningen zijn onderling met elkaar verbonden zodat er toezicht mogelijk is, maar 

toch een grote mate van privacy blijft. Meestal zijn familieleden of vrienden de (gezamenlijke) huurders of 

kopers van dergelijke woningen . Hierdoor kunnen bijvoorbeeld kinderen voor hun zorgbehoevende ouders 

zorgen of kunnen senioren die ondersteuning nodig hebben dit vanuit de vriendenkring of familie organiseren 

(Aedes-Actiz, 2014). 

Figuur 25 is een voorbeeld van een 3D-model van een kangoeroewoning. Hierbij is de aanvullende 

wooneenheid rechtsachter tegen een 'reguliere woning' aangeplaatst. De extra wooneenheid is rechstreeks 

vanuit de 'reguliere woning' (via de hal) bereikbaar. In het voorbeeld in figuur 25 valt de woning onder 

'geschikt wonen', het betreft namelijk een vrijstaande woning waarbij niet kan worden verondersteld dat 

professionele zorgverlening nabij is. Wanneer kangoeroewoningen in één gebouw bij elkaar worden geplaats 

(complex gewijs), is er wel de mogelijkheid tot het organiseren van nabije professionele zorgverlening, 

waardoor er sprake is van 'verzorgd wonen' . 

Figuur 25: Voorbeeld Kangoeroewoning (Bouwbedrijf Korsten, 2015) 
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5.2.8 Aanleunwoning (WZC 8) 

Een aanleunwoning staat in de buurt van een zorginstelling of wijksteunpunt en is normaliter een huurwoning. 

Deze is bedoeld voor mensen die een zorgvraag hebben en afhankelijk zijn van de te leveren zorg ('verzorgd 

wonen') . Bewoners kunnen vanwege de nabijheid van de zorginstelling of het wijksteunpunt gebruik maken 

van allerlei zorgdiensten en andere dienstenpakketen, zoals bijvoorbeeld maaltijden, boodschappenservice en 

activiteitenprogramma's. Vanwege het vaak beperkt aantal plaatsen kunnen alleen bewoners met de juiste 

zorgzwaarte aanspraak maken op een dergelijke woning. Aanleunwoningen kunnen (vanwege de 

overkoepelde term die het is) in meerdere vormen worden gerealiseerd . De meest gebruikelijke vormen zijn 

de nultredenwoning en serviceflats (Aedes-Actiz, 2015). 

Figuur 26 is een voorbeeld van aanleunwoning, 

uitgevoerd als nultredenwoning. Dergelijke 

woningen hebben alle relevante ruimten op de 

begane grondvloer en een bovenverdieping met 

een slaapkamer voor gasten, berging en 

centrale verwarming (C.V). Vaak zijn zulke 

woningen in een wijk tesamen gelegen en is een 

verzorginshuis of wijksteunpunt dichtbij . 

Hierdoor wordt het leveren van thuiszorg 

organisatorisch een stuk makkelijker. 

Figuur 26: Voorbeeld aanleunwoning als 'nultredenwoning' uit 
Schoonoord, landelijk gebied (Straatkaart.nl, 2008} 

Figuur 27 is een voorbeeld van aanleunwoning, uitgevoegd als serviceflat. Deze serviceflat uit Emmen is een 

voorbeeld van een 'nieuw' gebouwde serviceflat (bouwjaar 2007). De appartement bevatten alle essentiele 

ru imten en zijn ruimer (ca. 54m2) van opzet dan de varianten uit de jaren '70. 

Figuur 27: Voorbeeld aanleunwoning als 'serviceflat' uit 
Emmen, stedelijk gebied (Prodizo, 2015) 
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5.2.9 Verzorgingshuis (WZC9) 

Het verzorgingshuis is een woonzorgcomplex waar bewoners expliciet gaan wonen om zorg te kunnen 

ontvangen ('verzorgd wonen') en is met name interessant voor de groep die vanwege de zorgzwaarte, (bijna) 

intramurale zorg nodig heeft. Men woont geconcentreerd waardoor zorg relatief makkelijk te organiseren is. 

De zorg wordt vaak tot een vrij hoog niveau aangeboden, waardoor mensen die behoefte hebben aan 

zwaardere zorg (in het lichte zorgsegment) vaak voor deze woonzorgvorm kiezen . Een voordeel van dit 

concept is dat mensen die op een later moment zwaardere zorg nodig hebben vaak in het complex kunnen 

blijven wonen (Hagen, 2014). Een verzorgingshuis wordt niet als 'levensloopbestendig' gezien, omdat senioren 

met geen of een lage zorgzwaarte niet in een dergelijk concept kunnen (overheidsbeleid) en vaak ook niet 

willen wonen. Dit is tevens het verschil ten opzichte van het 'woonzorgcentrum/-complex', waar ook 

bewoners zonder zorgvraag in kunnen wonen. In het 'verzorgingshuis' wonen alleen zorgbehoevenden. 

Figuur 28 is een voorbeeld van een gebruikelijke indeling van een wooneenheid in een verzorginghuis. De 

oppervlakte van dergelijke appartementen bedragen meestal tussen de ca . 45m2 en ca. 50m2• Figuur 29 is een 

voorbeeld van een typisch verzorgingstehuis in de regio Appingedam (bouwjaar 2000). Veel van dit type 

verzorgingstehuizen zijn rond het jaar 2000 gerealiseerd . 

Figuur 28: (links) Plattegrond van een gebruikelijke indeling van een appartement in een verzorgingshuis (Heinen, 5/ijsling, 
& Groen, 2012) 
Figuur 29: (rechts) Voorbeeld van een typisch verzorgingstehuis in de regio Appingedam (Woonzorg Nederland, 2015) 
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5.3 Nieuwe initiatieven in Nederland 

In Nederland zijn de afgelopen jaren (vanwege de aanpassingen in het zorgbeleid en de veranderende 

woonzorgbehoeften) veel nieuwe zorginitiatieven ontplooid. Hieronder worden initiatieven die 'mogelijk 

relevant' zijn voor de doelgroep toegelicht. 

5.2.10 All-inclusive pension (WZC 10) 

Een experimenteel concept dat vanaf april 2014 tot februari 2015 met twaalf woonzorginstellingen 

(woningcorporaties en zorginstellingen) is geïnitieerd en gemonitord door Platform31 (2015) en Aedes-Actiz 

Kenniscentrum Wonen-Zorg (2015). Het doel van dit experiment was om een betaalbaar woondienstenpakket 

te ontwikkelen in voormalige verzorgingstehuizen en valt onder 'verzorgd wonen'. Het concept blijkt een goed 

alternatief te zijn voor het verzorgingstehuis en biedt woonruimte, veiligheid, ontmoeting en dienstverlening 

als ware het een hotel. De pensionvoorziening (wonen en diensten) is buiten de voormalige AWBZ om 

gefinancierd. De zorgbehoevende betaalt een all-inclusive prijs en hoeft de dienstverlening niet zelf te 

organiseren (Platform31, 2015). Uit het experiment is naar voren gekomen dat er een aantal voorwaarden is 

om een rendabele exploitatie te kunnen halen (uit het omzetten van bestaande verzorgingshuizen naar een 

dergelijk concept), namelijk: 

vastgoed moet grotendeels zijn afgeschreven; 

het moet zich op een goede locatie bevinden (centrum); 

er dient een minimale afzet van 60 klanten zijn; 

de organisatie moet in staat zijn 24-uurs oproep en activiteiten te kunnen organiseren. 

Met name de eerste twee voorwaarden zijn in sommige gevallen problematisch omdat de locatie en de mate 

waarin het vastgoed is afgeschreven vaste parameters zijn. Uit marktonderzoek (als onderdeel van hetzelfde 

experiment) is gebleken dat voornamelijk 80-plussers met een laag inkomen interesse hebben in een 

dergelijke woning. 

Afhankelijk van het aantal verplichte afneembare diensten, afmetingen en afwerkingsniveau van de 

woonzorgeenheid gaat dit woonzorgconcept mogelijk conflicteren met het financiële kader van de doelgroep 

(meer hierover in hoofdstuk 7 'betaalbaarheid') 

5.2.11 Particulier i.yooninitiatief/CPO (WZC 11) 

Een particulier wooninitiatief, in groepsverband collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) genoemd, dat 

in de literatuur vooral bekend is als een methode voor het organiseren van het bouwproces. Bij dit 

woonzorgconcept gaat het er niet om of het bouwproces ook daadwerkelijk gecoördineerd is door de 

bewoners zelf. Wel is het van belang dat het initiatief om samen te kunnen gaan wonen door senioren zelf is 

genomen. Behoeften, die vooraf zijn aangegeven, worden in het ontwerp geïmplementeerd. Deze vorm wordt 

steeds vaker toegepast onder senioren die dezelfde woon- en/of zorgvraag hebben en/of graag met elkaar in 

een woon(zorg)verband (geconcentreerd intern dan wel vrijstaand) willen wonen. Deze woonzorgvorm wordt 

ook wel betiteld als 'gemeenschappelijk wonen voor ouderen' en valt onder 'geschikt wonen'. Wanneer 

hetzelfde principe wordt gehanteerd met verschillende leeftijdsgroepen is dit 'gemeenschappelijk wonen met 

verschillende leeftijden' (Aedes-Actiz, 2015). Deze woonvorm is vanwege de groeiende belangstelling bij 

ouderen als 'nieuw' te definiëren. Om dergelijke concepten goed op te kunnen zetten is het procesverloop erg 

belangrijk. Denk hierbij aan: leiderschap, planning, regelgeving en het sluiten van compromissen. Daarnaast is 

een gezamenlijke locatiewens essentieel. 
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Om een eigen wooninitiatief op te kunnen zetten is een bepaald inkomen nodig. Verwacht kan worden dat 

dergelijke concepten voor de doelgroep, financieel lastig te dragen zijn. Of het 'particulier wooninitiatief' 

betaalbaar is voor de doelgroep volgt in hoofdstuk 7. 

5.2.12 Thuishuis/wonen net als thuis (WZC 12} 

Een woonzorgconcept met kleine zelfstandige woningen 31 (ca. 40m2). Dergelijke woningen zijn per woongroep 

op één bouwlaag bij elkaar geplaatst, waarbij sociaal contact gestimuleerd wordt door middel van een grote 

gemeenschappelijke keuken en woonkamer. Om zo persoonlijk mogelijk te kunnen werken zijn er zelfsturende 

teams aangesteld (van een zorginstelling) die de zorgdienstverlening verzorgen en tevens de 

verantwoordelijkheid dragen over een 'huiskamer' (vijf tot acht bewoners per huiskamers). Dit wordt ook wel 

'kleinschalig wonen' genoemd (Aedes-Actiz, 2015). De relatie tussen bewoners, zorgverleners, mantelzorgers 

en vrijwilligers staat daarbij centraal. De overstap van thuis naar deze woonzorgvorm wordt zo klein mogelijk 

gemaakt door bijvoorbeeld meubels mee te nemen en gewoontes van bewoners zoveel mogelijk te 

respecteren en te handhaven. Indien mogelijk worden zelfs buren naast elkaar herplaatst. Bewoners worden 

actief gehouden door (indien mogelijk) huishoudelijke taken te bezigen en gezamenlijke activiteiten te houden. 

Daarnaast worden mantelzorgers/familie zoveel mogelijk betrokken in het zorgproces (Zorgaccent, 2013). 

Dit woonzorgconcept valt vanwege de aanwezigheid van professionele (zorg)dienstverlening in de categorie 

'verzorgd wonen'. Wat betreft de zorgzwaarte zitten dergelijke concepten aan de bovenzijde van de 

doelgroep. Hiermee worden senioren met profiel 3 of hoger bedoelt. Zorg kan bij dit concept ook (in plaats van 

extramuraal) intramuraal georganiseerd worden. Indien hier sprake van is past het concept niet langer binnen 

het gestelde doelgroep kader. 

In figuur 30 is een plattegrond te zien van een woonzorgvorm waarbij kleine groepen mensen wonen en zorg 

kunnen ontvangen. Dergelijke indelingen worden vaak gebruikt voor woonzorgconcepten als het 'thuishuis' en 

'wonen net als thuis' . Het gebouwontwerp (en dan met name de grote gezamenlijk ruimten) moet 

eenzaamheid tegen gaan en is opgezet ten behoeve van het creëren een huiselijke sfeer. 

Figuur 30: (links) Plattegrond kleinschalig wonen Kristal in Apeldoorn 

C 

] 
ro 
co 

Figuur 31: (rechts) Plattegrond van één woning uitvergroot vanuit figuur 30 (de Woon mensen, 2014} 

31 Met 'zelfstandige woningen', worden woningen bedoelt die volgens de wetgeving met betrekking tot het 

kunnen verkrijgen van huursubsidie zelfstandig zijn. Dergelijke woningen hebben een eigen voordeur, 

slaap(woon)kamer, keuken en toilet met wasbak. 
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5.2.13 Studenten & Ouderen (WZC 13) 

Er wordt vooral in de grotere steden veelvuldig geëxperimenteerd met dit concept, waarvan veel varianten 

bestaan. 'Zorg on demand' is een vorm waarbij alleen studenten Verpleegkunde aanspraak maken op een 

woonruimte (Stam, 2014) . Een dergelijk concept is te kwalificeren als 'verzorgd wonen' en is vooral interessant 

waar de vraag naar zowel studenten- als ouderenhuisvesting groot is en goedkope alternatieven ontbreken. 

Studenten kunnen tegen een vergoeding in uren (zorgdienst) korting krijgen op de huur. Studenten worden 

weliswaar gescheiden maar in hetzelfde complex 

ondergebracht. Op deze manier is het gemakkelijk voor 

studenten om de zorgbehoevende te helpen en kunnen 

studenten relatief goedkoop huren. Voor de 

zorgbehoevende kunnen diensten (die niet als benodigde 

zorg worden aangemerkt en dus niet worden vergoed) op 

deze manier goedkoop worden aangeboden (Humanitas, 

2014). 

Figuur 32 laat een mogelijke indeling van een nieuwbouw 

concept voor 'studenten & ouderen' zien (Habion, 2015). 

In dit concept is er voor gekozen om allerlei voorzieningen 

(wellness, fitness, huisarts, tandarts, shopping, recreatie, 

restaurant, parkeergarage etc.) tevens in het gebouw zelf 

onder te brengen om het zo voor zowel de ouderen als 

studenten interessant te maken om in een dergelijk 

concept te willen wonen . Onderwijsinstanties zouden ook 

in het gebouw kunnen worden ondergebracht, zodat 

(mantel)zorg en opleiding met elkaar kunnen worden 

gecombineerd. 

5.2.14 Wonen-naar-behoeften (WZC14) 

Figuur 32: Voorbeeld woonzorgconcept studenten & 
ouderen (Aedes-Actiz, 2015 vanuit Habion, 2015} 

Een theoretisch woonzorgconcept dat is opgezet vanuit de intrinsieke behoeften van ouderen . Alle behoeften 

zijn omgezet naar essentiële prestaties, die hebben geleid tot een ontwerp van een bepaalde 

woonzorgeenheid. Dergelijke woonzorgeenheden zijn goed implementeerbaar in een groot deel van de 

verouderde voormalige 'verzorgingshuizen' en zijn tevens goed als nieuwbouw te realiseren (Verheijen, 2015 

In een dergelijke concept (waarvan figuur 33 de grootste variant is met ca. 55,9m2
) zijn alle ruimten die 

benodigd zijn vanuit de vraag zo efficiënt mogelijk gerealiseerd . Het concept is nog niet in praktijk gebracht. 

Wel zijn er woonzorgconcepten met soortgelijke indelingen. Deze plattegrond is goed realiseerbaar wanneer 

er voor nieuwbouw gekozen wordt. Een kleinere variant (afhankelijk van beukmaat) kan uitstekend worden 

toepast bij het omzetten van bestaande 

(verouderde) serviceflats naar 'geschikte' 

woonzorgeenheden. Omdat het concept 

zowel implementeerbaar is in een voormalig 

verzorgingstehuis maar ook als nieuwbouw 

project tussen reguliere appartementen in kan 

worden gerealiseerd betreft, het concept 

zowel 'geschikt-' als 'verzorgd wonen' . Ook bij 

deze variant zal de vanwege het relatief grote 

woonoppervlak de betaalbaarheid onder de 

loep moeten worden genomen. 

.... 
r.: □ 

6,5 m2 

----- ------ --- -----

12,7 m2 

1 1 

23,0 m2 

10800 

Figuur 33: Nieuwbouw wonen-naar-behoeften {Verheijen, 2015) 
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5.4 Buitenlandse woonzorgconcepten 

In het overgrote deel van de wereld zijn woonzorgconcepten niet vergelijkbaar met concepten van 'de 

westerse wereld' . In veel gevallen is het door beperkte financiële mogelijkheden, politieke instabiliteit en 

allerlei conflicten moeilijk om kwalitatief wonen te organiseren, laat staan wonen in combinatie met zorg en 

dienstverlening. Veruit de meeste landen kennen geen (vergelijkbare) verzorgingsstaat, mensen zijn daardoor 

op elkaar aangewezen. Daarnaast bestaan er veel culturele en maatschappelijke verschillen die invloed hebben 

op de woonzorgproducten en diensten in een bepaald land. 

De cultuur, welvaartsstandaard en verzorgingsstaat moeten enigszins op die van Nederland lijken om 

woonzorgconcepten uit andere landen met elkaar te kunnen vergelijken. Daarom is ervoor gekozen om een 

aantal landen te kiezen die aan deze voorwaarden voldoen. Hierbij komen woonzorgconcepten uit Amerika, 

Zweden, Duitsland, Italië en Japan aan bod. Er is tevens voor deze landen gekozen omdat deze horen bij de 

meest vergrijsde landen ter wereld . Aan de hand van voorbeelden wordt kort toegelicht hoe in deze landen 

wordt omgegaan met het organiseren en inrichten van woonzorgconcepten gericht op minder draagkrachtige 

senioren met een lichte zorgvraag. Waar mogelijk worden concepten vergeleken met Nederlandse concepten 

en wordt getracht lering te trekken uit (interessante onderdelen van) buitenlandse woonzorgconcepten. 

5.4.1 Amerika 

Amerika is het land waar de meeste cohousing 32 projecten worden gerealiseerd (Aedes-Actiz, 2015). 

'Cohousing-projecten streven naar het creëren van een 'sense of community', oftewel gericht op sociaal 

contact en gemeenschapszin. Veelal worden dergelijke projecten door bewoners zelf georganiseerd en zijn 

daarmee vergelijkbaar met het 'particuliere woon initiatief'. Het verschil (ten opzichte van Nederland) is de 

mate waarin de overheid deze groep ondersteund. In Amerika zijn bewoners van dergelijke concepten meer 

op zichzelf aangewezen voornamelijk wat betreft de financiering. 

Het eigen inkomen speelt een grote rol bij de financiering (van wonen en zorg), mede daardoor zijn 

woonzorgconcepten sterk gericht op de behoeften van ouderen, er is dus sprake van een markt gestuurd 

systeem. Veel ouderen in Amerika wensen zelf graag (en zijn vaak tevens genoodzaakt om) een bijdrage te 

leveren aan de eigen zorg, oftewel verlenen mantel- en/of vrijwillgerszorg. Vanwege het markt gestuurde 

systeem zijn er veel woonzorgconcepten die voldoen aan het principe 'aging-in-place', waarbij senioren zoveel 

mogelijk zelfstandig op de huidige woonlocatie oud kunnen worden . Dit concept is vergelijkbaar met de 

'aangepaste reguliere woning' (WZCl) en is ten opzichte van het 'particuliere wooninitiatief'(WZCll) 

betaalbaarder vanwege het 'slechts' opplussen van de bestaande woning in plaats van het realiseren van een 

nieuwe zorgwoning. Dat veel senioren in Amerika inderdaad graag zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen 

blijkt uit cijfers: driekwart van de senioren (65+) in Amerika woont nog zelfstandig (Dijken, Hoof, Franchimon, 

& Koren, 2005). 

32 Cohousing (B, US, UK): autonome prive wooneenheden plus uitgebreide gemeenschappelijke delen zoals 

tuin, garage, wasplaats, eetzaal, keuken, zithoek, speelkamer, hobbyruimte, werkatelier, logeerkamers. 

(Werdt, 2012, p. 9) 
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Kortom, in Amerika is mantel- en vrijwillgerszorg voor de doelgroep vaak noodzakelijk, vanwege de soms 

terughoudende opstelling van de overheid. De mate waarin er sociale voorzieningen zijn verschilt sterk per 

staat. Over het algemeen is er meer mantel- en vrijwilligerszorg in Amerika dan in Nederland: ongeveer 14% 

versus 11% mantelzorgers ten opzichte van het totale inwonersaantal (CBS, 2013; FCA, 2015). De doelgroep 

blijft vaak in de bestaande woning zitten, zijnde de 'aangepaste reguliere woning' (WZCl), die naarmate de 

woonzorgbehoeften veranderen wordt opgeplust. De mate waarin dit gebeurd is afhankelijk van de financiële 

mogelijkheden. 

5.4.2 Zweden 

In Zweden zijn de afgelopen decennia veel 'Kollektivhus'-concepten van de grond gekomen, oftewel cohousing 

woonzorgconcepten: 'Färdknäppen' is de naam van een 'bostadsrättförening', oftewel een woningcoöperatie, 

die potentiele klanten oproept om met elkaar te komen wonen (en leven). Opvallend aan dit concept is dat 

mensen met verschillende achtergronden, leeftijden en levensstijlen worden uitgenodigd om met elkaar te 

leven (Aedes-Actiz, 2015). De heterogeniteit van de groep moet voor een (positieve) dynamische woonsituatie 

zorgen. Om het samenwonen te bevorderen is in dergelijke concepten vaak een grote (ten opzichte van 

Nederlandse) gemeenschappelijke ruimte opgenomen. Dit betekent dat bij dezelfde exploitatiekosten 

privéruimten vaak in vierkante meters moeten inleveren om deze grote gemeenschappelijke ruimten te 

kunnen bekostigen. Dergelijke concepten zijn daarmee vergelijkbaar met het thuishuis/wonen net als thuis 

(WZC12) waarbij ook wordt gekozen voor grotere gemeenschappelijke ruimten en het aansturen op sociaal 

contact. Een verschil is dat in Zweden vaker wordt gekozen voor het samen laten wonen van mensen met 

verschillende achtergronden (heterogeniteit). Ook zijn er varianten bekend waarbij bewoners zelf eigenaar zijn 

van het complex, waarmee het overeenkomsten vertoond met het particuliere wooninitiatief/CPO (WZC11). 

Naar alle waarschijnlijkheid is het voor de doelgroep (vanwege financiële beperkingen) niet mogelijk om deze 

variant te kiezen. 

5.4.3 Duitsland 

In Duitsland is sinds 2000 het 'Mehrgenerationenwohnen' in opkomst. Jong en oud worden bij dergelijke 

concepten in een woonsituatie bij elkaar gebracht. Een klein beetje te vergelijken met de Nederlandse variant 

'studenten & ouderen' (WZC13), bij 'mehrgenerationenwohnen' gaat het echter om meer (leeftijds)groepen. 

Veranderde familiestructuren en het steeds minder 'vanzelfsprekende' contact tussen familieleden hebben er 

toe geleid dat er steeds meer behoefte bestaat aan deze woon(zorg)vorm. Echter, het is niet zo dat in 

dergelijke con,cepten alleen familieleden bij elkaar wonen. Willekeurige personen die interesse hebben in deze 

woon(zorg)vorm kunnen hier gaan wonen. Het streven van het concept is een leeftijdsverdeling van een derde 

jonger dan 40, een derde tussen de 40 en 60 jaar en een derde ouder dan 60 jaar. Opvallend aan dit concept is, 

dat zowel zorgbehoevenden en 'reguliere' bewoners in dezelfde woonomgeving leven. Iets dat bij concepten 

als een 'woonzorgcentrum/-complex' (WZC5) en 'studenten & ouderen' (WZC13) ook op deze manier wordt 

ingevuld (Aedes-Actiz, 2015). Het belangrijkste verschil is de grotere mate van heterogeniteit binnen dit 

woonzorgconcept ten opzichte van Nederlandse woonzorgconcepten . 
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5.4.4 Italië 

In Italië is een groot deel van de senioren (65+) afhankelijk van hun eigen budget. Ongeveer twee derde van de 

ouderen woont in bij hun kinderen, vaak vanwege financiële en/of organisatorische redenen betreffende de 

zorgdienstverlening (Dijken, Hoof, Franchimon, & Koren, 2005). Het inwonen van ouderen bij kinderen is 

enigszins vergelijkbaar met het concept van de kangoeroewoning (WZC 7). Echter is in Italië vaak geen aparte 

wooneenheid voor de senior gerealiseerd, maar is hij of zij onderdeel van het totale huishouden. 

Steeds meer ouderen blijven langer zelfstandig wonen, vergelijkbaar met de 'aangepaste reguliere woning' 

(WZC1). Dit bekend dat ze op een gegeven moment aangewezen zijn op de zorgdienstverlening van 

mantelzorgers, vrijwilligers en professionele zorgverleners. De diensten van deze laatste groep is nog beperkt. 

Ook in Italië zijn initiatieven betreffende het 'gemengd wonen' . Zo zijn er stedelijke vernieuwingsprojecten, te 

weten: 'Neighbourhoods agreements' waarbij wordt gestreefd naar een gemengde groep bewoners die voor 

elkaar (zorg)diensten aanbieden. Een variant van de Nederlandse 'woonzorgservicezones', benoemd als 

mogelijke variant van een 'woonzorgcentrum/-complex' (WZC 5). In een 'woonzorgservicezone' zijn 

(zorg)voorzieningen getroffen waar zorgbehoevend en in die regio gebruik van kunnen maken. Daarnaast is het 

mogelijk dat zorgdiensten lokaal georganiseerd worden, door en voor bewoners. 

Samenvattend, veel Italiaanse senioren wonen (als onderdeel van een huishouden) bij hun kinderen, maar een 

steeds grotere groep wil zelfstandig blijven wonen. Initiatieven waarbij per buurt wordt geprobeerd de 

benodigde zorg aan elkaar te leveren zijn in opkomst. 

5.4.5 Japan 

Het land met de grootste vergrijzing zoekt naar oplossingen om de zorg betaalbaar te houden. Traditioneel 

gezien valt de zorg toe aan de kinderen, maar de vergrijzing is zo groot dat ook naar andere oplossingen wordt 

gezocht. Woonzorgconcepten in Japan zetten vooral in op het actief stimuleren van lijf en geest. Zo is er een 

breed scala aan activiteiten beschikbaar en worden senioren beloond voor het deelnemen aan activiteiten. 

Wanneer activiteiten (tevens in de vorm van huishoudelijke taken of (zorg)dienstverlening aan anderen) 

worden uitgevoerd ontvangen bewoners een beloning in de vorm van fictief geld. Met dit fictieve geld kunnen 

senioren producten of diensten binnen het woonzorgcentrum kopen, zoals: drinken, eten of zelfs een casino 

bezoek. Op deze manier kan de zorg goedkoop blijven en blijven ouderen gestimuleerd. Iets soortgelijks is in 

Nederland nog niet toegepast. Daarnaast wordt in Japan geëxperimenteerd met zorgrobots, die niet als 

vervanger voor menselijk contact kunnen optreden, maar incidenteel (net als in Nederland) als aanvulling op 

de bestaande zorg (kunnen) worden gebruikt. Verwacht kan worden dat deze zorgrobots steeds belangrijkere 

hulpmiddelen zullen worden . Buurtgroepen (al dan niet mede gefinancierd door overheidsorganen) komen 

veel voor in Japan. Deze vorm van zelforganisatie ligt in lijn met de cultuur van het land en regelt 

uiteenlopende activiteiten en praktische zaken. Voor thuiszorg en kleinere aanpassingen in de woning bestaan 

(net als in alle andere besproken Europese landen persoonsgebonden budgetten (Dijken, Hoof, Franchimon, & 

Koren, 2005). Daarnaast zie je ook hier weer (net als in de andere besproken landen) dat er veel concepten zijn 

waarbij gekozen is voor een gevarieerde samenstellingen van bewoners (Witter, 2015). 

Kortom, Japan maakt gebruik van alle verschillende (in de literatuur bekende) manieren om wonen en zorg te 

organiseren en heeft daarmee minstens zo'n divers aanbod als Nederland. Het opmerkelijkste verschil ten 

opzichte van Nederland maar ook andere Westerse landen is de nadruk die Japan legt op het stimuleren van 

lijf en geest, met als doel het gezond houden van senioren. 

De gezamenlijke deler bij de besproken concepten in het buitenland is de heterogeniteit. Deze open 

benadering van samenwonen en het mensen zelf verantwoordelijk laten zijn voor hoe en vooral met wie en 

waar ze willen wonen en zorg willen ontvangen, is iets dat nog maar in beperkte mate in Nederlandse 

woonzorgconcepten is opgenomen. Daarnaast kan worden geconstateerd dat er in Nederland (in vergelijking 
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met de reeds besproken landen) vanuit de overheid relatief veel wordt aangeboden (zowel financieel als in 

producten en diensten). Dit betekent echter niet dat zorgbehoevenden (zoals de doelgroep) geen (financiële) 

steun nodig hebben van de overheidsorganen . Interessante onderdelen van bepaalde concepten zijn wellicht 

implementeerbaar in Nederland, zoals: het opzetten van woon(zorg)gemeenschappen met veel verschillende 

leeftijdsgroepen, buurtgroepen waarbij bewoners zowel de zorg leveren als ontvangen, het (meer) 

implementeren van zorgrobots als hulpmiddel en het stimuleren van senioren door middel van het 

verstrekken van fictief geld . 

5.5 Subconclusie woonzorgconcepten 

Deze subconclusie geeft antwoord op deelvraag: Wat is de definitie van een woonzorgconcept en welke 

woonzorgconcepten worden er momenteel en mogelijk in de nabije toekomst gerealiseerd? De 

aanbodgerichte definitie van een woonzorgconcept die past bij de context van dit onderzoek is: 

"Woonzorgconcepten zijn samenstellingen van producten en diensten, bestaande uit: woonvoorzieningen, 

zorg, particuliere- en/of vanuit de overheid gefinancierde diensten, die aangeboden worden voor de 

doelgroep." Woonzorgconcepten die 'mogelijk relevant' zijn voor de doelgroep en momenteel of mogelijk in 

de nabije toekomst zullen worden gerealiseerd zijn weergegeven in paragraaf 5.2 'bestaande 

woonzorgconcepten', 9 stuks en 5.3 'nieuwe initiatieven' met daarin 5 woonzorgconcepten . 

In het algemeen kan over woonzorgconcepten worden gesteld dat er steeds meer verschillende concepten 

(zowel in principe, afmeting als prijs) worden aangeboden om te kunnen blijven voldoen aan de 

diversifiërende en toenemende vraag. Een nog groter aantal termen wordt gebruikt om deze verschillende 

concepten in de markt te zetten . Veel concepten sluiten aan bij de extramuralisering van de zorg door uit te 

gaan van de woonsituatie 'thuis' en deze zoveel mogelijk te kopiëren. De omvang33 van woonzorgconcepten 

wordt steeds kleiner om de huiselijke sfeer en persoonlijke benadering te kunnen waarborgen. Wanneer het 

(financieel) mogelijk is wordt er steeds vaker voor gekozen om de bestaande reguliere woning om te zetten 

naar de 'aangepaste reguliere woning' . 

De kwaliteit van het aanbod zal vanwege de beperkte financiële middelen van de doelgroep door 'particuliere 

diensten' (als bouwsteen van een woonzorgconcept) tot op gewenst niveau moeten worden aangevuld . Dit 

betekent mantelzorg, vrijwilligerszorg en het slim omgaan met demografische samenstellingen, zoals bij 

concepten waarbij studenten (meerdere vormen mogelijk) voor ouderen zorgen. In vergelijkbare buitenlandse 

landen wordt steeds meer de nadruk gelegd op de heterogeniteit34 van woon(zorg)groepen. Ook zijn er 

onderdelen die mogelijk interessant kunnen zijn om te implementeren in bestaande woonzorgconcepten of 

nieuwe Nederlandse initiatieven, zoals: het (meer en beter) implementeren van zorgrobots als hulpmiddelen 

voor het leveren van zorgdiensten, het gebruiken van fictief geld binnen een woonzorgconcept en het 

opzetten van buurtgemeenschappen waarbij senioren zowel zorg(verlening) ontvangen als aanbieden. 

Daarnaast bestaat steeds meer ruimte voor zorgbehoevenden om zelf invulling te geven aan hun woon- en 

zorgsituatie. Deze ruimte wordt vaak gebruikt om woonzorgconcepten te realiseren waarbij gemeenschapszin 

('cohousing' ) een centrale rol speelt. De keuze voor een bepaald type woonzorgconcept is (voor de doelgroep) 

naast de zorgzwaarte, het inkomen, de etniciteit en in mindere mate de locatie en huishoudenssituatie, met 

name afhankelijk van de mate waarin de sociale kring bereid is aan (zorg)dienstverlening te doen. 

33 Met 'omvang' wordt in deze context het aantal woonzorgeenheden binnen een woonzorgconcept bedoeld. 

34 Met 'heterogeniteit' wordt het huisvesten van senioren met verschillende achtergronden in één 

woonzorgvorm bedoeld. 
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6.0 Functioneel geschikt 

In dit hoofdstuk vindt de toetsing plaats van de 'functionele geschiktheid' van de 'mogelijk relevante' 

woonzorgconcepten. De 'mogelijk relevante' woonzorgconcepten zijn concepten die voldoen aan de 

voorwaarden die in hoofdstuk 5 zijn gesteld. Met behulp van deze toetsing kan antwoord worden gegeven op 

de vijfde deelvraag: "Welke woonzorgconcepten zijn 'functioneel geschikt' voor de desbetreffende 

doelgroep?" De in hoofdstuk 5 besproken selectie wordt in dit hoofdstuk met behulp van de drie in hoofdstuk 

4 opgestelde lijsten getoetst. In de eerste paragraaf wordt besproken hoe deze toetsing plaatsvindt 

(methodiek), gevolgd door de inhoudelijke toetsing die is opgesplitst in een kwalitatief en kwantitatief deel. 

Tot slot volgt de subconclusie waarin de resultaten worden besproken. 

6.1 Methodiek 

6.1.1 Kwalitatief 

Of een woonzorgconcepten geschikt is, hang af van de waarin aan een behoefte of criterium kan worden 

voldaan binnen een bepaald woonzorgconcept. De mate waarin woonzorgconcepten voldoen is met behulp 

van de volgende vijfpuntschaal getoetst: 

1: aan de behoefte of het criterium kan nauwelijks worden voldaan binnen het woonzorgconcept; 

2: aan de behoefte of het criterium kan beperkt worden voldaan binnen het woonzorgconcept; 

3: aan de behoefte of het criterium kan worden voldaan binnen het woonzorgconcept; 

4: aan de behoefte of het criterium kan goed worden voldaan binnen het woonzorgconcept; 

5: het concept draait voornamelijk om deze behoefte of dit criterium (unique selling point: USP); 

0: het is niet duidelijk in welke mate aan de behoefte of het criterium kan worden voldaan binnen het 

woonzorgconcept; de waarde nul is door de zorgexpert altijd voorzien van een toelichting. 

Voor de kwalitatieve toetsing van de woonzorgconcepten is aan verschillende 'zorgexperts' gevraagd een 

oordeel te geven. Deze zorgexperts zijn benaderd om een beeld te kunnen scheppen van de mate waarin de 

verschillende behoeften en criteria voldoen binnen een bepaald woonzorgconcept. Met deze resultaten kan 

vervolgens de 'functionele geschiktheid' van verschillende concepten met elkaar worden vergeleken. 
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De respondenten hebben elk een deel van de 'matrix' ingevuld, die is opgebouwd met behulp van de drie in 

hoofdstuk 4 opgestelde lijsten van: 

de woonbehoeften; 

de zorgcriteria; 

een aanvullende behoefte op basis van de structurele variabele etniciteit. 

Deze drie lijsten hebben geleid tot 35 behoeften en criteria op de y-as van de matrix en deze 

vertegenwoordigen de woonzorgvraag van de doelgroep. De behoeften en criteria zijn gecodeerd met : 

W voor wonen; 

Z voor zorg; 

E voor etniciteit. 

Op de x-as is het aanbod weergeven, bestaande uit de voor de doelgroep 'mogelijk relevante' 

woonzorgconcepten die zijn gekwalificeerd in hoofdstuk 5. 

Het deel van de matrix dat de respondenten hebben ingevuld is toegewezen op basis van de achtergrond van 

deze personen. De zorgexperts zijn onderverdeeld in twee groepen: 

interne zorgexperts: mensen die in de zorgsector actief zijn of daaraan een nadrukkelijke bijdrage 

leveren; 

externe zorgexperts : mensen die buiten de zorgsector werken en advies geven op het gebied van 

bouwkunde en/of vastgoed betreffende de zorgsector. 

Beide groepen bestaan uit vijf personen. Hiervoor is gekozen vanwege de vijf groepen waarbinnen de veertien 

woonzorgconcepten zijn gerubriceerd . Deze groepen zijn samengesteld op basis van gelijke kenmerken met als 

doel om meer diversiteit tussen woonzorgconcepten te herkennen. De groepen bestaan uit twee, drie of vier 

woonzorgconcepten, afhankelijk van het type groep: A, B, Cl, C2 of D (zie bijlage V voor de beschrijving van de 

groepen). Woonzorgconcepten die veel overeenkomsten met elkaar vertonen zijn in één groep geplaatst, 

zodat juist waar de verschillen klein zijn er verschillen worden herkend. 

De groep zorgexperts is vooraf geselecteerd en benaderd naar aanleiding van het beschikbare netwerk en de 

achtergronden (kennis en ervaring) van deze personen. Deze zijn weergegeven in bijlage IV. Voordat de matrix 

is ingevuld hebben de zorgexperts de definitie van de door hen beoordeelde woonzorgconcepten 

doorgenomen. Aan de hand van de kennis en ervaring die bij de zorgexperts aanwezig is, is een inschatting 

gemaakt van de mate van 'functionele geschiktheid'. Dit is gedaan door het beoordelen van behoeften en 

criteria bij een aantal woonzorgconcepten . 

De resultaten van deze beoordeling zijn in een matrix weergegeven in tabel 9 (zie pagina 79). De waarden die 

hierbij zijn weergegeven zijn het gemiddelde van de waarden die de twee verschillende groepen zorgexperts 

hebben gegeven. De beoordeling die de groepen in- en externe zorgexperts hebben gegeven zijn weergegeven 

in bijlage 111. Nieuwe initiatieven in Nederland zijn in de matrix aangegeven met een *, onder de code die 

aangeeft tot welke groep het woonzorgconcept behoort. Op basis van de matrix zijn paragraaf 6.4 'Resultaten 

per woonzorgconcept' en paragraaf 6.5 'Resultaten woonzorgvraag' tot stand gekomen; het betreft hier alleen 

kwalitatieve resultaten. 
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6.1.2 Kwantitatief 

In paragraaf 6.5 'Kwantitatieve vraag-aanbod-analyse' is een nationale vraag-aanbod-analyse uitgevoerd. Deze 

kwantitatieve toetsing is opgesteld met behulp van de koppeling tussen de zorgprofielen (uit de 

doelgroepanalyse) en de terminologie horende bij de zorgzwaarte (weergegeven in paragraaf 5.1). Het doel 

van deze analyse is om een inschatting te maken van het aantal woonzorgeenheden dat komende decennia 

dient te worden bijgebouwd om aan de vraag van de doelgroep te kunnen (blijven) voldoen. 

6.2 Veldwerkverslag 

Het veldonderzoek is uitgevoerd door in eerste instantie tien verschillende zorgexperts te benaderen. Na een 

week zijn zeven van de tien resultaten ingevuld ontvangen en hebben twee respondenten aangegeven de 

matrix niet in te kunnen vullen. Vervolgens zijn twee vervangende respondenten gezocht en zijn in de tweede 

week de overige drie resultaten ontvangen. 

Alle respondenten zijn benaderd door het sturen van een e-mail waarin is uitgelegd wat van de respondenten 

werd verwacht. In de e-mail is tevens aangegeven om contact op te nemen bij onduidelijkheden. Hiervan is, 

met uitzondering van de personen die hebben aangegeven de matrix niet te kunnen invullen, geen 

gebruikgemaakt. 

De respondenten die een beoordeling hebben gegeven (de mate waarin kan worden voldaan aan bepaalde 

behoeften en criteria binnen een bepaald woonzorgconcept), hebben het over het algemeen als lastig ervaren 

om de matrix (geheel) in te vullen. De redenen waarom respondenten het lastig hebben gevonden om de 

beoordeling te kunnen geven, zijn over het algemeen hetzelfde en hebben betrekking op de gestelde 

definities. De verschillende concepten zijn namelijk niet allemaal op dezelfde manier getypeerd. Daarnaast zijn 

sommige behoeften en criteria sterk afhankelijk van de locatie en/of het bouwjaar en/of energielabel, terwijl 

deze in de definitie niet zijn gegeven. Nulwaarden zijn dan ook vaak ingevuld bij behoeften/criteria als 

'ontspanning buiten het woongebouw' en 'nabijheid van de sociale kring', waarbij de volgende toelichting is 

gegeven : 'dit is afhankelijk van de locatie, dus dit kan ik niet beoordelen'. 

Twee van de twaalf personen hebben om verschillende redenen aangegeven de matrix niet te kunnen 

invullen. Eén persoon heeft aangegeven zichzelf niet geschikt te vinden om de behoeften en criteria in te 

vullen. De tweede persoon heeft te kennen gegeven dat de woonzorgconcepten die door deze persoon 

moesten worden beoordeeld (categorie Cl) te veel op elkaar lijken om een goede beoordeling te kunnen 

geven. Daarnaast heeft deze persoon aangegeven dat te veel behoeften en criteria afhankelijk zijn van 

bouwjaar en/of locatie om een beoordeling te kunnen geven. 

Een advies dat deze persoon en een andere zorgexpert hebben gegeven is om te kiezen voor een 

projectbeschrijving van bestaande projecten in plaats van een conceptbeschrijving. Een projectbeschrijving 

levert meer concrete informatie op (bouwjaar, locatie, energielabel), waardoor een nauwkeurige beoordeling 

kan worden gegeven van de mate waarin aan bepaalde behoeften en criteria kan worden voldaan. 
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6.3 Resultaten 

In tabel 9 zijn de resultaten weergegeven van de mate waarin aan de verschillende behoeften en criteria 

(binnen de verschillende woonzorgconcepten) kan worden voldaan. In tabel 9 is het gemiddelde van de 

waarden uit bijlage 111 weergegeven. Wanneer één zorgexpert een nulwaarde heeft gegeven en de andere 

zorgexperts niet, is de nulwaarde als doorslaggevend beschouwd. De waarden van de in- en externe 

zorgexperts zijn afzonderlijk van elkaar weergegeven in bijlage 111. Opvallende woonzorgconcepten zijn 

onderaan de tabel weergegeven met pijlen en cirkels om de waarde. De groene pijlen wijzen naar de 

concepten die als meest 'functioneel geschikt' zijn beoordeeld en de rode pijlen naar woonzorgconcepten die 

als minst 'functioneel geschikt' kunnen worden beschouwd. 

Zoals eerder is vermeld geven de nummers bovenin de tabel aan welke type woonzorgconcept het betreft. De 

rij daaronder vermeld de groep waartoe het concept behoort en de letters voor de code staan voor: 

woonzorgvraag (W); zorgcriterium (Z) en etniciteit (E). 

Achter de behoefte of het criterium is de gemiddelde waarde van de/het desbetreffende behoefte/criterium 

weergegeven . Onderaan de tabel zijn de gemiddelde waarden per woonzorgconcept gepresenteerd. Tot slot 

zijn de positieve en negatieve waarden van behoeften of criteria herkenbaar gemaakt met behulp van de kleur 

groen (positief) en rood (negatief) . Waarden boven de 4 zijn groen en waarden onder de 2 zijn rood 

weergegeven. 
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Tabel 9: Woonzorgconcepten beoordeeld op 'functionele geschiktheid' (alle benaderde zorgexperts). 

Woonzorgconcept (W2C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Categorie: A A A Cl C2 B B C2 Cl Cl D D Cl C2 

Code Behoefte/criterium • • • • • 
Wl Auditief comfort (3,4) 3 3,5 4,5 3 4 3 3,5 4 3 3 3,5 3 3 4 

W2 Beschutting & bescherming (3,5) 0 0 0 3 4,5 2,5 3 1 4,5 1 3 3 3,5 3,5 3 4,5 

W3 Fysieke veilighe id (3,5) 3,5 4 4,5 2,5 4 3 3 3,5 3 3 3,5 3,5 3 4,5 

W4 Hygiëne (3,4) 3 3,5 4,5 3 4 3 3 3,5 3 3 3,5 4 3 4 

WS Medische ondersteu ning (3,6) 3 4 4,5 3 5 3 3 4 3 3 3,5 4 3 4,5 

W6 Olfactorisch comfort (3,4) 3,5 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3,5 3 3 4 

W7 Therm isch comfort (3,4) 2,5 3,5 4 3 4 3 3 4 3 3 3,5 3 3 4,5 

w s Visueel comfort (3,4) 4 3 3 0 3,5 3 3 4 3 3 3,5 3,5 3 4,5 

W9 Direct sociaal contact (3,9) 4 3,5 3,5 3 5 4 4 3,5 3 3,5 1 4,5 5 1 4 4 

Wl0 Indirect sociaal co ntact (3,4) 3,5 4 4,5 2 4 2,5 2,5 4 3 3 3,5 3,5 3,5 4,5 

Wll Privacy (3,4) 4,5 4,5 4,5 2 2 3 3 3 3,5 0 3,5 3 3 4 

W12 Sociale onderst euning (3,5) 5 4,5 4,5 3 2,5 3,5 4 4 3 3,5 3,5 3,5 0 4 

W13 Autonomie (3,8) 4,5 4 4,5 0 3 4 4 1 4,5 1 3 3 3,5 3,5 3,5 4 

W14 Erkenn ing en waardering (3,5) 4,5 4,5 5 3 4 3 3 4 0 4 3,5 3,5 3 4 

WlS Personificatie, ze lfexpressie (3,8) 5 4 3,5 2,5 2,5 4 4 1 5 1 3 3 3,5 4 3,5 5 

W16 Psychologische steun (3,8) 4,5 4,5 4,5 3 4,5 0 0 4 2,5 3,5 3,5 3,5 3 4 

W17 Vei lig voe len (4,0) 4,5 4 4,5 3 4,5 4 4 1 4,5 1 3 3 4 4 4 4,5 

W18 Veilig zij n (3,3) 3 3 5 3 3,5 3 3 3,5 2,5 3 3,5 3,5 3 4 

W19 Vermijden van stress (3,4) 3,5 3,5 4 3 3 4 4 3,5 3 3 3,5 3,5 3 3,5 

W20 Zelfont plooi ing (3,5) 3 3,5 4 3 3 4 4 3 3 3 3,5 4 3 4,5 

W21 Zich meten/ vergelijken met (3,3) 3,5 3,5 4 3 3,5 0 0 2,5 3 3 3,5 3,5 3 3 

W22 Mobiliteit in de woning (3,6) 3 4,5 5 3 3,5 4 3 3,5 3 3 3,5 3,5 3 5 

W23 Mobiliteit buiten de woning (3,5) 3,5 4,5 5 3 4 3 3 3,5 3 3 3,5 3,5 3 4 

W24 (Hulp met) ADL-activiteiten (3,8) 2,5 3,5 4 3 5 4 4 4 3 3 3,5 3,5 5 4,5 

w 2s ' (Hulp met) HOL-activiteiten (3,8) 3,5 4 4,5 3 4,5 4 4 3 3 3 3,5 3,5 5 4,5 

W26 Ontspanning in gebouw (3, 7) 3,5 3,5 4 0 4 0 0 3,5 0 0 3,5 3,5 0 4 

W27 Ontspanning nabij gebouw (3,4) 3 3 3,5 0 4,5 0 0 2,5 3 4 2,5 2,5 4 4,5 

W28 Perceptuele behoeften (3,5) 3,5 4 5 3 3,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3 5 

229 Hulp (medische) (3,3) 2,5 2,5 4,5 2,5 4 3 3 3 2,5 3,5 3,5 4 4 3,5 

230 Relatie zorgvraag & WZC (3,6) 2,5 3 5 0 3 3,5 3,5 3,5 0 0 3,5 3,5 0 5 

231 Nab ij he id sociale kring (3,4) 0 0 0 0 0 4 4 0 3 3 3,5 3,5 3 0 

232 Eenzaamheidspreventie (3,2) 3 3,5 4,5 
2 lÏI 0 

0 2,5 2 4 4,5 4,5 5 4,5 

E33 Gescheiden ontva ngen m/ v (2,8) 2 2,5 3 2,5 2,5 2,5 3 3 2,5 3,5 3 3 4 

E34 Transnationaal wonen (3,0) 0 0 0 3 3 2 3 2,5 3 3 3,5 3,5 3 3,5 

E35 Praktiseren van het geloof (3,5 ) 4 4 4 3 2,5 3 4 3,5 3 3 3,5 3,5 3 4,5 

Gemiddelde waarden (3,5): 4,3 'l. 2,8) 3,7 3,6 ( 2,9) 3,1 3,4 1 
r "I 

3,5 3,7 3,3 3,2 3,5 3,6 "- 4,2 ,. 

1t ~ ~ it 
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6.4 Resultaten per woonzorgconcept 

In deze paragraaf worden de meest opvallende waarden besproken die uit het veldonderzoek naar voren zijn 

gekomen; zowel positieve, negatieve als verrassende waarden. Deze waarden worden per woonzorgconcept 

besproken, zodat helder wordt wat de zwakke en sterke punten zijn. 

Aangepaste reguliere woning (WZCl) 

De aangepaste reguliere woning scoort met een totale gemiddelde waarde van 3,5 hetzelfde als de 

gemiddelde waarden van alle woonzorgconcepten samen. Het verschil in de beoordeling tussen de interne 

zorgexpert en externe zorgexpert is groot. Hiermee wordt het verschil in waarden bedoeld die de externe 

zorgexpert ten opzichte van de interne zorgexpert heeft gegeven (zie bijlage 111). Dit grote verschil is mogelijk 

te verklaren door de inflexibiliteit van de aangepaste reguliere woning. De aangepaste reguliere woning is 

namelijk een concept met vele positieve aspecten : 

privacy; 

sociale ondersteuning; 

autonomie; 

erkenning en waardering; 

personificatie/zelfexpressie; 

psychologische ondersteuning; 

veilig voelen. 

De positieve kenmerken blijven echter werken tot op bepaalde hoogte. Wanneer de zorgzwaarte toeneemt, 

zal op een gegeven moment de woning (en daarmee het concept) niet langer geschikt zijn voor de 

zorgbehoevende senior. 

Nultredenwoning (WZC2) 

De nultredenwoning scoort iets hoger dan de aangepaste reguliere woning met een gemiddelde waarde van 

3,7 en heeft nagenoeg dezelfde positieve aspecten: 

privacy; 

sociale ondersteuning; 

erkenning en waardering; 

psychologische ondersteuning. 

Naast deze aspecten is over het algemeen de mobiliteit in dergelijke woningen goed geregeld, de mobiliteit in 

en buiten de woning scoort dan ook goed (beide 4,5). 

Levensloopbestendige woning (WZC3) 

De levensloopbestendige woning is als beste woonzorgconcept uit de bus gekomen met een gemiddelde 

waarde van 4,3. Het concept scoort positief op opvallend veel punten. Waarden die hoger dan 4 hebben 

gescoord, zijn: 

auditief comfort; 

fysieke veiligheid; 

hygiëne; 

medische ondersteuning; 

indirect sociaal contact; 

direct sociaal contact; 

sociale ondersteuning; 

autonomie; 

psychologische ondersteuning; 
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veilig voelen; 

veilig zijn; 

mobiliteit in de woning; 

mobiliteit buiten de woning; 

(hulp met) HOL-activiteiten; 

perceptuele behoeften; 

hulp (medische); 

eenzaamheidspreventie. 

Aan de zorgexperts is duidelijk aangegeven dat het concept een nieuwbouwsituatie betreft. Hiervoor is 

gekozen omdat veel levensloopbestendige woningen een relatief recent bouwjaar hebben en/of vaak als 

nieuwbouwconcept worden aangeboden. De nieuwbouwsituatie is een mogelijke verklaring voor de positieve 

waarden met betrekking tot: 

auditief comfort; 

hygiëne; 

mobiliteit; 

perceptuele behoeften . 

Serviceflat (WZC4) 

De serviceflat is beoordeeld als minst 'functioneel geschikte' woonzorgconcept (gemiddelde waarde: 2,8). Bij 

de duiding van het concept is vermeld dat het om bestaande bebouwing gaat uit de jaren 70. Dit is een 

mogelijke verklaring voor het feit dat behoeften als 'auditief' en 'visueel comfort' niet hoog scoren. Ook de 

behoeften 'direct sociaal contact' en 'privacy' scoren slecht, wellicht heeft dit te maken met het beperkte 

aantal vierkante meters van het concept. 

Woonzorgcentrum/-complex (WZCS) 

Het woonzorgcentrum/-complex scoort met een gemiddelde waarde van 3,7 iets boven het gemiddelde van 

alle woonzorgconcepten samen. Er is een negatieve uitschieter, namelijk: 'het niet de mogelijkheid hebben tot 

het apart kunnen ontvangen van man en vrouw' . Positieve kenmerken van het concept zijn de hoge mate van : 

beschutting & bescherming; 

medische ondersteuning; 

psychologische ondersteuning; 

veilig voelen; 

(hulp met) ADL- en HOL-activiteiten; 

goede mogelijkheid tot het voldoen aan eenzaamheidspreventie. 

De positieve kenmerken houden mogelijk verband met de complexgewijze opzet van het concept. 

Mantelzorgwoning (WZC 6) 

Bij de mantelzorgwoning zijn relatief veel nulwaarden ingevuld door de zorgexperts. Dit komt waarschijnlijk 

door de hoge mate van diversiteit wat betreft de verschillende locat ies waar een dergelijke woning kan 

worden geplaatst. Het concept scoort met een gemiddelde waarde van 3,3 iets onder het gemiddelde en heeft 

weinig positieve of negatieve kenmerken, maar kent vooral veel gemiddelde waarden (rondom de 3). 

Kangoeroewoning (WZC 7) 

De kangoeroewoning heeft veel soortgelijke resultaten als de mantelzorgwoning, ook hierbij zijn veel 

gemiddelde waarden te constateren. Het relatief hoge aantal nulwaarden, vijf in getal, heeft mogelijk te 

maken met de verschillende manieren waarop dit concept kan worden opgezet. Het concept kan zowel in een 
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vrijstaande als complexgewijze opzet worden gerealiseerd . Het concept scoort met een gemiddelde waarde 

van 3,2 net iets lager dan de mantelzorgwoning. 

Aanleunwoning (WZC 8) 

De aanleunwoning scoort gemiddeld (gemiddelde waarde: 3,5) en kent een aantal positieve kenmerken, 

namelijk de hoge mate van : 

beschutting & bescherming; 

autonomie; 

veilig voelen . 

Voorts kan worden opgemerkt dat volgens de zorgexperts aan bijna alle behoeften en criteria kan worden 

voldaan binnen het woonzorgconcept (waarde 3 of hoger). 

Verzorgingshuis (WZC9) 

Het traditionele verzorgingshuis scoort laag (gemiddelde waarde : 2,9) op verschillende behoeften en criteria . 

Er zijn geen opvallende negatieve waarden te herkennen. Wat wel opvalt, is dat er geen positieve waarden zijn 

gescoord bij het verzorgingstehuis. Het lag in de lijn der verwachting dat dit concept minder goed scoort voor 

de doelgroep, aangezien juist vandaag de dag (mede door de veranderende regelgeving) veel 

verzorgingstehuizen worden omgevormd naar andere concepten of worden gebruikt voor zwaardere 

zorg(dienst)verlening. 

All-inclusive pension (WZClO) 

Het all-inclusive pension scoort met een gemiddelde waarde van 3,1 lager dan het gemiddelde. Ook hierbij 

geldt dat er geen opvallende negatieve waarden te herkennen zijn, maar ook geen positieve waarden . Het 

concept is naar verwachting niet geschikt voor de doelgroep vanwege de (voor de doelgroep) hoge 

inkomenseisen (meer hierover in hoofdstuk 7 'Betaalbaarheid'). Daarnaast pas het concept naar verwachting 

beter bij een intramurale zorgvraag. 

Particulier wooninitiatief/CPO (WZC11) 

Het particuliere wooninitiatief/CPO scoort met een gemiddelde waarde van 3,5 boven het gemiddelde en kent 

twee positieve uitschieters, namelijk: 

direct sociaal contact; 

nabijheid van de sociale kring. 

Beide aspecten zijn logisch aangezien een dergelijk concept wordt opgezet met een (nabije) sociale kring, 

waardoor het aannemelijk is dat er veel direct sociaal contact met de medebewoners bestaat. 

Thuishuis/wonen net als thuis (WZC12) 

Het thuishuis/wonen net als thuis scoort ook net boven het gemiddelde (gemiddelde waarde : 3,6). Het 

concept bezit veel waarden die op het gemiddelde liggen. Positieve kenmerken die in de resultaten van de 

toetsing naar voren komen is het 'directe sociale contact' dat binnen het concept wordt bevorderd . Ook vormt 

de 'eenzaamheidspreventie' een positief kenmerk van dit concept. Net als bij het all-inclusive pension kan hier 

worden verwacht dat de hoge woonlasten financiële problemen opleveren voor de doelgroep. 

Studenten & Ouderen (WZC13) 

Het concept studenten & ouderen scoort net iets onder het gemiddelde (gemiddelde waarde : 3,4), maar kent 

wel een aantal nadrukkelijk positieve waarden. De '(hulp met) ADL- en HOL-activiteiten' zijn volgens de 

zorgexperts in het concept uitzonderlijk goed verzorgd (beide een waarde 5). Bij dit woonzorgconcept is, net 

als bij andere nieuwe initiatieven, de 'eenzaamheidspreventie' goed verzorgd . 
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Wonen-naar-behoeften (WZC14) 

Het laatste woonzorgconcept, het concept wonen-naar-behoeften, steekt net als de levensloopbestendige 

woning boven de rest uit met een gemiddelde waarde van 4,2. Bij dit concept zijn dan ook veel positieve 

kenmerken erkend, er kan (meer dan) goed worden voldaan aan : 

beschutting & bescherming; 

fysieke veiligheid; 

medische ondersteuning; 

thermisch comfort; 

visueel comfort. 

Tevens kan goed worden voldaan aan: 

indirect sociaal contact; 

personificatie/zelfexpressie; 

zelfontplooiing; 

(hulp met) ADL- en HOL-activiteiten; 

ontspanning in het woonzorggebouw; 

eenzaamheidspreventie; 

praktiseren van het geloof. 

Er moet een kanttekening bij de hoge waarde worden geplaatst. Dit concept is namelijk opgesteld aan de hand 

van een groot deel van de woonbehoeften dat gebruikelijk is voor de toetsing van de 'functionele 

geschiktheid' . De goede score van het concept wonen-naar-behoeften is dan ook volgens verwachting. 

6.5 Resultaten woonzorgvraag 

In de vorige paragraaf zijn de resultaten per woonzorgconcept besproken, in deze paragraaf worden de 

waarden per behoeften of criterium nader toegelicht. Begrippen die cursief staan in de tekst, zijn toegelicht in 

hoofdstuk 4. Er is voor gekozen om behoeften of criteria te bespreken zodra er meer dan één opvallende 

waarde voorkomt. Een opvallende waarde is een waarde die afwijkt van het gemiddelde (groter dan 4 of 

kle iner dan 2). Dit betekent dat de volgende behoeften niet afzonderlijk worden besproken: 

auditief comfort; 

hygiëne; 

olfactorisch comfort; 

thermisch comfort; 

visueel comfort; 

veilig zijn; 

vermijden v.an stress; 

zelfontplooiing; 

zich meten/ vergelijken met anderen; 

ontspanning nabij het woongebouw; 

nabijheid van de sociale kring. 

Gesteld kan worden dat deze behoeften niet aantoonbaar afhankelijk zijn van het type concept. Wellicht zou 

meer diversiteit tussen deze behoeften zijn ontstaan wanneer zorgexperts meer informatie zouden hebben 

gehad over: 

het bouwjaar; 

de locatie; 

het energielabel. 
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6.5.1 Woonbehoeften 

Hieronder worden de woonbehoeften met voldoende opvallende waarden nader besproken. Hierbij is 

getracht duidelijk te maken hoe de verschillende behoeften scoren en wat dit kan betekenen voor de 

verschillende woonzorgconcepten. 

Beschutting & bescherming scoort met een gemiddelde waarde van 3,4 ongeveer gelijk aan het gemiddelde en 

is bij alle woonzorgconcepten realiseerbaar. Mantelzorgwoningen (WZC6) verdienen extra aandacht: 

dergelijke woningen zijn over het algemeen gevoeliger voor extreme weersinvloeden dan woningen die met 

behulp van reguliere bouwmethoden tot stand komen. De volgende woonzorgconcepten hebben alle drie een 

waarde van 4,5 en scoren daarmee bovengemiddeld: 

het woonzorgcentrum-/complex (WZC5); 

de aanleunwoning (WZC8); 

het concept wonen-naar-behoeften (WZC14). 

Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat dergelijke concepten vaak in een condominium35 zijn 

opgesteld, wat het 'bieden van beschutting & bescherming' in veel gevallen eenvoudiger maakt. 

Fysieke veiligheid (gemiddelde waarde 3,5) is bij de levensloopbestendige woning (WZC3) en het concept 

wonen-naar-behoeften (WZC14) als uitstekend beoordeeld. Voorts is opvallend dat alle overige waarden 

boven de 3 liggen. Dit impliceert dat de fysieke veiligheid in alle woonzorgconcepten voldoet. Het beleid van 

de overheid van afgelopen decennia, waarbij de focus op veiligheid, toegankelijkheid en bedieningscomfort 

lag, heeft hiertoe bijgedragen. Begin 2016 is er enige discussie ontstaan over de brandveiligheid in 

seniorenwoningen: op dit vlak bestaat voornamelijk bij de bestaande vastgoedvoorraad nog ruimte voor 

verbetering. 

Medische ondersteuning (gemiddelde waarde 3,6) is eenvoudiger te organiseren bij concepten met 

complexgewijs wonen dan in vrijstaande woningen, waarbij de afstand tussen zorgbehoevende en 

zorgverlener groter is. Woonzorgconcepten die complexgewijs worden opgezet scoren dan ook goed, zoals 

het woonzorgcentrum/-complex (WZC5); 

het concept wonen-naar-behoeften (WZC14). 

Opvallend is dat ook de levensloopbestendige woning (WZC3) goed scoort, terwijl dit type woning zowel 

vrijstaand als complexgewijs kan worden gerealiseerd. Mogelijk heeft dit te maken met de vaak goede 

voorzieningen met betrekking tot het snel oproepen van zorg(dienst)verlening indien het concept vrijstaand 

gerealiseerd is. 

Direct sociaal contact scoort met een gemiddelde waarde van 3,9 hoog. Met andere woorden: volgens de 

zorgexperts kan gemiddeld genomen (zeer) goed aan deze behoefte worden voldaan binnen de verschillende 

woonzorgconcepten. Concepten die zich hierbij positief onderscheiden, zijn: 

woonzorgcentrum-/complex (WZC5); 

particulier wooninitiatief/CPO (WZC11); 

thuishuis/wonen net als thuis (WZC12). 

Bij het woonzorgcentrum-/complex is over het algemeen veelvuldig direct sociaal contact mogelijk in het 

woongebouw. Bij het particuliere wooninitiatief zet een groep familieleden en/of vrienden samen een 

35 Condominium: een groep gebouwen of woningen die zodanig zijn opgesteld dat deze gezamenlijk een 

gesloten eenheid vormen, vaak opgesteld in een 0- of U-vorm. 
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woon(zorg)gebouw op en veelvuldig sociaal contact ligt bij dit concept daarmee in de lijn der verwachting. Het 

thuishuis/wonen net als thuis probeert het bestaande sociale netwerk zoveel mogelijk in stand te houden door 

wijkgenoten en/of buren in eenzelfde complex te plaatsen en sociale interactie zoveel mogelijk te bevorderen 

met behulp van het gebouwontwerp, grote gemeenschappelijke ruimten en activiteiten. 

Indirect sociaal contact (gemiddelde waarde 3,4) kent slechts twee opvallende positieve waarden, namelijk: 
de score van de levensloopbestendige woning (WZC3); 

het concept wonen-naar-behoeften (WZC14). 

Het is niet duidelijk waarom deze concepten beter scoren dan andere concepten. 

Er bestaat over het algemeen minder privacy in woonzorgconcepten, waar vaak maar één (slaap)kamer 

aanwezig is, dan bij concepten waarbij normaal gesproken twee (slaap)kamers aanwezig zijn . Vooral wanneer 

er langere tijd twee personen in een dergelijk woonzorgconcept wonen is deze extra (slaap)kamer van belang 

voor de mate van privacy. Woonzorgconcepten met twee (slaap)kamers zijn : 

de aangepaste reguliere woning (WZCl); 

de nultredenwoning (WZC2); 

de levensloopbestendige woning (WZC3); 

het particulier woon initiatief (WZCll); 

het concept wonen-naar-behoeften (WZC14). 

Al deze concepten scoren dan ook goed wat betreft privacy. Vaak is deze extra (slaap)kamer niet aanwezig in 

een serviceflat (WZC4), soms ook niet in een woonzorgcentrum/-complex (WZC5) . Dit is dan ook terug te zien 

in de resultaten. Privacy scoort met een gemiddelde waarde van 3,4 gemiddeld ten opzichte van andere 

behoeften en criteria. 

Bij sommige concepten is het aannemelijk dat de sociale ondersteuning (gemiddelde waarde 3,5) nadrukkelijk 

aanwezig is, omdat dergelijke woonzorgconcepten, zoals de mantelzorgwoning (WZC6) en kangoeroewoning 

(WZC7), gebaseerd zijn op het idee van deze ondersteuning. Desondanks scoren deze concepten gemiddeld, 

wellicht heeft dit te maken met het feit dat er nog steeds gescheiden bewoning plaatsvindt. Hiermee wordt 

bedoeld dat het weliswaar gemakkelijk is om elkaar op te zoeken, maar er nog wel steeds sprake is van twee 

aparte huishoudens. Andere concepten waar deze ondersteuning ook verwacht kan worden, scoren wel goed : 

de aangepaste reguliere woning (WZCl); 

de nultredenwoning (WZC2); 

de levensloopbestendige woning (WZC3). 

Waarom deze concepten beter scoren dan de mantelzorgwoning en kangoeroewoning is niet duidelijk. 

De woonbehoefte autonomie (gemiddelde waarde 3,8) heeft te maken met keuzevrijheid van bewoners. 

Woonzorgconcepten waarbij senioren niet in een complex wonen hebben over het algemeen een grotere 

autonomie (zelfbeschikkingsrecht) . Bewoners van de volgende woonzorgconcepten kunnen eenvoudiger zelf 

bepalen wat ze willen eten : 

de aangepaste reguliere woning (WZCl); 

de nultredenwoning (WZC2); 

de levensloopbestendige woning (WZC3); 

de aanleunwoning (WZC8). 

Dit is al moeilijker wanneer er twee huishoudens in één concept zijn, zoals bij : 

de mantelzorgwoning (WZC6); 

de kangoeroewoning (WZC7) . 
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Het wordt nog gecompliceerder bij een concept van complexgewijs wonen, zoals bij: 
de serviceflat (WZC4); 

het woonzorgcomplex (WZCS); 

het verzorgingstehuis (WZC9); 

het concept studenten & ouderen (WZC13). 

In veel gevallen wordt bij complexgewijs wonen een keuze uit een aantal gerechten aangeboden en is het 

kiezen van een specifiek gerecht niet mogelijk. Vooral de laatste groep woonzorgconcepten (complexgewijs 

wonen) heeft in sommige gevallen problemen om de autonomie voldoende te kunnen waarborgen. 

Erkenning en waardering (gemiddelde score 3,5) scoren goed bij: 

de aangepaste reguliere woning (WZCl); 

de nultredenwoning (WZC2); 

de levensloopbestendige woning (WZC3). 

Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat bij dergelijke concepten zorg(dienst)verlening niet een integraal 

onderdeel van het concept vormt maar indien nodig los kan worden ingekocht, waardoor er gemakkelijker een 

persoonlijke band met de zorg(dienst)verlener kan ontstaan. Dit betekent niet dat bij andere 

woonzorgconcepten deze persoonlijke band niet tot stand kan worden gebracht. Een kanttekening die daarbij 

moet worden gemaakt is dat vanwege de tijdsdruk waaronder thuiszorgers moeten werken, deze persoonlijke 

band en zorg(dienst)verlening de afgelopen decennia aanzienlijk heeft moeten inboeten. Bovendien is het 

projectafhankelijk of zorg(dienst)verleners een persoonlijke band hebben dan wel ontwikkelen met 

zorgbehoevend en. 

Personificatie, zelfexpressie (gemiddelde waarde 3,8) is het USP van de aangepaste reguliere woning. Door 

bewoners vaak jarenlang in dezelfde woning wonen, is de woning een echt 'thuis'. Ook blijkt uit de toetsing 

dat personificatie binnen het concept wonen-naar-behoeften (WZC14) goed mogelijk is. Het is niet duidelijk 

waarom deze goed scoort. 

Er zou kunnen worden verwacht dat concepten met complexgewijs wonen, zoals het woonzorgcomplex/

centrum (WZCS), wellicht beter scoren wat betreft psychologische ondersteuning (gemiddelde score 3,8) dan 

niet- complexgewijze concepten. Complexgewijze concepten kunnen namelijk vanwege de schaalgrootte 

eenvoudiger een psycholoog intern aanbieden/organiseren. Toch blijkt dat ook niet-complexgewijze 

concepten goed scoren, zoals: 

de aangepaste reguliere woning (WZCl); 

de nultredenwoning (WZC2); 

de levensloopbestendige woning (WZC3). 

Dit heeft mogelijk te maken met de definitie van de term 'psychologische ondersteuning'. Indien ervan uit 

wordt gegaan dat deze ondersteuning ook kan worden geleverd door het kunnen praten en ventileren in een 

vertrouwende setting, is het goed te begrijpen dat bovenstaande concepten goed scoren. Bij dergelijke 

concepten is de sociale kring waarbij bewoners dit kunnen doen vaak nabij. 

Veilig voelen (gemiddelde score 4,0) scoort goed bij: 

de aangepaste reguliere woning (WZCl); 

de levensloopbestendige woning (WZC3); 

het woonzorgcomplex-/centrum (WZCS); 

de aanleunwoning (WZC 8); 

het concept wonen-naar-behoeften (WZC14). 
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Het is niet duidelijk waarom deze concepten beter scoren dan andere. Mogelijk heeft het te maken met de 

mate van 'thuis' zijn en daarmee zich veilig voelen. Het kunnen creëren van een persoonlijke eigen woning 

(personificatie) draagt mogelijk bij aan het zich veilig kunnen voelen. Veilig voelen scoort met een gemiddelde 

waarde van 4,0 hoog. Gemiddeld genomen voelen ouderen zich veilig in hun woning, aldus de zorgexperts. 

Mobiliteit in de woning (gemiddelde waarde 3,6) is een belangrijke behoefte voor de steeds ouder - en 

daardoor vaak minder mobiel - wordende senior met somatische klachten. Alle woonzorgconcepten houden 

dan ook rekening met deze steeds minder wordende mobiliteit. Een aantal woonzorgconcepten doet meer dan 

dat: de nultredenwoning (WZC2) draait om mobiliteit en er kan worden gesteld dat dit het USP van het 

concept is. Ook bij de levensloopbestendige woning (WZC3) en bij het concept wonen-naar-behoeften 

(WZC14) wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de mobiliteit. Bij de aangepaste reguliere woning (WZCl) 

ontbreekt het vaak aan mobiliteit. Aanpassingen zoals een stoellift zijn vaak niet voldoende. Het plaatsen van 

bredere kozijnen, lagere drempels en het creëren van voldoende ruimte op de badkamer zijn vaak nodig, maar 

lang niet altijd mogelijk binnen elke woning. Mobiliteit buiten de woning soort met een gemiddelde waarde 

van 3,5 bijna hetzelfde als de mobiliteit binnen de woning. Bij deze behoefte scoren goed: 

de nultredenwoning (WZC2); 

de levensloopbestendige woning (WZC3). 

(Hulp met) ADL-activiteiten is uitstekend verzorgd bij: 
het woonzorgcentrum/-complex (WZC5); 

het concept studenten en ouderen (WZC13); 

het concept wonen-naar-behoeften (WZC14) . 

Alle concepten kennen een complexgewijze opzet waardoor hulp intern aanwezig kan zijn. Vooral bij de 

aangepaste reguliere woning (WZCl) schiet (hulp bij) dergelijke activiteiten vaak tekort. Dit heeft waarschijnlijk 

te maken met het feit dat de zorg bij de aangepaste reguliere woning extern is georganiseerd (thuiszorg). Bij 

woningen die centraal gelegen zijn en goed bereikbaar zijn is dit geen probleem. Maar wanneer woningen 

buitenaf liggen kunnen bijvoorbeeld slecht weer of een file het leveren van dienstverlening al snel 

bemoeilijken . (Hulp met) HOL-activiteiten kent soortgelijke resultaten . Beide woonbehoeften scoren 

gemiddeld een 3,8. 

Ontspanning in het woongebouw (gemiddelde score 3,7) scoort bij twee concepten zeer goed: 

het woonzorgcentrum/-complex (WZC5); 

het concept wonen-naar-behoeften (WZC14). 

In meer algemene zin kan worden verwacht dat woonzorggebouwen met voldoende schaalgrootte meer 

activiteiten en voorzieningen kunnen aanbieden in het woonzorggebouw dan concepten met maar één of 

enkele woonzorgeenheden. Woonzorgservicezones - in deze zone staan allerlei (zorg)voorzieningen waar 

zorgbehoevenden gebruik van kunnen maken - bieden uitkomst bij het aanbieden van ontspanning voor 

wijken met veel niet-complexgewijze woonzorgeenheden. In dergelijke (delen van) wijken kan een 

woonzorggebouw tevens functioneren als 'buurthuis', waarbij allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden . 

Perceptuele behoeften (gemiddelde score 3,5) scoren zeer goed bij: 

de levensloopbestendige woning (WZC3); 

het concept wonen-naar-behoeften (WZC14). 

Beide concepten schenken veel aandacht aan domotica en de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van 

ruimten . Bij alle woonzorgconcepten kan worden voldaan aan deze behoefte (alle waarden zijn 3 of hoger). 
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6.5.2 Zorgcriteria 

Hieronder wordt de mate waarin de verschillende zorgcriteria kunnen voldoen binnen de mogelijke relevante 

woonzorgconcepten nader toegelicht. 

Het criterium hulp (medische} is voornamelijk afhankelijk van de woonlocatie. Om in deze behoefte te kunnen 

voorzien moeten er medische voorzieningen nabij de woning aanwezig zijn . De resultaten laten zien dat er 

relatief weinig verschil bestaan tussen de verschillende waarden . De beste scores zijn behaald door: 

het woonzorgcentrum-/complex (WZC5); 

het thuishuis/wonen net als thuis (WZC12); 

het concept studenten en ouderen (WZC13). 

Dergelijke concepten zijn vaak complexgewijs opgezet en hebben voldoende schaalgrootte om medische 

voorziening op 'het terrein' te kunnen realiseren. Opvallend is dat ook de levensloopbestendige woning goed 

scoort (4,5), terwijl deze lang niet altijd complexgewijs wordt gerealiseerd. Mogelijk heeft dit te maken met de 

vaak aanwezige domotica, die het oproepen van zorg eenvoudiger maakt. 

De mate waarin kan worden voldaan aan een passende relatie tussen zorgvraag en woonzorgconcept 

(gemiddelde waarde 3,6) is niet door elke zorgexpert beoordeeld. Uit de feedback die hierbij is geleverd, laat 

zien dat niet voor alle zorgexperts duidelijk is hoe dit zorgcriterium dient te worden beoordeeld. Uit de wel 

gegeven resultaten blijkt dat twee concepten er met kop en schouders bovenuit steken, namelijk: 

de levensloopbestendige woning (WZC3); 

het concept wonen-naar-behoeften (WZC14). 

Deze concepten hebben een grote 'bandbreedte' wat betreft het aanbieden van passende producten en 

diensten voor de gevraagde zorg. Hiermee wordt bedoeld dat in beide concepten senioren met zowel profiel 1, 

2 als 3 'functioneel geschikt' kunnen wonen . Met andere woorden: al voordat senioren lichte somatische 

klachten hebben ontwikkeld en niet langer zonder enige vorm van (zorg)dienstverlening kunnen, kunnen 

senioren in een dergelijk concept blijven of gaan wonen. 

Woonzorgconcepten die, wanneer naar de gestelde definitie van de concepten wordt gekeken, onder 

'verzorgd wonen' vallen en wat betreft zorgzwaarte wellicht beter passen bij een intramurale opzet, zijn: 

het all-inclusive pension (WZC11); 

het concept studenten en ouderen (WZC13). 

Deze concepten scoren dan ook lager dan het totale gemiddelde van 3,5. Concepten die zowel extramuraal als 

intramuraal kunnen worden georganiseerd, zijn: 

het woonzorgcentrum/-complex (WZC5); 

het verzorgingshuis (WZC9) . 

Doordat zorg op afstand in de nabije toekomst steeds beter is te organiseren, kan er vanuit worden gegaan dat 

ook bij deze concepten zorg steeds vaker extramuraal zal worden aangeboden. Opvallend is dat de volgende 

woonzorgconcepten lager dan het gemiddelde scoren: 

de aangepaste reguliere woning (WZCl); 

de nultredenwoning (WZC2). 

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat dergelijke concepten beperkt 'functioneel geschikt' zijn. Hiermee 

wordt gedoeld op de beperkte houdbaarheid van dergelijke concepten. Wanneer de zorgzwaarte stijgt, zijn 

deze concepten op een gegeven moment niet langer 'functioneel geschikt' . Dat deze concepten in algemene 

zin wel 'functioneel geschikt' zijn blijkt uit de gemiddelde score van 3,5 voor de aangepaste reguliere woning 
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en 3,7 voor de nultredenwoning. Daarmee liggen deze gemiddelde waarden dicht bij het gemiddelde van het 

zorgcriterium 'passende relatie tussen zorgvraag en woonzorgconcept'. 

De mogelijkheid tot de nabijheid van de sociale kring heeft opvallend veel nulwaarden gescoord: zeven van de 

veertien. De feedback die door de zorgexperts bij deze nulwaarden is gegeven, is het ontbreken van een 

locatieduiding. Er is bij de concepten niet aangegeven waar deze zijn gelegen, waardoor de nabijheid van de 

sociale kring volgens veel zorgexperts niet kan worden beoordeeld . Resultaten die wel ingevuld zijn laten 

weinig verschillen zien en liggen met een gemiddelde waarde van 3,4 dicht bij het totale gemiddelde van 3,5. 

Het laatste zorgcriterium is eenzaamheidspreventie (gemiddelde waarde 3,2), waarbij diversiteit in waarden is 

geconstateerd . Bij alle woonzorgconcepten kan worden voldaan aan deze behoefte, oftewel bij alle concepten 

bestaan mogelijkheden om voorzieningen en/of maatregelen te treffen om eenzaamheid tegen te gaan. De 

volgende woonzorgconcepten richten zich nadrukkelijk op deze problematiek: 

het thuishuis/wonen net als thuis (WZC12); 

het concept studenten & ouderen (WZC13) . 

Het thuishuis/wonen net als thuis (WZC12) bezit in veel gevallen naast de gebruikelijke activiteiten een 

gebouwontwerp dat menselijke interactie bevordert, zoals een grote gezamenlijke woonkamer en keuken . 

Daarnaast is een dergelijk concept kleinschalig opgezet (kleinschalig groepswonen) en wordt geprobeerd om 

de bestaande 'sociale kring' van senioren te handhaven door het (indien mogelijk) naast elkaar plaatsen van 

buren en/of vrienden . Dergelijke maatregelen dragen bij aan de huiselijke sfeer (lees: sociale interactie) en 

daarmee indirect aan 'eenzaamheidspreventie' . Voorts is opvallend dat de volgende concepten, die vaak 

complexgewijs worden gebouwd, het goed doen wat betreft 'eenzaamheidspreventie' : 

het woonzorgcomplex/-centrum (WZCS); 

het all-inclusive pension (WZCll}; 

het concept wonen-naar-behoeften (WZC14) . 

6.5.3 Structurele variabelen 

Per aanvullende behoefte wordt besproken in welke mate deze kan voldoen binnen de verschillende 

woonzorgconcepten. Aanvullende behoeften zijn op basis van de variabele 'etniciteit' opgesteld . 

Er is in veel woonzorgconcepten geen rekening gehouden met het gescheiden kunnen ontvangen van mannen 

en vrouwen, dit blijkt ook uit de lage gemiddelde waarde van 2,8. Alleen bij het wonen-naar-behoeften 

concept (WZC14) is het apart kunnen ontvangen van man en vrouw uitstekend mogelijk. Omdat maar een 

klein deel van de doelgroep deze aanvullende behoefte heeft, hoeft ook maar een klein deel van de 

woningvoorraad in deze behoefte te voorzien . Dit is een mogelijke verklaring voor het feit dat veel 

woonzorgconcepten over het algemeen geen rekening houden met deze behoefte. 

Transnationaal wonen is een aantal keren met een nul beoordeeld . De zorgexperts hebben daarbij het 

commentaar geleverd dat het niet conceptafhankelijk is of deze vorm van bewoning mogelijk is, maar meer te 

maken heeft met het type huurcontract dat moet worden afgesloten . Uit de resultaten blijkt dat meer 

algemene woon(zorg)ruimten, zoals het all-inclusive pension (WZClO), het wonen-naar-behoeften concept 

(WZC14), thuishuis/wonen net als thuis (WZC12), eenvoudiger te verhuren zijn met een transnationale 

woonconstructie dan een meer specifieke woonru imte, zoals de mantelzorgwoning (WZC6) . 

Het praktiseren van het geloof is mogelijk indien er een ruimte kan worden gecreëerd waar senioren zichzelf 

kunnen afzonderen, daarnaast is een bidet nodig voor het wassen van handen en voeten. In elk 

woonzorgconcept bestaat de mogelijkheid tot de implementatie van dergelijke zaken . 
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6.6 Kwantitatieve vraag-aanbod-analyse 

In deze paragraaf wordt op basis van de opgestelde definities met betrekking tot zorgzwaarte (zie paragraaf 

5.1) getracht een inschatting te maken van het aantal benodigde woonzorgeenheden voor de doelgroep. De 

vraag die is vastgesteld in de doelgroepanalyse bestaat uit profiel 2 en het eerste deel van profiel 3 (24%). Het 

aanbod is met de termen 'geschikt wonen', horende bij profiel 2, en 'verzorgd wonen', horende bij profiel 3, 

getypeerd. Het aanbod van 14 woonzorgconcepten is in hoofdstuk 5 per woonzorgconcept gekwalificeerd. Er 

zijn helaas geen kwantitatieve gegevens per woonzorgconcept beschikbaar waardoor het vaststellen van het 

aanbod per concept niet mogelijk is. 

Naast de termen 'geschikt wonen ' en 'verzorgd wonen', is er onderscheid gemaakt tussen 

'commerciële/particuliere' en 'sociale' woningen. In deze vraag-aanbod-analyse zullen alleen de 'sociale 

woningen' worden geanalyseerd. Dit type woning valt namelijk binnen de financiële mogelijkheden die de 

doelgroep heeft. Met 'sociale woningen' worden sociale huurwoningen bedoeld, die passen bij de gestelde 

inkomensgrens van de doelgroep. 

In figuur 34 zijn bovenstaande termen gevisualiseerd om zo' duidelijk te maken welk deel van de Nederlandse 

woningvoorraad ze beslaan. Bij beide begrippen ('geschikt' en 'verzorgd') gaat het alleen om 

'ouderenwoningen' .36 Janssen (2015) heeft met behulp van een rapport van ABF Research (op basis van WoON 

2009 en WoON 2012 waarin een inschatting is gemaakt van het aantal 'verzorgde' en 'geschikte' woningen) 

kwantitatieve gegevens opgesteld. Deze gegevens zijn vervolgens door Janssen (2015) met behulp van het 

Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV, 2013) en het CBS {2012) onderverdeeld naar 'sociale' en 

'commercieel/particuliere' woningen. 

De 'commercieel/particuliere' woningen (aangegeven in het wit) zijn niet relevant omdat deze in het vrije 

huursegment worden aangeboden. Met andere woorden: de huurprijs ligt boven de liberalisatiegrens37 terwijl 

de doelgroep is ingekaderd als 'minder draagkrachtigen' met behulp van de Brusselnorm (< € 34.911 per jaar). 

De aantallen in figuur 34 zijn geschatte wooneenheden in 2012, meer recente cijfers komen begin 2016 

beschikbaar. TNO is momenteel bezig met het opzetten van een prognose van de zorgvraag (per profiel), 

waarbij ook het (voor de doelgroep relevante) aanbod wordt gekwantificeerd. 

~,,; ' ~ \ , • ;n ,~ -' 1ft,, 
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Figuur 34: Kwantitatief aanbod 'geschikt wonen' en 'verzorgd wonen' op basis van Janssen {2015). 

36 Een zelfstandige wooneenheid bestemd of geschikt gemaakt voor ouderen (CBS, 2012). De definiëring van 

ouderwoningen komt overeen met de beschrijving van zowel geschikt wonen als verzorgd wonen (Janssen, 

2015). 
37 De liberalisatiegrens (€ 710,68 per maand) is de grens waaronder mensen recht hebben op huursubsidie. 
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In figuur 34 is te zien dat Janssen (2015) heeft geconcludeei;d dat er op nationaal niveau momenteel (2012) 

285.000 'sociale geschikte ouderenwoningen' beschikbaar zijn op de markt. Tevens is er in het onderzoek 

geconstateerd dat er 103.000 'sociale ouderenwoningen' met het label 'verzorgd wonen' in Nederland staan . 

Dit zijn won ingen die relevant zijn voor de doelgroep omdat deze gebouwd zijn voor dezelfde zorgzwaarte als 

de doelgroep heeft, daarnaast vallen de woningen binnen de Brusselnorm (de financiële grens voor de 

doelgroep). 

Dit aanbod is vergeleken met de vraag die in hoofdstuk 3 'doelgroepanalyse' is vastgesteld. In deze analyse is 

duidelijk geworden dat de vraag wat betreft senioren die aanspraak (willen) maken op woningen met het label 

'geschikt' (horende bij profiel 2) ongeveer 178.000 bedraagt in 2014. De vraag van senioren die aanspraak 

(willen) maken op 'verzorgd wonen' (horende bij zorgprofiel 3) bedraagt 167.000 in 2014 (zie tabel 4, pagina 

42). Bij deze aantallen is nog geen rekening gehouden met het inkomen van de doelgroep. In de 

doelgroepanalyse is namelijk eerst de doelgroep ingekaderd naar profiel 2 en een deel van profiel 3 (24%), 

waarna vervolgens het inkomen (van de doelgroep) is meegewogen. Met andere woorden: hier zijn geen 

aantallen per profiel per inkomen weergegeven. Hieronder is deze berekening wel opgesteld. 

In de doelgroepanalyse is vastgesteld dat ongeveer 60% van de senioren (in de doelgroep) aanspraak maakt op 

socia le huurwoningen. Dit betekent dat de ontwikkeling van de vraag van profiel 2 en 3 (weergegeven in tabel 

4, pagina 42) kan worden vermenigvuldigd met 0.6. Dit geeft de volgende resultaten (zie tabel 10): 

Tabel 10: Ontwikkeling van de vraag vaar profiel 2 en 3 vermenigvuldigd met het inkomensdeel ander de Brusselnorm. 

Jaartal --> (aantallen *1000) 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Vraag profiel 2 (tabel 3) n.v.t . n.v.t 178 182 207 240 271 297 321 

Vraag profiel 2 * 0.6 n.v.t n.v.t 107 109 124 144 163 178 193 

Vraag profiel 3 (tabel 3) n.v.t. n.v.t 167 172 195 225 252 278 302 

Vraag profiel 3 * 0.6 n.v.t . n.v.t. 100 103 117 135 151 167 181 

Wanneer het aanbod van figuur 34 en de vraag van tabel 10 voortkomend uit de doelgroepanalyse met elkaar 

worden vergeleken, kan het volgende worden geconstateerd (zie komende alinea). Hierbij moet worden 

opgemerkt dat het aanbod uit het jaar 2012 komt, meer recente gegevens komen (zoals reeds vermeld) begin 

2016 beschikbaar (TNO, 2015). 

De vraag naar 'sociaal' en geschikte' woningen van 107.000 is aanzienlijk kleiner dan het aanbod van 285.000. 

Dit verschil is te verklaren door stil te staan bij de manier waarop de vraag en het aanbod zijn gekwalificeerd . 

De vraag is namelijk gekwalificeerd als: 'senioren met een extramurale zorgvraag .. . ', het aanbod (voor het 

grootste deel van de doelgroep, zijde 'geschikt wonen') is gekwalificeerd als: 'zelfstandige woningen, waarvan 

diverse kenmerken maken dat ze meer geschikt zijn voor ouderen en mensen met een beperking ... '. 

Mensen die geen (geregistreerde) beperkingen hebben en/of nog geen senior {65+) zijn, kunnen en gaan vaak 

in 'geschikte woningen' wonen . Met andere woorden: veel mensen die buiten de doelgroep vallen (volgens de 

doelgroepanalyse) gaan wel in 'geschikte' woningen wonen . Dat is niet vreemd aangezien het bij sommige 

woonzorgconcepten met het label 'geschikt wonen' juist de bedoeling is om er vroegtijdig (voordat er klachten 

worden ontwikkelend) in te gaan wonen. Voorbeelden hiervan zijn : 

de aangepaste reguliere woning (WZCl); 

de levensloopbestendige woning (WZC2). 
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Maar omdat de kwalificatie van de doelgroep bestaat uit 'senioren met een somatische zorgvraag', is deze 

groep mensen niet meegenomen. Een ander aspect dat het grote verschil tussen vraag en aanbod voor een 

deel kan verklaren is het scheefwonen. De sociale huursector bestaat voor ongeveer 15% uit scheefwoners 

(ABF Research, 2013). Dit zijn mensen die in sociale huurwoningen wonen terwijl het inkomen boven de 

Brusselnorm ligt. 

De vraag-aanbod-analyse kan vanwege de gekozen kwalificaties wat betreft vraag en aanbod met betrekking 

tot 'geschikt wonen' geen (voldoende nauwkeurig) antwoord gegeven op de vraag hoeveel wooneenheden er 

de komende decennia moeten worden bijgebouwd. Janssen (2015) heeft getracht wel antwoord te geven op 

deze vraag, waarbij onder andere het aanbod 'geschikt wonen' is vergeleken met de vraag (profiel 2). Daaruit 

komt naar voren dat er momenteel een overaanbod is van meer dan 262.000 'sociale geschikte' woningen. Dit 

overaanbod zou (indien de woningvoorraad gelijk blijft) teruglopen tot iets minder dan 160.000 woningen in 

2040 (Janssen, 2015). Omdat ook bij deze analyse geen rekening is gehouden met senioren die nog geen 

klachten hebben maar wel in 'geschikte' woningen willen en kunnen wonen, is het de vraag of dit overaanbod 

in deze aantallen daadwerkelijk bestaat. De analyse laat in ieder geval zien dat het aannemelijk is dat er geen 

tekort aan dit type woningen bestaat. Dit tekort is wel aanwezig bij de bovenzijde van de doelgroep (profiel 3 

horende bij 'verzorgd wonen'). 

De focus moet dan ook liggen op woningen met het label 'sociaal' en 'verzorgd' . Bovendien is de 

nauwkeurigheid van de vraag-aanbod-analyse hier groter. Hiermee wordt bedoeld dat senioren die geen 

somatische klachten hebben wel in een woning met het label 'geschikt' kunnen (gaan) wonen, maar vaak niet 

in woningen met het label 'verzorgd' wonen . Dit heeft als gevolg dat de aantallen wat betreft de vraag van 

'verzorgd wonen' dichter bij de werkelijkheid zullen liggen ten opzichte van 'geschikt wonen'. 

Momenteel (2014) bestaat een klein overschot van 3000 woningen wat betreft 'sociaal' en 'verzorgd' wonen 

(103.000-100.000), in 2040 zal - wanneer de woningvoorraad gelijk blijft - er een tekort van ongeveer 78.000 

woningen ontstaan. Dit tekort is tot stand gekomen op basis van de vraag uit de doelgroepanalyse en het 

aanbod wat betreft 'verzorgd wonen' volgens Janssen (2015). De aantallen zijn weergegeven in de 

onderstaande tabel 11 'Vraag-aanbod-analyse 'verzorgd wonen' tot 2040 op nationaal niveau' . 

Tabel 11: Vraag-aanbod 'verzorgd wonen' tot 2040 op nationaal niveau 

Jaartal --> (aantallen *1000) 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Aanbod 'sociaal' en 'verzorgd' wonen 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

Vraag 'sociaal' en 'verzorgd' wonen 100 103 117 135 151 167 181 

Aanbod - vraag 3 0 -14 -32 -48 -64 -78 

Ook andere bronnen spreken van het ontstaan van een tekort van 'verzorgd wonen' . De bronnen spreken over 

verschillende aantallen wat betreft dit tekort. Om het tekort volgens dit onderzoek in perspectief te zetten 

worden deze andere prognoses besproken (Janssen, 2015; ABF Research, 2014). ABF Research (2014) geeft 

aan dat er momenteel een klein tekort bestaat van ongeveer 9.000 woningen, dit aantal zal oplopen met 

ongeveer 9.000 per jaar tot 63.000 in 2021. Bij deze prognose is rekening gehouden met: 

vergrijzing; 

groeiende vraag naar geschikte huisvesting; 

extra mu ra liseri ngsbeleid. 

Bij de aantallen van ABF Research {2014) is geen kwalificatie gemaakt naar inkomensklassen. Met andere 

woorden: dit betreft een analyse voor vraag minus aanbod voor zowel de sociale als de commerciële woningen 

met het label 'verzorgd wonen'. 
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Janssen (2015) spreekt op basis van een vraag-aanbod-analyse over een mogelijk tekort van 117.000 woningen 

met het label 'sociaal' en 'verzorgd' in 2040. Dit mogelijke tekort ontstaat als het aanbod van deze woningen 

tot 2040 gelijk blijft. De ontwikkeling van dit tekort verloopt lineair, waarbij er vanaf 2015 ongeveer 4500 

woningen per jaar met het label 'verzorgd wonen' en 'sociaal wonen' bijkomen. Het verschil tussen de analyse 

die is uitgevoerd in dit onderzoek ten opzichte van Janssen (2015), is gelegen in de aantallen van de vraag. 

Janssen (2015) gaat er in haar analyse namelijk vanuit dat de vraag bestaat uit alle senioren met een bepaald 

zorgprofiel, terwijl in deze analyse 60% van deze vraag is genomen omdat alleen bewoners onder een bepaald 

inkomen recht hebben op 'sociale' huurwoningen. 

Op nationaal niveau dienen er in de komende jaren tot ongeveer 78.000 woningen in 2040 met het label 

'sociaal wonen' en 'verzorgd wonen' te worden bijgebouwd. Dit zal gezien de ontwikkeling van de vraag 

(doelgroepanalyse) in een lineaire groei moeten gebeuren. De verwachting is dat het bijbouwen van dit type 

woningen de komende jaren slechts mondjesmaat zal gebeuren. Dit omdat woningcorporaties vaak 

terughoudend zijn met investeringen (zij zijn veelal eigenaar van de sociale huurwoningen). Deze 

terughoudendheid heeft te maken met beperkte financiële mogelijkheden en de soms gecompliceerde 

eigenaarssituaties (Platform31, 2015). 

Wat betreft het 'geschikt' wonen hoeven er op nationaal niveau geen woningen te worden bijgebouwd. Op 

lokaal niveau kan er wel meer vraag dan aanbod zijn. De juiste mate van spreiding en het toepassen van de 

juiste typen woonzorgconcepten kan door op lokaal niveau naar aanbod en vraag te kijken worden bevorderd. 

Verwacht wordt dat de huidige vluchtelingenstroom de vraag-aanbod-ratio van sociale woningen in algemene 

zin onder druk zal zetten. Dit zal echter nauwelijks (vluchtelingen zijn veelal jonger dan 65 jaar) invloed hebben 

op de vraag-aanbod-verhouding van de voor de doelgroep geschikte woningen (Vluchtelingenwerk, 2015). 
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6.7 Subconclusie functioneel geschikt 

In deze subconclusie wordt antwoord gegeven op de deelvraag: "Welke woonzorgconcepten zijn 'functioneel 

geschikt' voor de desbetreffende doelgroep?". Alle 'mogelijke relevante woonzorgconcepten' zijn functioneel 

geschikt, de mate waarin verschilt en hangt af van de woon behoeften, zorgcriteria en aanvullende behoeften 

die zijn gesteld op basis van etniciteit. 

De volgende woonzorgconcepten passen wat betreft zorgzwaarte beter bij de doelgroep dan andere 

woonzorgconcepten: 

de aangepaste reguliere woning (WZCl); 

de nultredenwoning (WZC2); 

de levensloopbestendige woning (WZC3); 

de mantelzorgwoning (WZC6); 

het concept wonen-naar-behoeften (WZC14). 

Vanwege onder meer de grote 'bandbreedte' scoren de levensloopbestendige woning (WZC3) en het concept 

wonen-naar-behoeften (WZC14) binnen deze groep concepten het best. Dit betekent niet dat andere 

woonzorgconcepten niet geschikt kunnen zijn voor de doelgroep. Afhankelijk van welke behoeften of criteria 

een zorgbehoevende belangrijk vindt, kan er een keuze worden gemaakt voor een bepaald woonzorgconcept. 

De nieuwe initiatieven in Nederland zetten vooral in op 'eenzaamheidspreventie' en de 'nabijheid van de 

sociale kring'. De levensloopbestendige woning (WZC3) en het concept wonen-naar-behoeften (WZC14) steken 

- in algemene zin - boven de rest van de woonzorgconcepten uit en kunnen als meest 'functioneel geschikt' 

worden beschouwd. Verwacht kan worden dat concepten in groep A (aangepaste reguliere woning, 

nultredenwoning en levensloopbestendige woning) in de nabije toekomst hoger zullen gaan scoren. Dit omdat 

de mindere punten van dergelijke concepten - zijnde zorgdiensten - door ontwikkelingen die zorg op afstand 

bevorderen steeds beter te ondervangen zijn. 

Wat betreft de kwantitatieve vraag kan worden geconstateerd dat er naar verwachting een tekort van 

ongeveer 78.000 sociale huurwoningen met het label 'verzorgd' en 'sociaal' wonen optreedt wanneer deze 

woningen niet worden bijgebouwd. Momenteel bestaat een (theoretisch) overaanbod van 'geschikte' sociale 

huurwoningen. Een groot deel van deze woningen wordt bewoond door senioren die al in een 'geschikte' 

sociale huurwoning gaan wonen voordat ze daadwerkelijk lichte somatische klachten ontwikkelen . Dit 

overaanbod zal daarom in werkelijkheid lager zijn dan wordt geschat. 

94 



7.0 Betaalbaar en geschikt 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de zesde deelvraag 'Welke woonzorgconcepten zijn 'betaalbaar' 

voor de desbetreffende doelgroep?' en de zevende deelvraag: 'Wat is de discrepantie tussen 'het aanbod' en 

'geschikte' woonzorgconcepten?'. Om antwoord te kunnen geven op de zesde deelvraag wordt allereerst de 

'betaalbare woonlast' van de doelgroep vastgesteld. Vervolgens is met behulp van de NCW-methode 

vastgesteld wat de investeringsruimte is die behoort bij de 'betaalbare woonlast'. Dit wetende is in combinatie 

met cijfers uit praktijkvoorbeelden een inschatting gemaakt van de (exploitatie)kosten per woonzorgconcept, 

zodat de mate van 'betaalbaarheid' duidelijk wordt. In de laatste paragraaf wordt vervolgens de mate van 

'betaalbaarheid' vergeleken met de mate van 'functionele geschiktheid', zodat kan worden vastgesteld in 

hoeverre de verschillende woonzorgconcepten 'geschikt' zijn . 

7.1 Betaalbare woonlasten 

De financiële ruimte van de doelgroep is aan de bovenzijde vastgesteld met behulp van de doelgroepanalyse. 

Op basis van de Brusselnorm is de ruime bovengrens van€ 33.700,- besteedbaar inkomen per jaar, oftewel € 

2808,- per maand, aangehouden. Voor de onderzijde van het inkomen van de doelgroep is nog geen kader 

gesteld. Dit volgt hieronder. 

Uit de analyse van de doelgroep is gebleken dat tweepersoonshuishoudens een inkomen hebben dat 

gemiddeld ongeveer anderhalf keer zo groot is als het inkomen van éénpersoonshuishoudens. Omdat de 

onderkant van de te dragen woonlasten moet worden vastgesteld, wordt naar de éénpersoonshuishoudens 

gekeken. Het minimale inkomen dat een 65-plusser (éénpersoonshuishouden) ontvangt is de AOW-uitkering. 

De AOW bedraagt minimaal € 1060,- per maand. Hier komt de zorgtoeslag (€ 78,-) bovenop, wat het totale 

minimale inkomen op€ 1138,- per maand brengt. 

Het inkomenskader van de doelgroep ligt met andere woorden tussen de€ 1138,- en€ 2808,- per maand. Van 

dit bedrag moet een persoon leven. Om een inschatting te kunnen maken welk deel van dit bedrag aan 

woonlasten kan worden uitgegeven is dit bedrag vermenigvuldigd met de woonquote van een alleenstaande 

65-plusser in 2012, dit betreft 34,5% (ABF Research, 2013). Dit leidt tot de 'bandbreedte' € 393,- tot€ 969,- die 

kan worden besteed aan woonlasten (bestaande uit: kale huur, service- en energiekosten). Echter, de 

liberalisatiegrens ligt op €710,- per maand. Woningen met een huurprijs boven dit bedrag zijn niet bedoeld 

voor de 'minder draagkrachtigen' en zijn daarom niet geschikt voor de doelgroep. Wat leidt tot een 

'brandbreedte' van€ 393,- tot€ 710,-. 

Maar een woonzorgconcept bevat meer dan wonen. Zoals reeds duidelijk is geworden in hoofdstuk 2 bevat 

een woonzorgconcept vier bouwstenen, namelijk: 

1. Wonen; 

2. Zorg; 

3. Door de overheid gefinancierde diensten; 

4. Particuliere diensten. 

Ondanks de veronderstelling dat een woonzorgconcept bestaat uit deze vier bouwstenen wordt alleen (met 

uitzondering van het eigen risico en de maximale eigen bijdrage voor thuiszorg) het woondeel doorberekend 

aan de portemonnee van het individu. Andere 'bouwstenen' worden namelijk door de overheid of derden 

zonder particuliere betaling vanuit het individu georganiseerd, zoals mantel- en/of vrijwilligerszorg 

(particuliere diensten). Door de overheid gefinancierde diensten zijn diensten die worden gefinancierd vanuit 

de Wmo2015. Deze diensten worden vanuit de gemeente georganiseerd, waarbij een inschatting wordt 
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gemaakt van de persoonlijke situatie (eventueel op basis van een gesprek). Op basis van die inschatting wordt 

een (als het correct gaat) toereikend budget beschikbaa r gesteld . Vaak is dit budget bedoeld voor de levering 

van thuiszorg. Voor deze thuiszorg kan door de gemeente een eigen bijdrage worden gevraagd. Deze bijdrage 

bedraagt voor de doelgroep maximaal € 19,40 per maand . De bouwsteen 'zorg' wordt gefinancierd vanuit de 

Wlz en heeft betrekking op meer dan alleen de ouderenzorg. Wanneer de eigen bijdrage van € 385,- per jaar(€ 

32,08 per maand) en de ziektekostenpremie van minimaal € 78,50 per maand is betaald, hoeft daarna niet 

langer voor deze zorg te worden betaald. 

Naast deze uitgaven bestaan natuurlijk kosten voor levensonderhoud, die door het Nibud in 2009 voor een 

alleenstaande man van 75+ jaar zijn vastgesteld op€ 325,- per maand . Dit bedrag is exclusief: 

verzekeringen; 

ziekenkostenverzekering; 

niet-vergoede ziektekosten . 

Wanneer deze kosten erbij worden opgeteld, bedraagt is dit bedrag€ 463,50 per maand. Hierbij is door het 

Nibud echter geen rekening gehouden met een aantal sociale aspecten die ook geld kosten, bijvoorbeeld : 

op bezoek gaan bij vrienden/familie of het ontvangen ervan; 

vakanties; 

uitgaan; 

sport/hobby; 

onderhouden van de tu in, inventaris en woning. 

Het SCP heeft een berekening gemaakt waarbij deze uitgaven wel zijn meegenomen (Sociaal en Cultureel 

Planbureau, 2011). Verondersteld wordt dat deze berekening dichter bij de werkelijkheid ligt dan de 

berekening van het Nibud. Om die reden zij n de kosten voor het levensonderhoud volgens het SCP 

aangehouden . Deze berekening is gespecificeerd in tabel 12 en komt uit op een totaalbedrag van € 677,50 per 

maand aan levensonderhoud. Er is bij deze berekening vanuit gegaan dat er gemiddeld € 20,- per maand aan 

eigen risico per jaar wordt gebruikt (in plaats van het maximale bedrag van € 31,25). Het is namelijk niet 

aannemelijk dat elk jaar het eigen risico maximaal wordt gebruikt. Verzekeringen bestaan uit gemeentelijke 

belastingen en overige verzekeringen, zoals een inboedel- of reisverzekering. 

De uitgaven voor levensonderhoud en de bijdrage voor het leveren van thuiszorg zijn van de minimale en 

maximale inkomsten van de doelgroep afgetrokken om op deze manier te bepalen welk deel van het inkomen 

overblijft voor wonen . Dit deel vormt de 'betaalbare woonlasten' die bestaan uit drie onderdelen : 

1. kale huur; 

2. energiekosten; 

3. eventuele servicekosten die met name bij complexgewijs wonen in rekening worden gebracht. 

Van de servicekosten worden onder andere allerlei gemeenschappelijke ruimten betaald . Meer over deze drie 

onderdelen van de 'betaalbare woonlasten ' volgt in paragraaf 7.3 Het totale inkomen- en uitgavenpatroon van 

de doelgroep (per maand) is weergegeven in tabel 12 op de volgende pagina . 
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Tabel 12: Inkomsten en uitgaven doelgroep op basis van het SCP op 

basis van een éénpersoonshuishouden. 

Inkomsten Uitgaven 

Minimale AOW € 1060,-

Zorgtoeslag € 78,-

Totaal inkomsten (A): € 1138,-

Inventaris, onderhoud huis en € 99,-

tuin 

Telefoon, kabel en internet € 51,-

Verzekeringen € 40,-

Ziektekostenverzekering € 78,50 

Niet-vergoede ziektekosten € 20,-

Voeding € 180,-

Kleding € 53,-

Was- en schoonmaakartikelen € 9,-

Persoonlijke verzorging € 21,-

Vervoer € 13,-

Diversen € 20,-

Bezoek ontvangen € 20,-

Op bezoek gaan € 6,-

Vakantie € 24,-

Uitgaan € 17,-

Extra vervoer € 7,-

Sport/hobby € 17,-

Bibliotheek € 2,-

Totaal levensonderhoud € 677,50 

Eigen bijdrage thuiszorg € 19,40 

Totaal uitgaven (Z): € 696,90 

Betaalbare woonlasten (A-Z) €441,10 

(onderkant doelgroep) 

Uit tabel 12 blijkt dat het maandelijks 

bedrag dat overblijft voor wonen € 441,10 

bedraagt. Wanneer in plaats van het 

minimale inkomen het maximale inkomen 

wordt genomen, namelijk € 2808,- per 

maand . En van dit bedrag de totale uitgaven 

(Z) worden afgetrokken, blijft een bedrag 

over van € 2111,-. Dit zijn de 'betaalbare 

woonlasten' voor de bovenkant van de 

doelgroep. In dit onderzoek is voornamelijk 

de onderkant van de doelgroep relevant, 

hierop ligt in de komende paragrafen dan 

ook de focus . Kortom, -er wordt vanuit 

gegaan dat het bedrag dat de onderkant van 

de doelgroep maximaal te besteden heeft 

aan woonlasten€ 440,- bedraagt. 

Nu de bestedingsruimte van de doelgroep 

helder is kan de investeringsruimte worden 

bepaald . Dit wordt in de volgende paragraaf 

gedaan met behulp van de NCW-methode38, 

waarbij de inkomsten en uitgaven 

gedurende een bepaalde exploitatietijd 

worden terug gerekend naar één 

tijdsmoment. Waarom en hoe de NCW

methode wordt toegepast, volgt in de 

volgende paragraaf. 

38 Staat voor netto contante waarde-methode, een methode die vaak wordt gebruikt om de investeringsruimte 

van bepaalde vastgoedobjecten te bepalen. 
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7.2 Exploitatiemodel 

In deze paragraaf wordt met behulp van de NCW-methode een inschatting gemaakt van de investeringsruimte 

die woningcorporaties (veelal zijnde eigenaar/exploitant van het zorgvastgoed voor de doelgroep) hebben. Het 

gaat hierbij om de investeringsruimte voor het ontwikkelen van een 'geschikt' woonzorgconcept. Uit de vorige 

paragraaf is gebleken dat de woonlast die de onderkant van de doelgroep maximaal kan opbrengen € 440,

bedraagt. Met dit als startpunt wordt een aantal mogelijke varianten besproken . Er zijn vier verschillende 

varianten gekozen, namelijk: 

1. Bestaand vastgoed waarbij huurders geen recht hebben op huursubsidie. 

2. Bestaand vastgoed waarbij huurders recht hebben op huursubsidie. 

3. Nieuwbouw waarbij huurders geen recht hebben op huursubsidie. 

4. Nieuwbouw waarbij huurders recht hebben op huursubsidie. 

Deze varianten zijn gekozen omdat het type vastgoed (bestaand vastgoed of nieuwbouw) en de huursubsidie 

in belangrijke mate invloed hebben op de hoogte van de 'betaalbare woonlasten' van de doelgroep. Het 

verschil tussen bestaand vastgoed en nieuwbouw wordt gevormd door de energierekening. Er wordt vanuit 

gegaan dat nieuwbouwwoningen vanaf de komende jaren (bijna geheel) energieneutraal gebouwd zullen gaan 

worden, waardoor er geen of nauwelijks meer een energierekening zal zijn. Een kanttekening die daarbij moet 

worden gemaakt, is dat de investeringssom (doordat de woning energieneutraal moet zijn) mogelijk hoger ligt , 
dan wanneer bestaand vastgoed 'functioneel geschikt' moet worden gemaakt. De exploitant zal deze extra 

investeringskosten waarschijnlijk willen doorberekenen aan de huurder. Bestaand vastgoed heeft een 

gemiddelde energierekening van € 137,- per maand per éénpersoonshuishouden (Nibud, 2015), waarover 

meer in paragraaf 7.3. 

Om duidelijk te maken hoeveel invloed de huursubsidie heeft, worden beide varianten met en zonder 

huursubsidie uitgerekend. De varianten waarbij huursubsidie is toegekend gaat uit van de maximale 

huursubsidie van€ 257,- per maand (peiljaar 2015). De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om recht 

te hebben op deze maximale huursubsidie zijn weergegeven in bijlage VII. 

Voor bovenstaande vier varianten kan in algemeen zin een inschatting worden gemaakt van de beschikbare 

investeringskosten. De 'betaalbare woonlasten' vormen daarbij de variabele parameter. Hiermee wordt 

bedoeld dat de hoogte van de 'betaalbare woonlasten' per variant verschilt. In tabel 13 is weergegeven wat de 

verschillende woonlasten per variant zijn. 

Tabel 13: Varianten betaalbare woon/ast (afhankelijk van huursubsidie en bestaand vastgoed versus nieuwbouw). 

Startpunt Energiekosten Huursubsidie Betaalbare woonlasten per 

(minus) (plus) variant (kale huur+ service) 

Variant 1 € 440,- € 137,- € 0,- € 303,-

Variant 2 € 440,- € 137,- € 257,- € 560,-

Variant 3 € 440,- € 0,- € 0,- € 440,-

Variant 4 € 440,- € 0,- € 257,- € 697,-

De 'betaalbare woonlasten' per variant (meest rechtse kolom) geeft het bedrag weer dat maximaal 

beschikbaar is voor kale huur en eventuele servicekosten. Energiekosten hoeven (indien van toepassing) niet 

van dit bedrag te worden betaald. 
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Om de invloed van de exploitatietijd op de investeringsruimte te bepalen, zijn de vier varianten met een 

exploitatietijd van 30, 40 en 50 jaar weergegeven (zie tabel 14). De bouwkosten zijn bepaald aan de hand van 

een exploitatietijd van 50 jaar. 

Andere kosten die invloed hebben op de investeringsruimte zijn: 

grondkosten; 

bijkomende kosten; 

stichtingskosten 39
; 

planmatig onderhoud; 

belastingen en verzekeringen; 

verplichtingen; 

groot onderhoud na 25 jaar (bij een exploitatietijd van 50 jaar). 

Deze kosten zijn bepaald met behulp van procentuele waarden. Volgens Dukers {2004) zijn deze kosten in te 

schatten door een percentage van de bouwkosten te nemen, en bedragen deze: 

bijkomende kosten (15%); 

planmatig onderhoud (10%); 

belastingen en verzekeringen (8%); 

verplichtingen/overig (2%); 

groot onderhoud na 20 jaar (15%); 

Met 'bijkomende kosten' , worden management-advieskosten bedoeld die nodig zijn om het gebouw te 

kunnen bouwen. Met 'planmatig onderhoud' wordt het onderhoud bedoeld dat nodig is om het gebouw 

bruikbaar te houden. Belastingen en verzekeringen, en verplichtingen zijn andere kosten die een exploitant 

moet meenemen in de exploitatiebegroting. Er wordt vanuit gegaan dat halverwege de exploitatieperiode één 

keer groot onderhoud wordt uitgevoerd. 

Andere parameters die zijn opgenomen in de NCW-methode en invloed hebben op de investeringsruimte zijn : 

huurverhoging per jaar (2%); 

niet-geinde huren (0,5%); 

inflatie onderhoud (3%); 

rendement (5,25%); 

grondkosten (€ 20.000,- per wooneenheid) 

Wat met bovenstaande termen wordt bedoeld, wordt in de onderstaande alinea kort toegelicht. 

Met 'huurverhoging per jaar' wordt de jaarlijkse gemiddelde verhoging bedoeld die door de exploitant wordt 

doorgevoerd om de stijgende kosten (inflatie) op te kunnen vangen . 'Niet-geinde huren' zijn huren die eigenlijk 

zouden moeten worden betaald maar om wat voor reden dan ook niet zijn betaald. 'Inflatie onderhoud' houdt 

in: de inflatie van de onderhoudskosten. Het rendement is in deze context het rendement dat met de 

investeringssom wordt behaald . Omdat er sprake is van sociaal vastgoed40
, kan worden gerekend met een 

rendement van 'slechts' 5,25%. Voor de grondkosten is een aanname gedaan van € 20.000,- per wooneenheid 

39 Stichtingskosten zijn de bouwkosten plus bijkomende kosten. 

40 Met sociaal vastgoed wordt vastgoed bedoeld dat een maatschappelijk functie draagt. In deze context 

betreft het sociale huurwoningen die zijn bedoeld om mensen met een beperkt inkomen te kunnen laten 

wonen. 

99 



voor nieuwbouw. Bij bestaand vastgoed is de waarde op € 0,- gezet. Er is bij deze variant vanuit gegaan dat de 

waarde van de grond minus de sloopkosten op € 0,- uitkomt. Dit betekent niet dat per definitie het (gehele) 

gebouw gesloopt wordt bij bestaand vastgoed. Er is bij alle varianten vanuit gegaan dat na 50 jaar exploitatie 

geen residuele waarde overblijft. 

In tabel 14 is met behulp van bovenstaande parameters aangegeven wat de mogelijke investeringsruimte op 

basis van bouwkosten is voor de vier varianten. De investeringsruimte is zodanig vastgesteld dat er geen 

onrendabele top is na 50 jaar exploitatie. Met andere woorden: de investering is financieel haalbaar na 50 jaar 

exploitatie. 

Tabel 14: Bepaling investeringsruimte varianten met behulp van de NCW-methode. 

De onrendabele top (50 jaar) is afgerond op nul, de bouwkosten op een duizendtal. 

Variant Variant 1 Variant 2 

Grondkosten € 0 € 0 

Bouwkosten € 51.000 € 98.000 

Bijkomende kosten € 7.650 € 14.700 

Stichtingskosten € 58.650 € 112.700 

Planmatig onderhoud (per jaar) € 510 € 980 

Belastingen en verzekeringen (per jaar) € 408 € 784 

Verplichtingen (per jaar) € 102 € 196 

Groot onderhoud (na 25 jaar) € 7.650 € 14.700 

Huur per jaar € 3.636 € 6.720 

Huur per maand € 303 € 560 

Onrendabele top (50 jaar) € 0 € 0 

Onrendabele top (40 jaar) € -6.126 € -11.132 

Onrendabele top {30 jaar) € -14.690 € -26.849 

Variant 3 Variant 4 

€ 20.000 € 20.000 

€ 64.000 € 110.000 

€ 9.600 € 16.500 

€ 93.600 € 146.500 

€ 640 € 1.100 

€ 512 € 880 

€ 128 € 220 

€ 9.600 € 16.500 

€ 5.280 € 8.364 

€ 440 € 697 

€ 0 € 0 

€ -9.530 € -14.269 

€ -22.835 € -34.600 

Uit tabel 14 blijkt dat de huursubsidie een grote invloed heeft op de investeringsruimte. De varianten 1 en 3 

(zonder huursubsidie) laten een investeringsruimte zien van 'slechts' € 51.000,- en € 64.000,-. In de praktijk zal 

dit echter niet voorkomen. Het overgrote deel van de doelgroep heeft namelijk recht op (de maximale) 

huursubsidie. De varianten 2 en 4 zijn realistischer en laten een investeringsruimte zien die ligt tussen de € 

98.000,- en € 110.000,- per wooneenheid. Kortom, zonder huursubsidie is het vrijwel onmogelijk om een 

'betaalbare' woning te bouwen. Een exploitatietijd korter dan 50 jaar zal de nodige (financiële) beperkingen 

opleveren voor de investeringsruimte. In de volgende paragraaf wordt met behulp van bestaande projecten 

een inschatting gemaakt van de werkelijke woonlasten per concept. 
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7 .3 Woonlasten per woonzorgconcept 

Op basis van de servicekosten, energiekosten en kale huur per maand (van verschillende woonzorgconcepten) 

kan een beeld worden verkregen over de totale woonlasten per woonzorgconcept. Om deze verschillende 

kosten in kaart te brengen is ervoor gekozen om de prijzen van de verschillende te huren woon(zorg)eenheden 

(praktijkvoorbeelden) in kaart te brengen. Deze projecten zijn geselecteerd op basis van de gestelde definities 

van het aanbod in hoofdstuk 5. Getracht is om projecten te kiezen die uitstekend passen bij het geschetste 

profiel. 

In bijlage VI zijn gegevens van de gekozen projecten weergegeven . Deze gegevens bestaan uit: 

adres, naam van het complex; 

woningtype; 

bouwjaar; 

aantal woningen binnen het concept; 

oppervlakte van de woning (BVO41
) ; 

WOZ42-waarde van de buurt (Bagviewer, 2015; CBS, 2010) . 

In totaal zijn veertien verschillende projecten gekozen, voor elk type woonzorgconcept één. Met behulp van 

gegevens van bovenstaande parameters per woonzorgconcept vastgesteld : 

kale huur; 

servicekosten; 

energiekosten . 

Wat exact met deze begrippen wordt bedoeld en hoe deze zijn bepaald, wordt in onderstaande subparagrafen 

uitgelegd. 

7.3.1 Servicekosten 

Met de servicekosten worden alle kosten bedoeld die worden gemaakt voor het operationeel houden van het 

woonzorgconcept. Elk complexgewijs concept kent servicekosten, bij een woonflat moet bijvoorbeeld voor de 

gemeenschappelijke (verkeers)ruimten worden betaald : hieraan dient nu en dan onderhoud te worden 

verricht, ruimten moeten worden verlicht en verwarmd, et cetera . 

Vanwege het brede scala aan verschillende woonzorgconcepten die zijn behandeld in dit on,derzoek, 

verschillen de servicekosten per concept. Sommige concepten kennen geen servicekosten, zoals de 

aangepaste reguliere woning (WZCl). Een dergelijk concept is niet complexgewijs gebouwd en heeft geen 

gemeenschappelijke ruimten . Daarnaast is alle zorg(dienst)verlening vanuit de Wmo2015 en/of met behulp 

van mantelzorg georganiseerd. Andere concepten richten zich juist op de zorg(dienst)verlening, zoals het all

inclusive pension (WZC11), en hebben daardoor (in verhouding tot andere concepten) hoge servicekosten . In 

dit complexgewijze woonzorggebouw zijn veel verschillende (zorg)diensten beschikbaar: 

er kan bijvoorbeeld een (warme) maaltijd worden gebracht; 

er is een was- en schoonmaakservice; 

er zijn allerlei welstandsdiensten en activiteiten beschikbaar. 

41 BVO staat voor bruto vloer oppervlak (van bijvoorbeeld een woning) . 

42 WOZ staat voor wet waardering onroerende zaken . De WOZ regelt de waarding van alle onroerende zaken 

(vastgoed) in Nederland ten behoeve van de belastingheffing. 
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De servicekosten die zijn weergegeven in tabel 15 en 16 betreffen kosten die buiten de huishoudelijke 

verzorging (Wmo2015) van de gemeente vallen . Ook is er voor mantel- en vrijwilligerszorg geen bedrag 

gereserveerd . Om helder te krijgen wat voor 'service' wordt geleverd, wordt per woonzorgconcept (dat 

servicekosten heeft) aangegeven wat er voor het bedrag wordt geleverd. Deze beschrijving is met behulp van 

voetnoten onder tabel 15 weergeven . Voor tabel 16 geldt dezelfde service. 

7 .3.2 Energiekosten 

De hoogte van de energiekosten is afhankelijk van het type woonzorgconcept en varieert tussen de € 103,- en 

€ 170,- per maand, gemiddeld € 137,- (Nibud, 2015). Dit gemiddelde is aangehouden bij de bepaling van de 

investeringssom per variant (paragraaf 7.2). De energiekosten zijn opgebouwd uit de kosten voor gas, 

elektriciteit en water en gebaseerd op de bewoning van een éénpersoonshuishouden (Nibud, 2015). Er zijn 

daarbij drie verschillende typen woningen erkend, namelijk : 

complexgewijs wonen (flat); 

half-vrijstaande woningen (twee-onder-één-kap); 

vrijstaande woningen . 

Er kan worden verwacht dat in de nabije toekomst alleen nog nulopdemeter-woningen zullen worden 

gebouwd. En dat bestaande woningen worden omgevormd naar energie neutrale woningen. Een 

nulopdemeter-woning of energie neutrale woning heeft een EPC43-waarde van nul en wekt het benodigde 

elektriciteitsverbruik zelf op. De woning produceert evenveel energie als verbruikt wordt door het huishouden , 
dat er in woont. Er zijn twee tabellen (15 en 16) opgesteld waarin de totale woonlasten per woonzorgconcept 

wordt ingeschat. Eén met en één zonder energiekosten als onderdeel van de totale woonlasten van de 

verschillende woonzorgconcepten . 

7.3.3 Kale huur 

De kale huur is bepaald aan de hand van de verschillende projecten die op basis van de gestelde definities van 

het aanbod (hoofdstuk 5) zijn uitgezocht. Dergelijke projecten zijn opgezocht op de websites: 

funda.nl; 

zorgwoning.nl; 

huurwoning.nl; 

housingxl.nl. 

De huurprijs van deze projecten zijn geëxtrapoleerd alsof de woning 56 m2 groot is. Dit is gedaan om 

huurprijzen van de projecten (die de concepten vertegenwoordigen) vergelijkbaar te maken. Een voorbeeld: 

indien de huur voor een woning van 100 m2 BVO € 1000,- per maand is, is deze omgezet naar€ 560,- voor 56 

m2
• Alle kale huurprijzen in tabel 15 zijn gebaseerd op een huurwoning van 56 m2• Er is voor 56 m2 gekozen 

omdat dit het minimaal aantal vierkante meters is, dat nodig is om een volled ig 'functioneel geschikt' 

woonzorgconcept te kunnen aanbieden . 

Ook de invloed van de locatie op de huurprijs is getracht te neutraliseren, zodat woonzorgconcepten enigszins 

onderling met elkaar te vergelijken zijn . Dit is gedaan met behulp van de WOZ-waarde van de buurt waarin het 

woonzorggebouw ligt. De gemiddelde WOZ-waarde van 2010 (€ 242.000,-) is daarbij als nulpunt gebruikt. 

Waarden zijn geëxtrapoleerd met behulp van deze gemiddelde WOZ-waarde, een voorbeeld: een buurt waarin 

de gemiddelde WOZ-waarde€ 300.000,- is, krijgt een indexcijfer 0.81 (€ 242.000,-/€ 300.000,-). Dit indexcijfer 

is vervolgens vermenigvuldigd met de huurprijs, om op deze manier de invloed van de variabele ' locatie' 

zoveel mogelijk uit te schakelen . 

43 EPC staat voor Energieprestatie coëfficiënt en is een index die de energetische efficiëntie van woningen 

aangeeft. 
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In tabel 15 en 16 (zie pagina 104 en 105) zijn de resultaten van de verzamelde data van verschillende projecten 

(praktijkvoorbeelden) weergegeven. Hierbij is in de eerste kolom aangegeven welk type woonzorgconcept het 

betreft . Vervolgens zijn de servicekosten, energiekosten en kale huur weergeven . In de kolom rechts daarvan 

is de som van deze drie kosten (totale woonlasten) weergegeven . Vervolgens zijn de woonlasten 

gecategoriseerd in vier verschillende groepen, namelijk : 

1. < € 697,- (betaalbare woon last onderkant+ maximale huursubsidie44
); 

2. > € 697, - < € 969, - (betaalbare woonlast bovenkant op basis van woonquote45
) ; 

3. > € 969, - < € 2111,- (betaalbare woon last bovenkant op basis van inkomsten minus uitgaven46
) . 

4. > € 2111,- (concept is bestemd voor een andere doelgroep met een hoger inkomen) 

In de laatste kolom zijn de investeringskosten per woonzorgconcept ingeschat. Deze inschatting is met behulp 

van de NCW-methode en de gegevens van de kale huur, servicekosten en energiekosten gemaakt (tabel 15). In 

tabel 16 zijn de energiekosten niet meegenomen. Bij het berekenen van de investeringskosten zijn de 

parameters, die zijn gebruikt in paragraaf 7.2, aangehouden (exploitatietijd 50 j aar) . De maximale te vragen 

huur is begrensd op€ 710, - per maand (Brusselnorm), hetgeen tot gevolg heeft een maximale investeringssom 

van€ 113.000,-. Bij alle woonzorgconcepten is uitgegaan van €20.000 grondkosten per wooneenheid . 

44 €440, - (minimale betaalbare woon last)+ €257, - (maximale huursubsidie) = €697,-

45 0,345 (woonquote) * €2808,- (bovenkant inkomen doelgroep)= €969,-

46 €2808,- (bovenkant inkomen doelgroep) - €697 (totale uitgaven tabel 12) = €2111,-
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Tabel 15: Indicatie van service-, energiekosten, kale huur en investeringsruimte per woonzorgconcept 

Woonzorgconcept Service Energie Kale Totale Totale lnvesterings-
(WZC) huur woon- woonlast in ruimte 

Lasten groepen bouwkosten-
niveau 

1 Aangepaste reguliere woning € 0,- € 142,- € 482,- € 624,- <€ 697,- € 97.000 
2 Nultredenwoning € 0,- € 142,- € 427,- € 569,- <€ 697,- € 87.000 
3 Levensloopbestendige won ing € 0,- € 142,- € 707,- € 849,- >€ 697, <€ 969,- € 113.000 
4 Serviceflat € 372,-47 € 103,- € 487,- € 962,- >€ 697, <€ 969,- € 113.000 

5 Woonzorgcentrum/-complex € 172,-48 € 103,- € 647,- € 921,- >€ 697, <€ 969,- € 113.000 
6 Mantelzorgwoning € 0,- € 170,- € 419,- € 589,- <€ 697,- € 91.000 
7 Kangoeroewoning (per stuk) € 0,- € 142,- € 454,- € 596,- <€ 697,- € 92 .000 
8 Aanleunwoning € 0,- € 142,- € 538,- € 843,- >€ 697, <€ 969,- € 113.000 
9 Verzorgingshuis € 135,-49 € 103,- € 962,- € 1201,- >€ 969,- € 113.000 
10 All -inclusive pension € 573,-50 € 103,- € 702,- € 1378,- >€ 969,- € 113.000 
11 Particulier wooninitiatief/CPO € 0,- € 170,- € 467,- € 637,- <€ 697,- € 99 .000 
12 Thu ishuis/wonen net als thuis € 900,-51 € 142,- € 1082,- € 2124,- >€ 2111,- € 113.000 
13 Studenten & ouderen € 135,-52 € 103,- € 980,- € 1218,- >€ 969,- € 113 .000 
14 Wonen-naar-behoeften € 0,- € 103,- € 819,- € 922,- >€ 697, <€ 1000 € 113.000 

47 Service in de serviceflat (WZC4) bestaat uit: huismeester, receptie, huiswinkel/kiosk, lobby 

(ontmoetingsruimte), grand café, restaurant, fysiotherapieruimte, fitnessruimte, bibliotheek, leestafel, 

wasserette, strijkkamer, huishoudster, zelfstandig gastenverblijf, internetruimte, kapsalon, schoonheidssalon, 

filmruimte en activiteitenruimte (geen zorg op afroep mogelijk). 

48 Service in het woonzorgcentrum (WZCS) bestaat uit: beeldtelefoon, alarmering & domotica (de mogelijkheid 

tot het oproepen van zorg binnen 10 minuten), schoonmaakservice in algemene ruimten. Het leveren van zorg 

wordt vervolgens vanuit de Wmo2015 of Wlz gefinancierd. 

49 Service in het concept studenten & ouderen (WZC13) bestaat uit dezelfde service als in het 

woonzorgcentrum. 

50 Servicekosten zijn bepaald op basis van de gemiddelden van acht all-inclusive concepten (Platform31), 

service in het all-inclusive pension bestaat uit: huismeester, receptie, alarmering, 24-uurs alarmopvolging, elke 

dag warme maaltijd en ontbijt, schoonmaak 80 minuten per week, schoonmaak algemene ruimten, 

welzijnsdiensten en activiteiten (grand café, restaurant, fysiotherapieruimte, fitnessruimte, bibliotheek, 

leestafel, wasserette, strijkkamer, internetruimte, kapsalon, schoonheidssalon, filmruimte en 

activiteitenruimte), stoffering van het appartement en inventaris algemene ruimten . 

51 Service in het concept thuishuis/wonen net als thuis (WZC12) heeft dezelfde voorzieningen als het all

inclusive pension (WZCll) . De prijs ligt hoger omdat hier meer verpleegkundigen per senior aanwezig zijn . 

52 Service in het concept studenten & ouderen (WZC13) bestaat uit dezelfde service als in het 

woonzorgcentrum. 
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Tabel 16: Indicatie van servicekosten, kale huur en investeringsruimte per woonzorgconcept (zonder energiekosten) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

14 

Woonzorgconcept Service Energie Kale Totale Totale lnvesterings-
(WZC) huur woon- woonlast in ruimte 

Aangepaste reguliere woning € 0,-
Nultredenwoning € 0,-
Levensloopbestendige woning € 0,-
Serviceflat € 372,-
Woonzorgcentrum/-complex € 172,-
Mantelzorgwoning € 0,-
Kangoeroewoning (per stuk) €0,-
Aanleunwoning € 0,-
Verzorgingshuis €135,-
All-inclusive pension € 573,-
Particulier wooninitiatief/CPO € 0,-
Thuishuis/wonen net als thuis € 900,-
Studenten & ouderen €135,-
Wonen-naar-behoeften € 0,-

€ 0,- €482,-
€ 0,- €427,-
€ 0,- € 707,-
€ 0,- €487,-
€ 0,- € 647,-
€ 0,- €419,-
€ 0,- € 454,-
€ 0,- € 538,-
€ 0,- € 962,-
€ 0,- € 702,-
€ 0,- € 467,-
€ 0,- € 1082,-
€ 0,- € 980,-
€ 0,- € 819,-

Lasten groepen bouwkosten-

€ 482,-
€ 427,-
€ 707,-
€ 859,-
€ 819,-
€ 419,-
€ 454,-
€ 538,-
€ 1097,-
€ 1275,-
€ 467,-
€ 1982,-
€ 1115,-
€ 819,-

niveau (zonder 
energiekosten) 

<€ 697,- € 72.000 
<€ 697,- € 62.000 
>€ 697, <€ 969,- € 112.000 
>€ 697, <€ 969,- € 113.000 
>€ 697, <€ 969,- € 113.000 
<€ 697,- € 60.000 
<€ 697,- € 67.000 
<€ 697,- € 82.000 
>€ 969,- € 113.000 
>€ 969,- € 113.000 
<€ 697,- € 69.000 
>€ 969,- € 113.000 
>€ 969,- € 113.000 
>€ 697, <€ 1000 € 113.000 

De totale woonlasten in tabel 16 zijn, ten opzichte van tabel 15 lager, vanwege het niet meerekenen van de 

energiekosten. Hierdoor valt soms ook de investeringsruimte lager uit. Om een woning energieneutraal te 

bouwen of zodanig te transformeren is juist een hoger investeringsniveau nodig. Indien het additionele 

investeringsbedrag kleiner is dan het verschil in investeringsruimte tussen tabel 15 en 16 zal de mate van 

'betaalbaarheid' toenemen. Een voorbeeld : Het verschil in investeringsruimte is € 25.000 bij de aangepaste 

reguliere woning (€ 97.000 - € 72.000). Indien bij een investering kleiner dan dit bedrag ( < € 25.000) een 

woning 50 jaar lang energieneutraal kan worden gemaakt en gehouden is het mogelijk een interessante 

investering. 

7 .3.4 Totale exploitatiekosten per woonzorgconcept 

Opvallend is dat een aantal concepten, met name het thuishuis/wonen net als thuis (WZC12), duidelijk uit de 

toon valt in vergelijking met de andere woonzorgconcepten. Dit concept is vanwege de hoge kosten (zowel 

hoge servicekosten als hoge kale huur) niet geschikt voor de doelgroep. De hoge kosten zijn te verklaren door 

het intramurale karakter van het concept. Hiermee wordt bedoeld dat er altijd professionele 

zorg(dienst)verleners aanwezig zijn, dit brengt de nodigde kosten met zich mee. De hoge kale huur is te 

verklaren door de vele vierkante · meters gemeenschappelijke ruimte (grote gezamenlijké keuken en 

woonkamer). Deze vierkante meters (moeten) worden doorberekend aan de huurders. 

De gemiddelde prijzen van een verzorgingshuis (WZC9), all-inclusive pension (WZC10), en studenten & 

ouderen concept (WZC13) kunnen alleen geschikt zijn voor inkomensgroepen die zich aan de bovenzijde van 

het gestelde inkomenskader bevinden. Het is niet raar dat dergelijke concepten soortgelijke 

(exploitatie)kosten hebben, aangezien het all-inclusive pension en het concept studenten & ouderen nieuwe 

varianten op het traditionele verzorgingshuis zijn. 

In brede zin kan worden gesteld dat alle woonzorgconcepten te duur zijn voor de onderkant van de doelgroep, 

die maar € 440,- per maand aan woonlasten kan uitgeven. Uitgaande van een situatie met energierekening. 

Maar omdat deze groep meestal recht heeft op huursubsidie (tot maximaal € 257,- per maand) zijn sommige 

concepten toch betaalbaar. Dit zijn concepten die onder de € 697,- per maand kosten (aangegeven in het 

groen in tabel 15 en 16) en betreft: 

de aangepaste reguliere woning (WZCl); 

de nultredenwoning (WZC2); 

de mantelzorgwoning (WZC6); 

de kangoeroewoning (WZC7); 
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het particuliere wooninitiatief (WZCll) . 

De volgende woonzorgconcepten zijn voor de onderkant van de doelgroep niet betaalbaar. Alleen het midden 

en hoge inkomenssegment heeft hiervoor voldoende financiële middelen: 

de levensloopbestendige woning (WZC3); 

de serviceflat (WZC4); 

het woonzorgcentrum/-complex (WZC5); 

de aanleunwoning (WZC8); 

het concept wonen-naar-behoeften (WZC14). 

Een kanttekening die bij de gestelde indicatie uit tabellen 15 en 16 moet worden gemaakt, is dat 

woonzorgeenheden meestal groter worden uitgevoerd dan de in de berekening gebruikte 56 m2 in een: 

levensloopbestendige woning (WZC3); 

woonzorgcentrum/-complex (WZC5); 

particulier wooninitiatief/CPO (WZCll) . 

Indien deze concepten groter worden uitgevoerd, stijgt daardoor de (huur)prijs ook verder. 

Kortom, wat betreft de betaalbaarheid voldoet het thuishuis/wonen net als thuis (WZC12) niet en zijn de 

volgende woonzorgconcepten voor het overgrote deel van de doelgroep ook niet 'betaalbaar': 

het verzorgingstehuis (WZC9); ,. 

het all-inclusive pension (WZClO); 

het concept studenten & ouderen (WZC13). 

Indien de huursubsidie wordt afgeschaft, ontstaat over de gehele breedte een groot probleem met betrekking 

tot de betaalbaarheid . Zelfs woonzorgconcepten met de laagste woonlasten zijn dan (voor een groot deel van 

de doelgroep) niet langer 'betaalbaar' . 

7 .4 Geschiktheid 

Nu helder is in welke mate woonzorgconcepten 'functioneel geschikt' en 'betaalbaar' zijn, kan een inschatting 

worden gemaakt van de 'geschiktheid'. Hiermee kan antwoord worden gegeven op de zevende deelvraag: 

'Wat is de discrepantie tussen 'het aanbod' en 'geschikte' woonzorgconcepten?'. Om deze vraag te 

beantwoorden wordt de mate van 'geschiktheid' van de verschillende concepten (zijnde het aanbod) in kaart 

gebracht. De mate van 'geschiktheid' voor de doelgroep is uiteengezet met behulp van figuur 35 en 36, waarbij 

op de x-as de waarden van de 'functionele geschiktheid' zijn weergeven. Daarbij is de waarde 3,5 in het 

midden gezet, omdat dit de gemiddelde waarde is. 

Op de y-as zijn de maandelijkse woonlasten van de doelgroep weergegeven op basis van: 

servicekosten; 

energiekosten; 

kale huur. 

Hierbij is hetzelfde onderscheid aangehouden als in tabel 15 en 16, namelijk woonzorgconcepten met een: 

huurlast lager dan€ 697,- afgerond € 700,-; 

huurlast tussen de€ 697,- en€ 969,- afgerond€ 700,- en€ 1000,-; 

huurlast boven de€ 969,- afgerond € 1000,-; 

huurlast boven de€ 2111,- afgerond€ 2000,-. 

De onderste stippellijn geeft de betaalbare woonlast zonder huursubsidie weer (€440,- per maand). 
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Zojuist genoemde grenswaarden zijn met zwarte lijnen in figuur 35 weergegeven. De positie van het 

woonzorgconcept (aangegeven met behulp van een cirkel met daarin een cijfer) bepaalt de mate van 

'geschiktheid' van het concept. 

Het figuur heeft als onderlegger een palet met de kleuren, namelijk: zwart, Rood, Oranje, Geel, Lichtgroen en 

donkergroen. Deze kleuren (die van rechtsboven naar linksonder lopen) geven in de mate van 'geschiktheid' 

weer, waarbij de zojuist opgenoemde kleuren van niet geschikt (zwart) naar zeer geschikt (donkergroen) 

lopen. 

€ 2.000 

€ 1.800 

111 

0 € 1.600 ... 
::::, 
CIJ 

t C € 1.400 
a..::-
c ::::, 
CIJ ::::, t: .c € 1.200 
IV "C 
C C 
O IV € 1.000 
0 IV s E 

€ 800 

€ 600 

Mate van 'geschiktheid' voor de doelgroep 

Mogelijk 
geschikt 

• 11 

€400 - ~~-------------------------~----] -------- --- -- ------- -------

€ 200 

€ -

5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 

Mate van 'functionele geschiktheid' 

1 = WZCl = Aangepaste reguliere woning 

2 = WZC2 = Nultredenwoning 

3 = WZC3 = Levensloopbestendige woning 

4 = WZC4 = Serviceflat 

5 = WZCS = Woonzorgcentrum/-complex 

6 = WZC6 = Mantelzorgwoning 

7 = WZC7 = Kangoeroewoning 

8 = WZC8 = Aanleunwoning 

9 = WZC9 = Verzorgingstehuis 

10 = WZClO = All-inclusive pension 

11 = WZCll = Particuliere wooninitiatief/CPO 

12 = WZC12 = Thuishuis/wonen net als thuis 

13 = WZC13 = Studenten & ouderen 

14 = WZC14 = Wonen-naar-behoeften 

2,0 

Figuur 35: Mate van 'geschiktheid' van de verschillende woonzorgconcepten (voor de doelgroep). Woonlasten op basis van 
kale huur, service- en energiekosten. 

Woonlasten per maand zijn in figuur 35 op basis van tabel 15 (inclusief energiekosten) vastgesteld . 

Wanneer de woonlasten op basis van tabel 16 (exclusief energiekosten) zijn bepaald, ziet de mate van 

'geschiktheid' als volgt uit (zie figu ur 36) . 
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Mate van 'geschiktheid' voor de doelgroep 
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Mate van 'functionele geschiktheid' 

1 = WZCl = Aangepaste reguliere woning 

2 = WZC2 = Nultredenwoning 

3 = WZC3 = Levensloopbestendige woning 

4 = WZC4 = Serviceflat 

5 = WZCS = Woonzorgcentrum/-complex 

6 = WZC6 = Mantelzorgwoning 

7 = WZC7 = Kangoeroewoning 

8 = WZC8 = Aanleunwoning 

9 = WZC9 = Verzorgingstehuis 

10 = WZCl0 = All-inclusive pension 

11 = WZCll = Particuliere wooninitiatief/CPO 

12 = WZC12 = Thuishuis/wonen net als thuis 

13 = WZC13 = Studenten & ouderen 

14 = WZC14 = Wonen-naar-behoeften 

Figuur 36: Mate van 'geschiktheid' van de verschillende woonzorgconcepten (voor de doelgroep). Woonlasten op basis van 
kale huur en servicekosten. 

Eén woonzorgconcept, het concept thuishuis/woneh net als thuis (WZC12), is niet weergegeven in figuur 35. 

Het concept ligt met een maandelijkse huur rond de€ 2000,-, boven de financiële reikwijdte van de doelgroep. 

Voorts is met behulp van de lijnen een aantal groepen te herkennen. Er kan worden gesteld dat niet 'geschikt' 

zijn voor de doelgroep: 

het verzorgingstehuis (WZC9); 

de serviceflat (WZC4). 

Deze concepten zijn voornamelijk door de combinatie van hoge huurlasten en een relatief lage 'functioneel 

geschiktheid' (in verhouding met de andere concepten), niet 'geschikt'. 

De volgende woonzorgconcepten scoren vooral vanwege de hoge huurlasten niet erg goed.: 

het all-inclusive pension (WZC10); 

het concept studenten & ouderen (WZC13). 
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De winnaars zijn de volgende woonzorgconcepten, die 'betaalbaar' en 'functioneel geschikt' zijn : 
de nultredenwoning (WZC2); 

de levensloopbestendige woning WZC3); 

het wonen-naar-behoeften concept {WZC14). 

De overige woonzorgconcepten kunnen als 'mogelijk geschikt' worden beschouwd. Dit houdt in dat ruimte 

voor verbetering bestaat wat betreft de 'functionele geschiktheid' en/of 'betaalbaarheid' . 

7.5 Subconclusie betaalbaar en geschikt 

In deze subconclusie wordt antwoord gegeven op de deelvragen 'Welke woonzorgconcepten zijn 'betaalbaar' 

voor de desbetreffende doelgroep?' en 'Wat is de discrepantie tussen 'het aanbod' en 'geschikte' 

woonzorgconcepten ?'. 

Afhankelijk van het inkomen zijn (met uitzondering van het thuishuis/wonen net als thuis) alle concepten 

'betaalbaar' voor de doelgroep. De mate waarin concepten 'betaalbaar' zijn, verschilt, de volgende 

woonzorgconcepten zijn alleen betaalbaar voor de bovenkant, dit wil zeggen vanaf een inkomen hoger dan 

ongeveer € 1900,- per maand (indicatie woonlasten verzorgingstehuis plus de kosten voor totaal 

levensonderhoud:€ 1201,- + € 697,-). 

het verzorgingshuis (WZC9); 

het all-inclusive pension (WZClO); 

het concept studenten & ouderen (WZC13) . 

Deze laatste twee concepten hebben in algemene zin de potentie om als vervanging van het traditionele 

verzorgingshuis (WZC9) op te treden. En dan voornamelijk het concept studenten & ouderen (WZC13), het all

inclusive pension richt zich namelijk meer op senioren met een inkomen hoger dan die van de doelgroep. 

Aanbevelingen in het volgende hoofdstuk laten zien hoe de huurlasten van deze concepten mogelijk naar 

beneden zouden kunnen. Alle woonzorgconcepten zijn zonder huursubsidie onbetaalbaar voor de onderkant 

van de doelgroep (inkomen van ongeveer€ 1200,- per maand). 

De investeringsruimte ligt maximaal rond de € 113.000,- per woonzorgeenheid. Indien er meer wordt 

geïnvesteerd zal een huurbedrag boven de liberalisatiegrens moeten worden gevraagd, w~ardoor eventuele 

huursubsidie voor de huurder vervalt. Bij bestaand vastgoed (variant 2) zal de verwachte investeringsruimte 

rond de€ 98 .000,- liggen. Bij nieuwbouw, waarbij er vanuit wordt gegaan dat de betaalbare woon last hoger is 

omdat de huurder geen energierekening hoeft te betalen (variant 4) . Zal de verwachte investeringsruimte rond 

de € 110.000,- liggen. Bedragen zijn gebaseerd op een exploitatietijd van 50 jaar en parameters zoals zijn 

gebruikt in paragraaf 7.2. 

Het verschil tussen 'het aanbod' en 'geschikte' woonzorgconcepten kan worden afgelezen in figuur 35 en 36. 

Het aanbod, bestaande uit 14 verschillende woonzorgconcepten (gedefinieerd in hoofdstuk 5), is uitgezet op 

de x-as (mate van functionele geschiktheid) en de y-as (woonlasten per maand in euro's). Hieruit blijkt dat 

alleen 'geschikt' zijn: 

de nultredenwoning (WZC2); 

de levensloopbestendige woning (WZC3); 

het concept wonen-naar-behoeften concept (WZC14). 

Andere concepten verkeren veelal in het gele gebied, oftewel 'mogelijk geschikt'. Bij dergelijke concepten 

Bij dergelijke concepten bestaat ruimte voor verbetering. Hoe deze verbeteringen eruit zouden kunnen zien 

volgt in het volgende en laatste hoofdstuk 'Conclusie en aanbevelingen' 
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8.0 Conclusie en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk is antwoord gegeven op de gestelde onderzoeksvragen. Vervolgens zullen aanbevelingen 

worden gedaan ter verbetering van de mate van 'geschiktheid' van de verschillende woonzorgconcepten. Ook 

zijn aanbevelingen gedaan aan betrokken actoren, waarbij duidelijk is gemaakt hoe deze kunnen bijdragen aan 

het beter bij elkaar laten aansluiten van vraag en aanbod. Na de aanbevelingen wordt besproken welke 

mogelijkheden er liggen voor vervolgonderzoek. Tot slot volgt een evaluatie van het onderzoek(sproces). 

8.1 Conclusie 

Het bestaande zorgstelstel maakt een transitie door wat betreft regelgeving en behoeften van senioren . Sinds 

1 januari 2015 is bijvoorbeeld de woonvergoeding voor senioren met een lichte zorgvraag vervallen. Hierdoor 

zijn eigenaren van care vastgoed gericht op deze groep vaak genoodzaakt zorg anders aan te bieden. Dit kan 

door de focus te leggen op de zwaardere zorgtaken. Indien zorginstellingen zich richten op zwaardere zorg 

kunnen zorgbehoevenden een woonvergoeding ontvangen. Zorgbehoevenden dienen dan recht te hebben op 

de functie 'verblijf', hetgeen betekent dat vanwege de intramurale zorgvraag een woonvergoeding kan worden 

aangevraagd. 

Vanwege de demografische ontwikkeling in Nederland en de steeds beter wordende zorg(dienstverlening) 

bestaat een groeiende vraag wat betreft woonzorgeenheden met het label 'verzorgd wonen' . Dit zijn 

woningen waarbij het mogelijk is om zorg op afroep te leveren binnen 10-15 minuten. Het aantal senioren 

(65+) zal van ongeveer 3.000.000 in 2015 toenemen tot 4.700.000 in 2040. Van deze groep heeft 60% een 

inkomen onder de Brusselnorm (€ 33.700,- per jaar/€ 2808,- per maand) en maakt aanspraak op sociale 

(huur)woningen en mogelijk huursubsidie. De groep is met behulp van deze kwalificatie (Brusselnorm) 

ingekaderd naar 'minder draagkrachtige' senioren. De verwachting is dat de gemiddelde leeftijd waarop 

senioren fysieke beperkingen beginnen te ondervinden zal stijgen van 71 jaar nu (2015) tot 75 jaar in 2040. 

Tezamen met de individualisatie van de samenleving, waardoor de gemiddelde huishoudenssamenstelling 

steeds kleiner wordt, betekent dit dat de vraag naar woonzorgeenheden voor deze groep over 25 jaar 

ongeveer 190% groter zal zijn dan de huidige vraag (2015). Het gaat hierbij om senioren (65+) met een 

inkomen onder de Brussel norm en een extramurale en somatische zorgvraag. Verwacht wordt dat het aantal 

benodigde woonzorgeenheden voor deze groep zal stijgen van 90.000 nu (2015) naar ongeveer 170.000 in 

2040. Dit betekend dat er de komende 25 jaar ongeveer 80.000 woningen voor de doelgroep moeten worden 

bijgebouwd. De verwachting is dat de vraag in deze periode lineair zal groeien. Deze 80.000 woningen moeten 

'verzorgd wonen' toelaten, er zijn voldoende woningen op de markt met het label 'geschikt wonen'. Het 

'geschikt wonen' betreft woningen met aanpassingen voor senioren, zoals een stoellift, lage drempels en een 

slaapkamer en badkamer op de begane grondvloer. Echter, er is hier geen zorg op afroep mogelijk zoals bij 

'verzorgd wonen'. De doelgroep is verder gespecificeerd naar een- en tweepersoonshuishoudens. De 

verwachting is dat de vraag naar wooneenheden geschikt voor alleenstaanden vanwege de verdere 

individualisatie marginaal groter zal zijn dan de vraag naar wooneenheden die geschikt zijn voor 

samenwonenden. 

Op basis van de opgestelde definitie van een woonzorgconcept, "Woonzorgconcepten zijn samenstellingen van 

producten en diensten, bestaande uit zorg, woonvoorzieningen, particuliere en/of door de overheid 

gefinancierde diensten die worden aangeboden voor de doelgroep", zijn concepten in kaart gebracht. Een 

voorwaarde bij het selecteren is dat concepten gericht moeten zijn op de doelgroep. Dit betekend dat ze 

gericht moet zijn op senioren (65+) en extramurale en somatische zorg moeten aanbieden. Uiteindelijk zijn 

veertien verschillende concepten gevonden die voldoen aan deze voorwaarden. 
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Definities van deze concepten zijn weergegeven in hoofdstuk 5 'aanbod'. Zorgexperts hebben op basis van de 

woonzorgvraag een toetsing uitgevoerd. Bij deze toetsing is de mate waarin 35 verschillende behoeften en 

criteria kunnen voldoen binnen een bepaald woonzorgconcept beoordeeld. Deze beoordeling is weergeven in 

tabel 9 op pagina 78. Uit de toetsing van zorgexperts is gebleken dat alle benoemde concepten 'functioneel 

geschikt' zijn . De levensloopbestendige woning (WZC3) en het concept wonen naar behoeften (WZC14) scoren 

het best. De behoeften: mobiliteit in de woning, perceptuele behoeften en de relatie tussen zorgvraag en het 

woonzorgconcept scoren bij deze concepten erg goed. Met perceptuele behoeften wordt het kunnen 

bedienen van gebouwonderdelen bedoeld. Het verzorgingstehuis (WZC9) en de serviceflat (WZC4) scoren het 

minst. Er wordt te weinig aan eenzaamheidspreventie gedaan bij deze concepten. Daarnaast levert het 

beperkte aantal vierkante meters soms problemen op met onder andere privacy van bewoners. 

Voorts zijn verschillen geconstateerd wat betreft de 'betaalbaarheid' van concepten. De woonlasten, 

opgebouwd uit kale huur en eventuele energie- en servicekosten onder € 697,- per maand, worden als 

betaalbaar beschouwd. Dit bedrag is een samenstelling van de betaalbare woonlasten voor de doelgroep plus 

de maximale huursubsidie. Concepten die mogelijk een woonlast hebben die onder dit bedrag liggen, zijn: 

aangepaste reguliere woning (WZCl), nultredenwoning (WZC2), mantelzorgwoning (WZC6), kangoeroewoning 

(WZC7) en het particuliere wooninitiatief (WZC11). Andere woonzorgconcepten hebben mogelijk een hogere 

huurprijs. In de volgende paragraaf zijn aanbevelingen gedaan hoe (huur)prijzen van bepaalde concepten naar 

beneden kunnen worden gebracht. 

De discrepantie tussen vraag en aanbod blijkt in algemene zin beperkt. Een groot deel van de concepten 

voldoet namelijk voor een groot deel aan de 'functionele geschiktheid'. Echter, veel concepten hebben wel 

een te hoge woonlast. Zeker het all-inclusive pension (WZC10) en het concept studenten & ouderen (WZC13) . 

Verwacht kan worden dat concepten waarbij zorg alleen extramuraal wordt aangeboden, zoals bij de 

aangepaste reguliere woning (WZCl), de levensloopbestendige woning (WZC3) en de mantelzorgwoning 

(WZC6), in de nabije toekomst meer zullen worden gebruikt. Dit omdat de verwachting is dat de 'zorg op 

afstand' steeds beter toepasbaar wordt en mensen hogere eisen wat betreft zelfzeggenschap zullen 

ontwikkelen. Voor de onderkant van de doelgroep wordt de mantelzorg/vrijwilligerszorg steeds belangrijker, 

omdat de overheid alleen de basisvoorzieningen wat betreft zorg aanbiedt. Dit betekent dat mogelijk de vraag 

naar concepten, zoals de mantelzorgwoning (WZC6) en de kangoeroewoning (WZC7), zal toenemen. 

Bouwkundig gezien kan het concept wonen-naar-behoeften (WZC14) als meest 'geschikt' worden beschouwd. 

De levensloopbestendige woning (WZC3) is vanuit een passende filosofie opgezet, namelijk de woning 

gedurende een langere periode geschikt houden, ook naarmate de leeftijd en daarmee de beperkingen van 

senioren toenemen . Concepten die wat betreft score als tweede eindigen zijn de nultredenwoning (WZC2) 

kangoeroewoning (WZC7) en het particuliere wooninitiatief (WZC11) . Deze woonzorgconcepten kunnen zich 

onder andere nog verbeteren op de relatie tussen de zorgvraag en het woonzorgconcept . Dit betekend het 

woonconcept langer laten passen bij de zorgvraag van de senior. 
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8.2 Aanbevelingen 

De aanbevelingen zijn onderverdeeld in drie groepen, namelijk beleidsaanbevelingen, aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek en een evaluatie van het onderzoek(sproces). Bij de aanbevelingen wordt besproken welke 

mogelijkheden er zijn om de mate van 'geschiktheid' te verbeteren. 

8.2.1 Beleidsaanbevelingen 

Beleidsaanbevelingen bestaan uit twee delen, namelijk aanbevelingen per woonzorgconcept en aanbevelingen 

aan de betrokken actoren . Eerst volgen de aanbevelingen per woonzorgconcept . 

Aangepaste reguliere woning (WZCl) 

Om t e voorkomen dat senioren bij de aangepaste reguliere woning onvoldoende ondersteuning krijgen bij 

huishoudelijke taken (ADL-/HDL-activiteiten) is het plaatsen van domotica gewenst. Met behulp van deze 

techniek kan zorg en/of huishoudelijke hulp snel en gemakkelijk worden opgeroepen. Om de woning 

betaalbaar te houden moeten dergelijke installaties vanuit de Wmo2015 of Wlz worden gefinancierd . 

Daarnaast dienen mantel- en/of vrijwilligerszorgers waar mogelijk ondersteuning te bieden; er kan niet vanuit 

worden gegaan dat iedereen dit kan . Sommige senioren hebben geen familie en/of vrienden die in staat zijn 

om mantelzorg te verlenen . De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om passende thuiszorg (inclusief hulp 

bij ADL-/HDL-activiteiten) te bieden . 

Nultredenwoning (WZC2) 

Wat voor de aangepaste reguliere woning van toepassing is, geldt in mindere mate ook voor de 

nultredenwoning. In veel gevallen bestaat bij een dergelijk concept iets meer aandacht voor hulp bij ADL-/HDL

activiteiten, maar is deze hulp zeker niet altijd aanwezig. Ter ondersteuning van senioren die wonen in een 

nultredenwoning is passende domotica en thuiszorg gewenst. De mate waarin hangt samen met de zorgvraag. 

Levensloopbestendige woning (WZC3) 

Het concept met de hoogst gescoorde waarde op 'functionele geschiktheid' kent nauwelijks extra 

aanbevelingen . Van belang is wel dat levensloopbestendige woningen betaalbaar blijven . Vaak worden 

dergelijke woningen als nieuwbouw uitgevoerd met de nodige luxe elementen (bijvoorbeeld: tweede 

badkamer en hoog afwerkingsniveau), die de woningen onnodig duur maken. Met andere woorden : het 

concept moet eenvoudig worden uitgevoerd zodat de investeringskosten, en daarmee de huurprijs, laag 

kunnen blijven . 

Serviceflat (WZC4) 

De serviceflat kent in algemene zin vrij veel beperkingen wat betreft de 'functionele geschiktheid' . Vanwege de 

vaak beperkte oppervlakte van dit concept kunnen lang niet altijd twee (slaap)kamers, een apart toilet en een 

voldoende grote keuken/woonkamer worden gerealiseerd . Het omzetten van twee wooneenheden naar één 

wooneenheid, of van drie naar twee wooneenheden (afhankelijk van het gebouw) vormt in een aantal 

gevallen een oplossing. Het nadeel is dat er relat ief hoge investeringskosten zijn gemoeid met dergelijke 

verbouwingen . Een deel van de vastgoedvoorraad dient in dat geval te worden gesloopt, een ander deel dient 

met behulp van deze relatief hoge investeringen opnieuw geschikt te worden gemaakt voor de woonzorgvraag 

van de nabije toekomst. Allerlei aspecten op lokaal niveau, zoals de ontwikkeling van de lokale demografie, de 

investeringsruimte, de locatie en de staat van het pand, wegen in deze beslissing mee. 
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Woonzorgcentrum/-complex (WZCS) 

Het woonzorgcentrum/-complex is voor het overgrote deel van de doelgroep te duur. Bovendien hebben veel 

senioren (profiel 1 en 2) niet de zorg(dienst)verlen ing nodig die vaak wel wordt aangeboden binnen dergelijke 

concepten . Net als verzorgingshuizen in de afgelopen jaren en in de komende periode zullen gaan doen, dient 

ook het woonzorgcentrum/-complex een duidelijke strategie te kiezen. Dit kan zijn meer zwaardere zorgtaken 

op zich nemen of het aanbieden van wooneenheden voor senioren die nog niet of nauwelijks zorg nodig 

hebben. 

Mantelzorgwoning (WZC 6) 

De mantelzorgwoning heeft vanwege de vrijstaande opzet (niet complexgewijs) een aantal nadelen: 

medische voorzieningen kunnen ver weg liggen; 

de thuiszorg kan mogelijk niet altijd eenvoudig bij een mantelzorgwoning komen; 

(indirect) sociaal contact kan, wanneer sprake is van beperkte mobiliteit bij de zorgbehoevende, 

problematisch zijn. 

Goede domotica (zorg op afstand) en heldere afspraken tussen thuiszorgorganisaties en mantelzorgers kunnen 

veel van deze problemen ondervangen . 

Kangoeroewoning (WZC 7) 

Vanwege het specifieke product moet alleen op aanvraag worden gebouwd. Bewoners gaan immers akkoord 

met het naast elkaar wonen en het leveren van mantelzorg voor langere tijd. Bij een corl}plexgewijze 

kangoeroewoning kunnen (financiële) schaalvoordelen worden behaald bij het leveren van 

zorg(dienst)verlening. Een dergelijke opzet van het concept geniet daarom de voorkeur boven (half)vrijstaande 

woningen. 

Aan leunwoning (WZC 8) 

De traditionele vormen van dit concept staan in de buurt van het verzorgingshuis, waarbij 

zorg(dienst)verlening vanuit het nabij gelegen verzorgingstehuis wordt georganiseerd. In de nabije toekomst 

komen dergelijke woningen steeds vaker binnen de woonzorgservicezone te staan . Een 'dorpshuis' of 

'zorgsteunpunt', dat naast de organisatie van zorg(dienst)verlening, ontspanning (bijvoorbeeld sport en 

bijeenkomsten) kan bieden zal senioren aanspreken . Met andere woorden : dergelijke woningen dienen binnen 

een woonzorgservicezone te worden gerealiseerd, waarb ij naast de verlening van (medische) 

zorg(dienst)verlening kan worden voorzien in behoeften als ontspanning en direct sociaal contact. 

Verzorgingshuis (WZC9) 

Het traditionele verzorgingshuis blijft alleen functioneren voor senioren met een intramurale zorgvraag, voor 

de doelgroep (extramurale zorgvraag) is een dergelijk concept niet geschikt. Verzorgingstehu izen dienen zich 

dan ook meer te gaan richten op deze groep zwaardere zorgbehoevenden. Daarnaast moeten 

verzorgingshuizen zoveel mogelijk doen om eenzaamheid te voorkomen, dit is namelijk een probleem in 

verzorgingshuizen. Dit kan door het organiseren van activiteiten en het aanbieden van mogelijkheden om 

gemakkelijk andere bewoners te kunnen ontmoeten . Indien financieel mogelijk kunnen aanpassingen in het 

gebouwontwerp ook bijdragen aan meer interactie tussen bewoners. 

All-inclusive pension (WZC10) 

Het all-inclusive pension voldoet in algemene zin aan de woonzorgvraag van de doelgroep en is 'functioneel 

geschikt' . De huurlasten die horen bij een dergelijk concept zijn echter te hoog voor de doelgroep. Veel service 

die wordt aangeboden is niet noodzakelijk maar kan worden gezien als een luxe product. Het concept dient 

zich daarom te richten op het midden- en hoge inkomenssegment of moet de (huur)prijs naar beneden 

brengen . Hoe dit mogelijk kan worden gedaan wordt besproken in de volgende subparagraaf 

vervolgonderzoek. 
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Particulier wooninitiatief/CPO (WZC11) 

Het particulier wooninitiatief kan 'functioneel geschikt' en 'betaalbaar' worden uitgevoerd. Wanneer de 

zorgvraag echter toeneemt dienen veel randzaken te worden georganiseerd om aan de woonzorgvraag te 

kunnen voldoen. Denk hierbij aan: 

zorg( d ienst)verleni ng; 

nabijheid van medische voorzieningen. 

Indien senioren op tijd beginnen met het opzetten van een dergelijk concept, is het uitvoeren ervan mogelijk. 

Er kan namelijk niet worden verwacht dat senioren met vergaande ouderdomsverschijnselen zelf hun eigen 

woon- en zorgvoorzieningen kunnen organiseren. 

Thuishuis/wonen net als thuis (WZC12) 

Zoals reeds is aangegeven past dit concept beter bij een intramurale setting en zijn de huurlasten veel te hoog 

voor de doelgroep. Daarom is dit woonzorgconcept niet geschikt. 

Studenten & Ouderen (WZC13) 

Senioren ondervinden vaak nauwelijks financiële voordelen ten opzichte van het traditionele verzorgingshuis 

waardoor het concept voor de doelgroep duur blijft. Wel levert het een betere 'functionele geschiktheid' op, 

door voornamelijk betere ondersteuning bij ADL-/HDL-activiteiten. Indien het concept onder de € 700,

woonlasten per wooneenheid per maand in de markt kan worden gezet en voorwaarden worden gesteld aan 

het type studenten (affiniteit met senioren), dat in het concept komt te wonen, kan een dergelijk concept 

'slagen'. Vanwege deze voorwaarden dient het concept alleen op specifieke locaties te worden toegepast. In 

de volgende subparagraaf vervolgonderzoek worden een aantal mogelijkheden besproken ten aanzien van het 

verlagen van de huur(prijs). 

Wonen-naar-behoeften (WZC14) 

Het concept wonen-naar-behoeften kent nauwelijks mindere scores op behoeften en criteria ten aanzien van 

de 'functionele geschiktheid'. De woonlasten voor de doelgroep zijn aan de hoge kant. Het concept dient 

daarom, zonder concessies te doen aan de 'functionele geschiktheid', zo goedkoop mogelijk te worden 

uitgevoerd. Dit betekent nieuwbouw met een laag afwerkingsniveau en goedkope bouwmethoden (denk aan : 

stapelbouw of prefab) en transformatie van bestaand vastgoed wanneer het bestaande gebouwontwerp zich 

ervoor leent. Indien het gebouwontwerp geen eenvoudige transformatie toelaat, dient voor een ander 

concept te worden gekozen. 

Beleidsaanbevelingen aan de betrokken actoren 

Hieronder is per actor aangeven welke maatregelen actoren kunnen treffen om vraag en aanbod van de 

doelgroep dichter bij elkaar te brengen. Wat met de actoren wordt bedoeld en welke relaties deze met elkaar 

aangaan is reeds aangegeven in hoofdstuk 2. 

Woningcorporatie 

1. Woningcorporaties dienen een groter deel van hun portfolio 'functioneel geschikt' te maken voor 

lichte zorgbehoevenden (vooral profiel 3). Het aantal wooneenheden is afhankelijk van de locatie van 

het vastgoed en de demografische ontwikkelingen in het desbetreffende gebied. 

2. Woningcorporaties dienen het opzetten van woonzorgservicezones, waarbij een 

zorgsteunpunt/dorpshuis zorg(dienst)verlening en ontspanning kan bieden aan een grote groep lichte 

zorgbehoevenden, {financieel) te ondersteunen. 
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3. Bij het opzetten van nieuwe woonzorgconcepten (nieuwbouw of transformatie van bestaand 

vastgoed) dient helder te worden gecommuniceerd voor welke doelgroep het woonzorgconcept is 

bedoeld . Hierdoor kan de 'functionele geschiktheid' op de doelgroep worden afgestemd. Voor welke 

groep gekozen dient te worden is afhankelijk van demografische gegevens en de ontwikkeling op een 

bepaalde locatie. 

Zorgbehoevende 
1. Zorgbehoevenden dienen tijdig geïnformeerd te worden over de verschillende mogelijkheden op het 

gebied van woonzorgproducten, zodat wanneer zorgbehoevenden zorg nodig hebben een 

woonzorgconcept wordt gekozen dat past bij de persoonlijke wensen en omstandigheden. 

2. De zorgbehoevende dient zich ervan bewust te zijn dat de overheid in de nabije toekomst alleen de 

'basiszorg' zal bieden. Wanneer de zorgbehoevende 'geschikt' wil wonen en zorg wil ontvangen met 

een beperkt budget, vormt mantel-/vrijwilligerszorg een essentieel onderdeel. 

Gemeentelijke overheid/zorgverlener 

1. Het is relatief eenvoudig om als nieuwe speler zorg aan te bieden op de zorgmarkt . Dit betekent dat 

de kwaliteit van deze diensten ondermaats kan zijn. De gemeentelijke overheid dient daarom de 

kwaliteit van nieuwe toetreders en bestaande zorgaanbieders te toetsen en te waarborgen. 

2. De gemeentelijke overheid fungeert sinds de nieuwe zorgregelgeving in feite als zorgverlener. De 

gemeente koopt zorg in en biedt deze vervolgens aan haar burgers aan. Vanwege deze nieuwe 

verantwoordelijkheid dienen gemeenten een inschatting te kunnen maken of de prijs

kwaliteitsverhouding van aangeboden zorgproducten juist is. Met andere woorden: er dient kennis 

met betrekking tot zorginkoop aanwezig te zijn binnen de gemeente. 

3. Omdat de mate van thuiszorg voor een groot deel van de doelgroep afhangt van de beoordeling van 

de gemeente, die een inschatting maakt van de benodigde zorg, dient er bij de gemeente een 

consistent en inzichtelijk afwegingsmodel te worden gebruikt. Hierbij dient te worden geanalyseerd 

en geleerd van eventuele rechtszaken die gaande zijn . 

Financiers (banken/beleggers) 

Financieringsverstrekkers dienen realistische rendementen te vragen . Ook moet het maatschappelijk 

nut (voornamelijk bij institutionele beleggers) als argument om investeringen te doen worden 

aangehaald . 

Mantelzorgers en vrijwilligers 

Om de kwaliteit van de zorg op een gewenst niveau te kunnen houden dient een groter deel van de 

zorgvraag te worden opgevangen door vrijwilligers- en mantelzorgers. Het is daarom van belang dat 

er een algemeen bewustzijn wordt gecreëerd, waardoor een grote(re) groep mensen bereid is 

dergelijke zorg te leveren. 

8.2.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Dit onderzoek is explorerend, dit wil zeggen dat vervolgstudies per woonzorgconcept meer verdieping kan 

bieden. Bijvoorbeeld met betrekking tot het maken van een (vastgoed)beslissing van een bepaald type 

woonzorgconcept. Dit kan zowel transformatie als nieuwbouw betreffen. Bij het maken van een dergelijke 

keuze zijn altijd demografische gegevens op lokaal niveau nodig, zodat duidelijk is wat de exacte 

woonzorgvraag is. Daarnaast moeten de (financiële) project specifieke gegevens beschikbaar zijn, hieronder 

vallen onder andere: 

het bedrag dat is afgeschreven; 

de investeringsruimte; 

de verwachte waardeontwikkeling bij investeringen. 
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In een eventueel vervolgonderzoek kan een model worden ontwikkeld waarin duidelijk wordt wanneer voor 

welk type woonzorgconcept kan worden gekozen, zodat er een leidraad is bij het maken van 

i nvesteringsbesl issi ngen. 

Bij het concept studenten & ouderen (WZC13) en het all-inclusive pension kan met nader onderzoek duidelijk 

worden gemaakt of de exploitatiekosten, en daarmee de huurprijs, naar beneden kan wanneer dergelijke 

concepten worden omgevormd vanuit het traditionele verzorgingstehuis (WZC9). Het studenten & ouderen 

concept (WZC13) en all-inclusive pension zijn vanwege de vele leegstand in verzorgingstehuizen en de relatief 

slechte score op betaalbaarheid interessant. Mogelijk kunnen (huur)kosten naar beneden door: 

Het bieden van alleen de noodzakelijke service (geen overbodige diensten aanbieden). 

Een meer passende verdeling tussen de woonlasten voor studenten en senioren . 

Het realiseren of transformeren naar energie neutrale wooneenheden, zodat er niet langer sprake is 

van een energierekening voor huurders. 

Het implementeren van meer (zorg)taken voor vrijwilligers en mantelzorgers. Hierdoor kunnen 

professionele zorgdienstverleners ontlast worden en zich richten op de (medische) zorgtaken. 

Dergelijk onderzoek kan tevens voor andere concepten worden uitgevoerd. 

Momenteel zijn er geen kwantitatieve gegevens per woonzorgconcept beschikbaar, waardoor het niet 

mogelijk is om een prognose op te stellen wat betreft het aantal bij te bouwen woningen per type concept. 

Het in kaart brengen van het huidige aantal woningen per concept (aanbod) kan in grote mate bijdragen aan 

het opstellen van dergelijke prognoses. Dit kan zowel op lokaal als op nationaal niveau worden uitgevoerd. 

Omdat in dit onderzoek een bepaalde periode is gekozen (2015-2040), kan het onderzoek na verloop van tijd 

opnieuw worden uitgevoerd. Er kan dan worden bestudeerd of er eventuele verschuivingen in de vraag en/of 

het aanbod bestaan en welke gevolgen dit zou kunnen hebben voor de betrokken actoren . 

8.2.3 Evaluatie 

In het onderzoek is duidelijk geworden welke verschillende concepten bestaan en is een beoordeling 

uitgevoerd door zorgexperts ten aanzien van de 'functionele geschiktheid' . Dit is slechts door tien personen 

uitgevoerd. Indien een soortgelijk onderzoek opnieuw wordt uitgevoerd is het raadzaam om meer zorgexperts 

te benaderen. 

De woonlasten en investeringskosten van een bepaald type concept zijn in dit onderzoek met behulp van ,, 
bestaande projecten geschat. Hierbij is per concept één project gekozen dat representatief is voor het 

concept. Het is beter om meerdere projecten per concept te kiezen, zodat de indicatie van de woonlast dichter 

bij de werkelijkheid komt te liggen. 

De bouwkosten zijn nu alleen op basis van praktijkvoorbeelden geschat. Het is vollediger om ook met behulp 

van bouwkosten kengetallen een berekening te maken van de bouwkosten per concept. Daarvoor is echter wel 

een verdere concretisering van de gestelde definities van de woonzorgconcepten nodig. 
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AWBZ 

BZK 

BKZ 

CAK 

CIZ 

CIBG 

cvz 
CFV 

GGD 

GGZ 

IGZ 

IKZ 

LG 

LHV 

LVG 

LLC & TCO 

NHC 

NzA 
PG 

PGB 

PSY 
PTZ 

MPT 

Nibud 

NVM 

RIVM 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Budgettair Kader Zorg53 

Centraal Administratiekantoor54 

Centrum indicatiestelling zorg55 

Centraal informatiepunt beroepen gezondheid zorg (niet langer lading dekkend)56 

College voor zorgverzekeringen 

Centraal Fonds Volkshuisvesting 

Gemeentelijke gezondheidsdienst 

Geestelijke gezondheidszorg 

Inspectie voor de gezondheidszorg 

Intensieve kindzorg 

Lichamelijk gehandicapt 

Landelijke vereniging huisartsen 

Licht verstandelijk gehandicapt 

57 

Life cycle casts & total cost of ownership58 

Normatieve huisvestingscomponent59 

Nederlandse Zorgautoriteit 

Psychogeriatrische 

Persoonsgebonden Budget 

Psychiatrisch 

Palliatief terminale zorg 

Modulair pakket thuis 

Nationaal Instituut voor budgetvoorlichting; adviseert huishoudens. 

Nederlandse vereniging voor makelaars, taxateurs en vastgoeddeskundigen. 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

53 Het BKZ zijn alle uitgaven op basis van een wettelijke aanspraak dan wel een subsidie die op grond van de 

ZVW en/of de voormalige Awbz die nu bestaat uit; WMO, Jeugdwet, zorgverzekeringswet en de WLZ. 

Zorgkosten die hier buiten vallen zijn; gemeentelijke gezondheidsdiensten {GGD's), arbodiensten en praktijken 

voor alternatieve gezondheidszorg. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mileu, 2015) 

54 Het CAK bepaald de hoogte van de eigen bijdrage aan de WLZ, voorheen Awbz. CAK levert deze data aan de 

cvz. 

55 Het CIZ bepaald de hoogte van uw zorgbehoefte, dit kan variëren van ZZP 1 t/m 10. 

56 De instantie (CIBG) die bij de wet (WTZi) hoort; deze instantie behandeld de aanvragen van zorginstelling die 

zorg willen aanbieden op grond van de Zvw of de voormalige Awbz. 

57 Het CVZ coördineert de uitvoering en financiering van de voormalige Awbz. 

58 Life cycle casts; zowel product/investeringskosten als proceskosten, een tool om een zo compleet mogelijk 

kostenbeeld maken. 

59 De normatieve huisvestingscomponent is een normatieve vergoeding voor instandhouding van vastgoed van 

zorginstellingen. Bestaande uit kosten voor bouwen, grond, onderhoud en aflossingen van rente. 
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SGLVG 

SOM 

USE 

VPT 

VG 

vv 
VWS 

Wmo 

Wlz 

WTZi 

wws 
ZG 

ZGAUD 

ZGVIS 

ZMV 

Zvw 

ZZP 

zzv 

Sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt 

Somatische aandoening of beperking 

User needs by Systematic Elaboration 

Volledig pakket thuis 

Verstandelijk gehandicapt 

Verpleging en verzorging 

Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en Sport 

Wet maatschappelijke ondersteuning 

Wet langdurige zorg 

Wet toelating zorginstellingen60 

Woningwaarderingsstelsel61 

Zintuigelijk gehandicapt 

Zintuigelijk gehandicapt auditief en communicatief 

Zintuigelijk gehandicapt visueel 

Zorg met verblijf 

Zorgverzekeringswet 

Zorgzwaartepakket, indicatie van de CIZ hoeveel zorg u nodig heeft. 

Zorg zonder verblijf 

60 De wet toelating zorginstellingen (WTZi) regelt de toelating van zorginstellingen zodat deze via de 

zorgverzekeringswet en/of de Wlz vergoedingen kan aanvragen (Rijksoverheid, 2015). 

61 Woningwaarderingsstelsel; punten op basis van oppervlakte, voorzieningen, sanitair, energieprestatie en in 

de nabije toekomst ook WOZ-waarde. Met deze punten wordt de maximale te vragen huurprijs bepaald . 
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Bijlagen 

Zorgen om zorg 

Explorerend onderzoek naar 'geschikte' woonzorgconcepten voor de lage inkomensklasse 
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Bijlage 1 

Zorgzwaartepakketten (ZZP-klassen) 

Zorgzwaa rtepa kket Grondslagen Afschaffing Lichamelijke Psychische 

& benaming nieuwe beperkingen beperkingen 

instroom 

sinds 

ZZP 1 Lichte somatische 01-01-2013 Traplopen, en 

Verzorging zorg (SOM) huishoudelijke hulp 

nodig 

ZZP 2 Lichte somatische 01-01-2013 Traplopen, 

Verzorging zorg (SOM) huishoudelijke hulp en 

wassen/aankleden. 

ZZP 3 (V&V, VG in tweede fase) Lichte somatische 01-01-2014 Traplopen, 

Beschut wonen met begeleiding zorg (SOM) & 01-01- huishoudelijke hulp, 

en intensieve verzorging 2015 wassen/aankleden en 

Verzorging bed/toilet. (lluur) 

ZZP 4 (25% betreft V&V) Somatische en/of 01-01-2016 Traplopen, 

Beschut wonen met intensieve lichte huishoudelijke hulp, 

begeleiding en uitgebreide psychogeriatrische wassen/aankleden, 

verzorging. zorg (SOM/PG) bed/toilet en eten en 

Verzorging & Verpleging drinken en kan niet 

zelfstandig de deur uit. 

(Buur) 

ZZP 5 Psychogeriatrische n.v.t. Combinatie van Oudere is snel bang of 

Beschermd wonen met zorg (PG) bovenstaande somber. 

intensieve dementiezorg beper~ngen(18uu~ 

Verpleging 

ZZP 6 Somatische zorg n.v.t. Combinatie van Concentratieverlies; 

Beschermd wonen met (SOM) bovenstaande moeite met indeling 

intensieve verzorging en beperkingen (18uur) van de dag; moeite in 

verpleging sociale omgang. 

Verpleging 

ZZP 7 Psychogeriatrisch n.v.t. Combinatie van Gedragsproblemen; 

Beschermd wonen met zeer en/of bovenstaande lastig oriënteren; 

intensieve zorg (BGI) psychiatrisch beperkingen (23uur) depressie/agress ie of 

Verpleging (PG/PSY) onwilligheid . 

ZZPS Ernstige n.v.t . Somatische aandoening en/of ziekten. (27uur) 

Beschermd wonen met zeer somatische 

intensieve zorg (V&V) problematiek 

Verpleging (SOM) 

ZZP 9 Revalidatie (SOM) n.v.t . Heeft een interventie plaatsgevonden, 

Verblijf met herstelgericht V&V herstelgerichte behandeling. (20uur) 

ZZPlO Palliatief- n.v.t. Komen gemiddeld na 3 maanden te overlijden. 

Beschermd verblijf met terminale zorg (30+uur) 

intensieve palliatief-terminale (SOM) 

zorg 

Verpleging 

Bronnen: (Evean, 2013), (Pop, 2014) & (Rijksoverheid, 2015) 
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Bijlage Il 

Woonbehoeften Verheijen (2015) 

Behoeften categorie Behoefte 

Fysiologische behoeften 1. Auditief comfort 

2. Bedieningscomfort 

3. Beschutting & Bescherming 

4. Fysieke veiligheid 

5. Gezondheidsverbetering en preventie van ziekten 

6. Hygiëne 

7. Medische ondersteuning 

8. Olfactorisch comfort 

9. Seksualiteit 

10. Thermisch comfort 

ll. Visueel comfort 

Sociale behoeften 12. Direct sociaal contact binnen de woning 

13. Direct sociaal contact in de omgeving van het woongebouw 

14. Direct sociaal contact in de semiopenbare ruimte 

15. Indirect sociaal contact 

16. Privacy 

17. Sociale ondersteuning 

Psychologische behoeften 18. Autonomie 

19. Erkenning en waardering, onderdeel zijn van de samenleving 

20. Personificatie, zelfexpressie 

21. Psychologische ondersteuning (coping) 

22. Veilig voelen in de woning 

23. Veilig voelen in de woonomgeving 

24. Veilig zijn in de woning 

25. Vermijden van stress 

26. Zelfontplooiing 

27. Zich meten/ vergelijken met anderen 

Functionele behoeften 28. (Hulp bij) horizontale mobiliteit binnen het gebouw 

29. (Hulp bij) verticale mobiliteit , 

30. (Hulp met) ADL 

31. {Hulp met) HDL 

32. Mobiliteit buiten het woongebouw 

33. Ontspanning binnen het woongebouw 

34. Ontspanning buiten het woongebouw 

35. Perceptuele behoeften 

36. Veiligheid in noodsituaties 
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Bijlage 111- Extern 

Toetsing woonzorgconcepten op 'functionele geschiktheid' (externe zorgexperts) 

Woonzorgconcept (WZC) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Categorie: A A A Cl C2 B B C2 Cl Cl D D Cl C2 

Code Behoefte/criterium * * * * 

Wl Auditief comfort (3,3) 
2 3 5 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 

W2 Beschutting & bescherming (3,6) 3 4 4 3 5 3 4 s 3 3 3 3 3 s 
W3 Fysieke veiligheid (3,2) 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

W4 Hygiëne (3,2) 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 

ws Medische ondersteuning (3,4) 2 4 4 3 5 3 3 4 3 3 3 4 3 4 

W6 Olfactorisch comfort (3,1) 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 

W7 Thermisch comfort (3,4) 2 4 5 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 s 
W8 Visueel comfort (3,5) s 3 3 0 4 3 3 4 3 3 3 3 3 5 

W9 Direct sociaal contact (3,4) 3 2 2 3 3 4 3 4 4 5 3 4 

WlO Indirect sociaal contact (3,1) 2 3 4 2 2 s 3 3 3 3 4 5 

Wll Privacy (2,9) 
4 4 4 3 3 2 4 0 3 2 3 4 

W12 Sociale ondersteuning (3,1) 5 4 4 3 2 2 3 4 3 4 3 3 0 4 

W13 Autonomie (3,1) 
4 3 4 0 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 

W14 Erkenning en waardering (3,7) 
4 4 5 3 4 3 3 4 0 s 3 3 3 4 

W15 Personificatie, zelfexpressie {3,4) s 3 2 2 2 3 3 5 3 3 3 4 4 5 

W16 Psychologische steun (3,5) 4 4 4 3 4 0 0 4 2 4 3 3 3 4 

W17 Veilig voelen (3,5) 
4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 5 4 

W18 Veilig zijn (3,0) 2 2 5 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 

W19 Vermijden van stress (2,9) 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

W20 Zelfontplooiing (2,9) 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 

W21 Zich meten/ vergelijken met (2,8) 2 2 3 3 3 0 0 2 3 3 3 3 3 3 

W22 Mobiliteit in de woning (3,3) 2 4 s 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 

W23 Mobiliteit buiten de woning (3,3) 2 4 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

W24 (Hulp met) ADL activiteiten (3,4) 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 5 4 

W25 (Hulp met) HDL activiteiten (3,3) 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 5 4 

W26 Ontspanning in gebouw (3,3) 
2 2 3 0 4 0 0 3 0 0 3 3 0 4 

W27 Ontspanning nabij gebouw (3,0) 2 0 4 0 0 3 5 3 3 5 4 

W28 Perceptuele behoeften (2,9) 2 3 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 s 
Z29 Hulp (medische) (3,1) 2 2 4 2 4 3 3 2 2 4 3 4 5 3 

Z30 Relatie zorgvraag & WZC (3,1) 2 3 5 0 2 2 2 3 0 0 3 3 0 5 

Z31 Nabijheid sociale kring (3,0) 
4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Z32 Eenzaamheidspreventie (3,0) 5 4 4 5 4 

E33 Gescheiden ontvangen m/v (2,6) 3 3 2 3 4 

E34 Transnationaal wonen (2,9) 
3 3 3 3 3 

E35 Praktiseren van het geloof (2,9) 
3 3 3 3 4 

Gemiddelde waarden (3,2): 2,7 3,0 3,8 2,7 3,3 2,7 3,0 3,1 2,8 3,3 3,1 3,1 3,5 4,1 
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Bijlage 111- Intern 

Toetsing woonzorgconcepten op 'functionele geschiktheid' (interne zorgexperts) 

Woonzorgconcept (WZC) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 

Categorie: A A A Cl C2 B B C2 Cl Cl D D Cl C2 

Cade Behoefte/criterium • • • • • 
Wl Auditief comfort (3,6) 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 

W2 Beschutting & bescherming (3,3) 0 0 0 3 4 2 2 4 3 3 4 4 3 4 

W3 Fysieke veiligheid (3, 7) 4 4 5 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 5 

W4 Hygiëne (3,6) 
4 4 5 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 

W5 Med ische ondersteuning (3,8) 4 4 5 3 5 3 3 4 3 3 4 4 3 5 

W6 Olfactorisch comfort (3,6) 4 4 5 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 

W7 Thermisch comfort (3,8) 
3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 

W8 Visueel comfort (3,3) 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 

W9 Direct sociaal contact (4,4) 5 5 5 3 5 5 5 3 3 3' 5 5 5 4 

WlO Indirect sociaal contact (3, 7) 5 5 5 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 

Wll Privacy (3, 7) 5 5 5 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 

W12 Sociale ondersteuning (4,0) 5 5 5 3 3 5 5 4 3 3 4 4 3 4 

W13 Autonomie (4,1) 5 5 5 3 4 5 5 5 1 3 3 4 4 3 4 

W14 Erkenning en waardering (3,8) 5 5 5 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 

Wl5 Personificatie, zelfexpressie (4,1) 5 5 5 3 3 5 5 sj 3 3 4 4 3 5 

W16 Psychologische steun (3,9) 5 5 5 3 5 3 3 4 3 3 4 4 3 4 

W17 Vei lig voelen (4,4) 5 5 5 3 5 5 5 5 1 3 3 1 5 s i 3 5 

W18 Veilig zijn (3,6) 4 4 5 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 

W19 Vermijden van stress (3,9) 
4 4 5 3 4 5 5 4 3 3 4 4 3 4 

W20 Zelfontplooiing (4,0) 4 4 4 3 5 5 5 4 3 3 4 4 3 5 

W21 Zich meten/ vergelijken met (3,9) 5 5 5 3 4 5 5 3 3 3 4 4 3 3 

W22 Mobiliteit in de woning (3,9) 
4 1 5 5 3 4 5 1 3 4 3 3 4 4 3 5 

W23 Mobiliteit buiten de woning (3,8) 5 5 5 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 

W24 (Hulp met) ADL activiteiten (4,1) 4 4 4 3 5 5 5 4 3 3 4 4 5 5 

W25 (Hulp met) HDL activiteiten (4,3) 
4 1 5 5 3 5 5 5 4 3 3 4 4 5 5 

W26 Ontspanning in gebouw (3,8) 5 5 5 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 

W27 Ontspanning nabij gebouw (4,1) 5 5 5 3 5 2 2 4 3 3 2 2 3 5 

W28 Perceptuele behoeften (4,3) 5 5 5 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 5 

Z29 Hulp (medische) (3,8) 3 3 5 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 

Z30 Relatie zorgvraag & WZC (3,9) 3 3 5 4 4 5 5 4 2 3 4 4 3 5 

Z31 Nabijheid sociale kring (3,9) 
0 0 0 0 0 5 5 0 3 3 4 4 3 0 

Z32 Eenzaamheidspreventie (4,5) 5 5 5 3 5 5 5 4 3 3 1 5 5 5 5 

E33 Gescheiden ontva ngen m/v (2,9) 3 3 3 2 2 2 2 4 3 2 4 4 3 4 

E34 Tra nsnat ionaa l wonen (3,4) 
0 0 0 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 

E35 Praktiseren van het geloof (4,1) 5 5 5 3 3 5 5 4 3 3 4 4 3 5 

Gemiddelde waarden (3,9): 4,3 4,4 4,7 2,9 4,1 3,8 3,7 4,0 3,3 3,3 4,0 4,0 3,5 4,6 
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Bijlage IV 

Achtergronden 'zorgexperts' 

Interne zorgexperts 

Respondent 1 

Heeft als psychiatrisch verpleegkundige gewerkt, beleidsmedewerker volksgezondheid en doet momenteel 

onderzoek naar onder andere 'age-friendly environments' . Dit onderzoek heeft daarmee aansluiting met: 

vergrijzing, wonen met zorg, scheiden van wonen en zorg en een vitale leefomgeving. 

Respondent 2 

Heeft ervaring in het aansturen van verpleeghuizen en geeft advies op het gebied van 

zorgexploitatie/bedrijfsvoering en huisvesting. Daarmee wordt getracht de financiële consequenties van 

beleidskeuzes in deze sector zo helder mogelijk in kaart te brengen . 

Respondent 3 

Adviseur familie- en netwerkparticipatie bij een (kennis)organisatie voor langdurige zorg. Ook geeft deze 

persoon trainingen en lezingen over mantelzorg. Voorstander van het toepassen van meer digitale 

, communicatie door familieleden ter ondersteuning van zorgbehoevenden. 

Respondent 4 

Manager bij een woonzorgcentrum dat naast traditionele verzorging in een verzorgingstehuis plaats biedt aan 

het concept studenten & ouderen. Voorheen werkzaam als teamleider zorg bij een organisatie gericht op 

geestelijke gezondheidszorg. 

Respondent 5 

Heeft als thuiszorgmedewerkster zorg verleent aan senioren binnen verschillende woonzorgconcepten . Na een 

opleiding 'health sciences' gevolgd te hebben is deze persoon als 'product specialist' gaan werken. Een functie 

waarbij de functionaliteit van allerlei producten en diensten op het gebied van zorg worden gewogen. 

Externe zorgexperts 

Respondent 6 

Heeft onderzoek gedaan naar woon behoeften van senioren met een extramurale woonzorgvraag. 

Respondent 7 

Heeft onderzoek gedaan naar het tegen gaan van het sluiten van verzorgingshuizen. Tijdens dit onderzoek is 

een afwegingsmodel ontwikkeld. 

Respondent 8 

Werkzaam als manager op het gebied van zorg en onderwijs bij een bouwmanagementbureau. 

Respondent 9 
Heeft een aantal jaren terug onderzoek gedaan naar de risico's in de vastgoedportefeuille van zorginstellingen. 
Vervolgens is deze persoon als consultant van onder andere strategisch zorgvastgoedbeleid aan de slag gegaan 
bij een bouwmanagementbureau . 

Respondent 10 

Werkzaam als eigenaar van zijn eigen bouwmanagement bedrijf, waarbij haalbaarheidsonderzoeken, 

conceptueel en strategisch management wordt uitgezet. 
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Bijlage V 

De 14 woonzorgconcepten gerubriceerd naar 5 groepen. 

Groep A: 

Woonzorgconcepten die vaak als (half) vrijstaande woning wordt gerealiseerd, waarbij er niet meer dan twee 

woonlagen worden gebruikt. Hieronder valt de aangepaste reguliere woning (WZCl) levensloopbestendige 

woning (WZC2) en de nultredenwoning (WZC3). 

Categorie B: 

Woonzorgconcepten waarbij de zorg aan huis is georganiseerd door voornamelijk mantel-/vrijwilligerszorgers. 

Oftewel de mantelzorgwoning (WZC6) en de kangoeroewoning (WZC7). 

Categorie Cl: 

Woonzorgconcepten die varianten zijn van het traditionele verzorgingshuis (categorie C), of het 

verzorgingshuis zelf. Dergelijke woonzorgconcepten bevatten allemaal complexgewijs wonen en voorzien in de 

huisvesting van homogene groepen zorgbehoevenden . Het gaat hier om het verzorgingshuis (WZC9), de 

serviceflat (WZC4), studenten & ouderen (WZC13) en het all-inclusive pension (WZC10). 

Categorie C2: 

Woonzorgconcepten die als vervanger van het traditionele verzorgingstehuis kunnen dienen. En zowel 

complexgewijs als (half) vrijstaand kunnen worden gerealiseerd. Ook deze woonzorgconcepten huisvesten 

over het algemeen homogene groepen zorgbehoevenden en staan meestal in de buurt van een zorgsteunpunt 

of verzorgingstehuis. Voorbeelden zijn : het woonzorgcomplex (WZCS), aanleunwoning (WZC8) en het wonen

naar-behoeften concept (WZC14) . 

Categorie D: 

Woonzorgconcepten waarbij bewoners nadrukkelijk zelf kiezen hoe en vooral met wie ze samen gaan 

samenwonen. Bij het particulier wooninitiatief/CPO (WZC11) gebeurt dit door binnen de sociale kring een 

groep gelijkgestemden te vormen die samen met elkaar wil wonen. Waarna vervolgens een gebouw ontwerp 

wordt opgezet op basis van de behoeften, criteria, de portemonnee en persoonlijk wensen van deze groep. Bij 

het thuishuis/wonen net als thuis (WZC12) worden potentiele bewoners uitgenodigd om met elkaar in een 

kleine woongroep (kleinschalig wonen) te komen wonen. Beide concepten zijn vooral gericht op het 

voorkomen van eenzaamheid. 
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Bijlage VI 

Praktijkvoorbeelden (exploitatie)kosten woonzorgconcepten 

WZCl Aangepaste reguliere woning m2 locatie verdeling k/s/e 

Plaatsnaam: Utrecht 

Adres : Houtrakgracht 113 

Naam complex: n.v.t. 

Woningtype: zelfstandig 

WOZ-waarde buurt : € 271.000 

Bouwjaar: 1999 Prijs/m2 

Prijs (kale huur): € 1.300 € 10 

Aantal woningen binnen het concept: 1 

Oppervlakte (m2): 135 0,41 0,89 kale huur € 482 

Servicekosten: € servicekosten € 

Energie: € 142 energie € 142 

Totaal : € 1.442 € 624 

WZC2 Nultredenwoning m2 locatie verdeling k/s/e 

Plaatsnaam : Den Bosch 

Adres: Sint-Michielsgestel 1 

Naam complex: n.v.t. 

WOZ-waarde buurt: € 332.000 

Woningtype: zelfstandig (appartement) 

Bouwjaar: 2008 Prijs/m2 

Prijs (kale huur) : 1.150 € 10 

Aantal woningen binnen het concept : 58 

Oppervlakte (m2) : 110 0,51 0,73 kale huur € 427 

Servicekosten: € servicekosten € 

Energie (aanname) : € 142 energie € 142 

Totaal : € 1.292 € 569 

WZC3 Levensloopbestendige woning m2 locatie verdeling k/s/e 

Plaatsnaam: Leek 

Adres : Sintmapark (nr. 30) 

Naam complex: Sintmapark 

Woningtype: zelfstandig (hoekwoning) 

WOZ-waarde buurt: € 173.000 

Bouwjaar: 2015 Prijs/m2 

Prijs (kale huur) : €177.500/30/12*1.7 € 893 € 9 

Aantal woningen binnen het concept: 4 

Oppervlakte (m2) : 99 0,57 1,40 kale huur € 707 

Servicekosten: € servicekosten € 

Energie (aanname): € 142 energie € 142 

Totaal : € 1.035 € 849 
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WZC4 Serviceflat m2 locatie verdeling k/s/e 

Plaatsnaam: Capelle aan den IJssel energie 

Adres : Sint Helenabaai 1 ; € 103 

Naam complex: Senioren Residentie IJsselzicht 

Woningtype: zelfstandig 

WOZ-waarde buurt: € 204.000 

Bouwjaar: 1978 Prijs/m2 

Prijs (kale huur) : € 550 € 7 

Aantal woningen binnen het concept : 5 

Oppervlakte (m2) : 75 0,75 1,19 kale huur € 487 

Servicekosten: € 372 servicekosten € 372 

Energie (aanname) : € 103 energie € 103 

Totaal : € 1.025 € 962 

WZC5 Woonzorgcentrum/- complex m2 locatie verdeling k/s/e 

Plaatsnaam: Kortenhoef 

Adres : Oudergaarde 1143 

Naam complex: Veenstaete service 

Woningtype: zelfstandig kosten; 

€ 172 
WOZ-waarde buurt: € 312.000 

Bouwjaar: 2012 Prijs/m2 

Prijs (kale huur) : € 665 € 13 

Aantal woningen binnen het concept: 137 

Oppervlakte (m2): 50 1,12 0,87 kale huur € 647 

Servicekosten : € 172 servicekosten € 172 

Energie (aanname): € 103 energie € 103 

Totaal : € 940 € 921 

WZC6 Mantelzorgwoning m2 locatie verdeling k/s/e 

Plaatsnaam: Badhoevedorp 

Adres: Nieuwemeerdijk 80 

Naam complex: Verplaatsbare m-zorgwoning 

Woningtype: onzelfstandig 

WOZ-waarde buurt: € 325.000 

Bouwjaar: 2011 Prijs/m2 

Prijs (kale huur):€ 115.000/30/12*1.7 € 543,00 € 10 

Aantal woningen binnen het concept 1 

Oppervlakte (m2) : 54 1,04 0,74 kale huur € 419 

Servicekosten: € servicekosten € 

Energie (aanname) : € 170,00 energie € 170 

Totaal : € 713,00 € 589 
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WZC7 Kangoeroewoning m2 locatie verdeling k/s/e 

Plaatsnaam : Zwolle 

Adres : Havezathenallee 75 

Naam complex: Stads hagen 

Woningtype: zelfstandig (geschakeld) 

WOZ-waarde buurt: € 264.000 

Bouwjaar: 2008 Prijs/m2 

Prijs (kale huur): € 681 € 9 

Aantal woningen binnen het concept : 2 

Oppervlakte (m2) : 77 0,73 0,92 kale huur € 454 

Servicekosten : € servicekosten € 

Energie (aanname) : € 142 energie € 142 

Totaal : € 823 € 596 

WZC8 Aanleunwoning m2 locatie verdeling k/s/e 

Plaatsnaam: Gilze 

Adres : Kerkstraat 58 

Naam complex: Aanleun- & zorgapp. Kerst. 

Woningtype: zelfstandig 
service 

WOZ-waarde buurt: € 261.000 kosten; 

Bouwjaar: 1986 (recent gerenoveerd) Prijs/m2 
€163 

Prijs (kale huur) : € 580 € 10 

Aantal woningen binnen het concept: 78 

Oppervlakte (m2) : 56 1,00 0,93 kale huur € 538 

Servicekosten : € 163 servicekosten € 163 

Energie (aanname) : € 142 energie € 142 

Totaal : € 885 € 843 

WZC9 Verzorgingstehuis m2 locatie verdeling k/s/e 

Plaatsnaam : Appingedam 
energie 

Adres: Heerdlaan 4-01 
service . € 103 -......_ 
kosten; ' 

Naam complex: Damsterheerd €135 

Woningtype: zelfstandig 

WOZ-waarde buurt: € 130.000 

Bouwjaar: 1993 Prijs/m2 

Prijs (kale huur) : € 517 € 9 

Aantal woningen binnen het concept: 40 

Oppervlakte (m2) : 56 1,00 1,86 kale huur € 962 

Servicekosten: € 135 servicekosten € 135 

Energie (aanname): € 103 energie € 103 

Totaal : € € 1.201 
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WZClO All-inclusive pension m2 locatie verdeling k/s/e 

Plaatsnaam : Loon op Zand 

Adres : Molenwijck 1 e 

Naam complex: Service Residentie Molenwijck 

Woingtype: zelfstandig 

WOZ-waarde buurt: € 285.000 

Bouwjaar: 1975 (recent gerenoveerd) Prijs/m2 

Prijs (kale huur) : € 1.625 € 15 

Aantal woningen binnen het concept : 150 

Oppervlakte (m2) : 110 0,51 0,85 kale huur € 702 

Servicekosten: € 573 servicekosten € 573 

Energie (aanname): € 103 energie € 103 

Totaal : € 2.301 € 1.378 

WZCll Particulier wooninitiatief/CPO m2 locatie verdeling k/s/e 

Plaatsnaam: Aalst-Waalre 

Adres : Dassen berg 5, Waalre 

Naam complex: Bleekdael (eikenrooi) 

Woningtype: zelfstandig 

WOZ-waarde buurt: € 306.000 

Bouwjaar: 2015 Prijs/m2 

Prijs (kale huur) : € 1.582 € 11 

Aantal woningen binnen het concept: 150 

Oppervlakte (m2): 110 0,37 0,79 kale huur € 467 

Servicekosten: € servicekosten € 

Energie (aanname): € 170 energie € 170 

Totaal : € 1.752 € 637 

WZC12 thuishuis/wonen net als thuis m2 locatie verdeling k/s/e 

Plaatsnaam: Sittard 

Adres : Kastanjelaan 3 

Naam complex: Elsresidentie 

Woningtype: onzelfstandige huur 

WOZ-waarde buurt: € 163.000 

Bouwjaar: 2012 Prijs/m2 

Prijs (kale huur) : € 651 € 25 

Aantal woningen binnen het concept : 16 

Oppervlakte (m2) : 50 1,12 1,48 kale huur € 1.082 

Servicekosten : € 900 servicekosten € 900 

Energie (aanname) : € 142 energie € 142 

Totaal : € 1.654 € 2124 
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WZC13 Studenten & Ouderen m2 locatie verdeling k/s/e 

Plaatsnaam : Deventer 

Adres: Bloemensdalweg 11 servic 

Naam complex: Humanitas Deventer eko5t 

>--------------------------------- en; € 
Woningtype: Zelfstandige huur 135 

WOZ-waarde buurt: € 133.000 

Bouwjaar: 1964 Prijs/m2 

Prijs (kale huur) : € 991 € 10 

Aantal woningen binnen het concept : 60 

Oppervlakte (m2) : 103 0,54 1,82 kale huur € 980 

Servicekosten: € 135 servicekosten € 135 

Energie (aanname): € 103 energie € 103 

Totaal : € 1.229 € 1.218 

WZC14 Wonen naar behoeften m2 locatie verdeling k/s/e 

Plaatsnaam : Rotterdam 

Adres : Slinge 72 

Naam complex: Laagbouw Aafje Slinge 

Woningtype: Zelfstandig 

WOZ-waarde buurt : € 174.000 

Bouwjaar: 2013 Prijs/m2 

Prijs (kale huur): € 1.051 € 11 

Aantal woningen binnen het concept: 60 

Oppervlakte (m2) : 103 0,56 1,39 kale huur € 819 

Servicekosten: € servicekosten € 

Energie (aanname): € 103 energie € 103 

Totaal: € 1.154 € 922 
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Bijlage VII 
Voorwaarden (maximale) huursubsidie (Belastingdienst, 2015) 

U bent 18 jaar of ouder 

U huurt een zelfstandige woonruimte 
U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners staan bij de gemeente ingeschreven op uw 

woonadres 
U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een 

geldige verblijfsvergunning 
Uw huur, (gezamenlijk) inkomen en vermogen zijn niet te hoog 

Een zelfstandige woonruimte is een woning met een eigen toegangsdeur die u van binnen en buiten op slot 
kunt doen. In de woning moeten in elk geval aanwezig zijn : 

Een eigen woon(slaap)kamer 
Een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel. 

Een eigen toilet met waterspoeling 

Afhankelijk van uw situatie mag u een vermogen hebben van maximaal€ 21.330 oplopend tot€ 42 .660. U een 
mag een bruto inkomen hebben van maximaal € 21.950 per jaar. 

Zie voor meer informatie de website van de belastingdienst. 
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