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Inleiding

Ouderenhuisvesting is een onderwerp dat steeds meer in de belangstelling
komt. Voor een onderzoeksprojekt dat wij gaan uitvoeren in Wesepe willen wij
ons in de achtergronden van ouderenhuisvesting verdiepen. Het doel is het
plaatsen van de wensen van de Werkgroep Seniorenwoonvoorzieningen Wesepe in
een landelijke context. Dit is gebeurd door een aantal boeken, publicaties en
nota's te bestuderen. Het hierna volgende betoog is gebaseerd op onze eigen
meningen en inzichten, hetgeen wij in de 'literatuur' aantroffen en wat ons tot
nu toe bekend is van experimenten in de Nederlandse praktijk.

Verwijzen naar de literatuur gebeurt door, tussen haakjes, het nummer van
de bron en eventueel de bladzijde waarop de informatie zich bevindt. te
vermelden. Een voorbeeld hiervan:

"De gedachte dat ouderen over het algemeen kampen met ernstige fysieke
problemen is in elk geval onjuist. Slechts 7% van de bejaarden bevindt zich
in een bejaardentehuis en niet 40% tot 50% zoals bij enquetes wei door
jongeren wordt verondersteld (I J, blz.9). "

De tekst over ouderen belicht deze groep vanuit verschillende hoeken. Voor
deze indeling is gekozen om zoveel mogelijk aspekten, die met ouderen en hun
huisvesting te maken hebben, aan de orde te laten komen. We hebben de
volgende indeling gemaakt:

- Ouderen als groep
- Ouderen en beleid
- Ouderen en wonen
- Ouderen en financien
- Ouderen en voorzieningen
- Ouderen en mobiliteit
- Na de "grijze golf"

Hiermee willen wij laten zien dat ouderenhuisvesting een onderwerp is dat
uit vele facetten bestaat, die ieder op zich interessante onderzoeksobjecten
kunnen opleveren. Het integreren van deze uiteenlopende onderdelen tot een
duidelijk overzicht kan niet zo 1-2-3 worden uitgevoerd. Des te meer omdat
over dit, van algemeen belang zijnde onderwerp, eigenlijk niet een publicatie is
geweest die het geven van een overzicht op het gebied van de
ouderenhuisvesting tot doel heeft.

Wij hebben hiertoe, in het kader van projektwerk, een poging gedaan.

Claude van Bladel & Dineke Oudijk,

Eindhoven, 5 maart 1990
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Hoofdstuk 1 Ouderen als groep

1.1 Ouderen

Ouderen zijn mensen van 55 jaar en ouder. Wij delen de groep ouderen als
voIgt in (I2,blz. 9):

55-64 jaar
65-74 jaar
75-84 jaar
85 jaar en ouder

(senioren)
(jongbejaarden)
(bejaarden)
(hoogbejaarden)

De leeftijdsgrens van 55 jaar is gekozen omdat zij vrij algemeen gehanteerd
wordt in publikaties over ouderen. Motieven voor het gebruik van deze grens
worden gevonden in gegevenheden als (II,blz.7):

- het definitief buiten het arbeidsproces raken
- het verkeren van huishoudens in de reductiefase
- het ontstaan van de eerste problemen met mobiliteit en gezondheid

1.2 Groeiende groep

Demografische ontwikkelingen Iaten zien dat de groep ouderen de komende
decennia een steeds groter deel van de bevolking zal gaan uitmaken. Dit
gegeven eist een verandering in aanbod op de woningmarkt en een verandering
van de ligging van het zwaartepunt in het woningbouwbeleid. Deze
zwaartepunts-verschuiving moet niet aileen op het gebied van volkshuisvesting
plaatsvinden. Ouderen van nu en de toekomst zijn mondiger en meer gewend
voor hun rechten op te komen dan tot nu toe het geval was. Ouderen worden
een maatschappelijke belangengroep waar terdege rekening mee gehouden zal
moeten worden.

._._------
Tolale 55+ 80+
be\'olking

J~"r (x 1.(1110) (x 1.(00) "/.. (1l1.l-xJ) %

19RR 14.717 3.240 21 406 2.7
19'10 14.897 3.301 22 427 2.8
:!00lJ 15.718 3.696 24 482 3.0
2010 16.103 4.509 2R 558 3,5
211.l5 15.777 5.566 35 848 5,4

Ihon: CIlS. Be\'olkingsprognose 1987.

(12,blz. 10) Bevolkingsprognose (1988-2035)
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AANDEEL 65+ IN BEVOLKING
INTERNATIONAAL
20

_ 1970 anD 1985 ~ 2000

18

16

1:

10 DDR Oostenrijk Zweden Belgie BRD

(12,blz. 11) Aandeel 65+ in de bevolking, internationaal
(1970-2000)

1.3 Ouderenhuisvesting

Hieronder verstaan wij het bieden van geschikte huisvesting aan ouderen.
Ouderen verschillen van andere leeftijdsgroepen op het gebied van mobiliteit,
financiele mogelijkheden, sociale contacten, zorgbehoefte en tijdsbesteding. Een
ander leefpatroon stelt andere eisen aan woning en woonomgeving.

1.4 Huishoudens

"Het verblijf in een zelfstandige woonruimte hoeft niet zonder meer te
betekenen dat men in een woning woont of dat men een eigen huishouding
voert. Er kunnen zich verschillende situaties voordoen" (15,blz.2).

- Hoofdbewoners van woningen: hoofden van huishoudens (en partners van
hoofden van huishoudens) die als hoofdbewoner in een gewone woning
(waartoe ook de bedrijfspanden worden gerekend) wonen.

- Hoofdbewoners van wooneenheden: hoofden van huishoudens (en partners van
hoofden van huishoudens) die als hoofdbewoner in een (al dan niet
zelfstandige) wooneenheid wonen.

- Hoofdbewoners van bewoonde andere ruimten: hoofden van huishoudens (en
partners van hoofden van huishoudens) die als hoofdbewoner in een niet
woning wonen.

- Inwonenden: hoofden van huishoudens (en partners van hoofden van
huishoudens) die wonen in een woning die ook door de eigenaar of de
hoofdhuurder worden bewoond.

- Leden van huishoudens.
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1.5 Emancipatie van ouderen

Het is belangrijk dat ouderen zich emanciperen. Ouderen van nu hebben in
hun leven veel veranderingen meegemaakt. Ouderen in de toekomst zullen zeker
duidelijker en vaker voor hun rechten vechten dan nu het geval is. De kans is
groot dat persoonlijke ervaringen door werken in het beeld van
ouderenhuisvesting (en van ouderen). "Herinneringen aan de eigen grootouders
zijn nauwelijks relevant voor de problemen van de kornende tijd, want de
ouderen uit 'onze jeugd' komen nooit meer terug. De generatie van 1950 kan
beter naar zichzelf kijken om een beeld te krijgen van de ouderen van morgen.
In 2015 zitten zij zelf bovenop de top van de vergrijzingsgolf' (20,blz. 17).

"In Nederland zijn drie ouderenbonden werkzaam. Zij hebben zich
georganiseerd in het Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden (COSBO) die
samen 400.000 leden hebben" (l2,blz. 16). De emancipatie van ouderen vordert
echter langzaam. De actiebereidheid onder ouderen is nog gering, wat
toegeschreven wordt aan de grote heterogeniteit onder ouderen,
gewoontevorming, lager opleidingsniveau en een minder grote mondigheid dan
onder jongeren kan worden aangetroffen.

1.6 Wanneer ouderen het huis uit gaan

De woning en woonomgeving krijgen een andere betekenis voor de ouder
wordende mensen als gevolg van de verschillende veranderingen waarmee zij
(noodgedwongen) worden geconfronteerd. Het gedrag van ouderen op de
woningmarkt en hun behoefte aan en het gebruik van gespecialiseerde
zorgvoorzieningen, is in de eerste plaats afhankelijk van een aantal
persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, validiteit, inkomenspositie en burgerlijke
staat. Verder zijn veranderingen in woon- en zorgbehoeften afhankelijk van een
aantal faktoren en ontwikkelingen in de individuele levensloop. Genoemd kunnen
worden de verschillende rolveranderingen die optreden als gevolg van uittreding
uit het arbeidsproces, het uit huis gaan van de nog inwonende kinderen en het
overlijden van de partner.

"Aanpassingen binnen de bestaande woonsituatie kunnen een antwoord zijn op
deze veranderingsprocessen: de woning op een aantal punten geschikter maken;
aansluiting op een alarmeringssysteem; meer beroep doen op instellingen die
hulp bieden. Ook verhuizen naar een woning met adequate voorzieningen,
behoort tot de aanpassingsmogelijkheden zonder dat de zelfstandige leefsituatie
wordt opgegeven. Het verhuizen naar een verzorgingstehuis kan eveneens tot de
aanpassingsmogelijkheden gerekend worden, waarbij echter weI sprake is van een
zeer ingrijpende vorm van aanpassing. Niet aileen de woonsituatie, maar ook de
zorgsituatie verandert daarbij zeer ingrijpend. De sociale contacten gaan een
ander patroon volgen" (5,blz. 3).
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1.7 Verhuisredenen

Belangrijke aanleidingen voor verhuizing zijn:

- Gezondheid of leeftijd.
- Woning voldoet niet (indeling).
- Onaantrekkelijke woonomgeving (vandalisme en onveiligheid).
- Men wil een betere of goedkopere woning.
- Beschikbaarheid van een aantrekkelijk aanbod op de gewenste lokatie.
- Slechte staat van de huidige woning.
- Renovatie of sloop.
- Zelfstandig wonen.
- Echtscheiding.

(21,blz. 13)(I5,blz. 35)
- Bereikbaarheid.
- Openbaar vervoer.
- Wegvallen van sociale veiligheid.
- Woning is te groot.

Tussen 1982 en 1985 bedraagt het aantal oudere huishoudens dat verhuisd is,
slechts 40% van het aantal dat op grond van de verhuiswensen mocht worden
verwacht. Vooral potentiele doorstromers verhuizen minder vaak dan verwacht
mocht worden. Het ontbreken van een geschikt aanbod blijkt een belangrijke
drempel om verhuiswensen om te zetten in verhuisgedrag. Als wordt gekeken
naar de doorstroming van oudere hoofdbewoners, dan is er een duidelijke
tendens naar kleiner wonen (I5,blz. 57). Ook in de periode 1985-1987 vormen
doorstromers het overgrote deeI van de verhuisgeneigde ouderen (15,bIz. 65).

Hoofdstuk 2 Ouderen en beleid

2.1 Beleid van de overheid

In de Vierde Nota RuimteIijke Ordening wordt ook aandacht besteed aan het
\wonen. Deze nota bestrijkt de tijd "tussen nu en 2015". In het algemeen is te
\verwachten dat de behoefte aan uitbreiding van de woningvoorraad nog
\aanzienlijk blijft, hoewel afnemend op langere termijn. Het accent komt
!geleidelijk meer te liggen op aanpassing en beheer van de bestaande
Iwoningvoorraad. Beheerders, beleggers, bouwers en bewoners kunnen op deze
wijze inspelen op de veranderingen in de vraag. Ook het realiseren van een
adequate doorstroming is bij de afstemming van vraag en aanbod van groot
belang. Indien niet voldoende op de veranderingen in de vraag wordt
ingespeeJd, kunnen negatieve effecten optreden, zoals:

- Leegstand, ondoelmatig gebruik. aantasting van de kwaliteit en leefbaarheid
van steden en dorpen.

- Kostbaar extra ruimtebeslag voor nieuwbouw elders met risico's van
suburbanisatie en nog meer mobiliteit.

- KapitaaJvernietiging voor particulieren en overheid.

Om dit te voorkomen zullen gunstige voorwaarden moeten worden geschapen
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voor de ontwikkeJing van een goede kwaJiteit van de woning en de
woonomgeving, zullen randvoorwaarden moeten worden gesteld aan
suburbanisatie en zal bij het volkshuisvestingsbeleid de nadruk gelegd moeten
worden op dat deel van de vraag, dat niet door de markt wordt gedekt.

De veranderende samenstelling van de Nederlandse bevolking zal leiden tot
een aanzienlijke verandering in het soort woningen dat wordt gevraagd. Zo zal
in 2015 ongeveer twee-derde van de huishoudens een woning wensen voor "een
of tweepersoons huishoudens". Veranderingen in leefstijl zullen leiden tot een
grotere verschiedenheid aan woonvormen en huishoudens. Er zal een grote
vraag blijven naar goedkope woningen. Tegelijkertijd zal echter een vraag
ontstaan naar grotere woningen, waarin ook ruimte moet zijn voor andere
activiteiten (werk, recreatie) dan alleen wonen. Deze woningen zullen voor een
deel moeten beschikken over aansluitingen op geautomatiseerde beeld- en
informatienetwerken.

Individualisering leidt daarnaast tot een grotere behoefte aan woningen die
vrijer indeelbaar zijn. Naast dat soort woning is ook de woonomgeving
belangrijk. De actieven binnen de sterk groeiende categorie "jongere ouderen"
maar ook andere groeperingen zullen bij een hoger inkomen en een andere
leefstijl kiezen voor een woning in een prettige woonomgeving.

"Voor grote delen van de woningmarkt zal op de vraag meer nadruk komen
te liggen. De overheid zal minder sturend gaan optreden. De vraag naar
koopwoningen zal naar verwachting groeien ten opzichte van die naar
huurwoningen. De vraag naar goedkope huurwoningen zal groot blijven. In dat
deel van de markt zal sprake blijven van een 'aanbodmarkt'" (I8 deel a,blz.
41).

"Op bepaalde plaatsen kunnen overschotten ontstaan aan meergezinswoningen.
Daarbij gaat het vooral om woningen die een slechte verhouding kennen tussen
prijs en kwaliteit, zowel wat betreft de woning zelf als wat betreft de
woonomgeving. Bij een economisehe groei en een stijging van het inkomen
kunnen dergelijke woningen minder in trek raken.

Indien in onvoldoende mate zou worden ingespeeld op de veranderingn in de
vraag naar woningen kunnen negatieve effekten optreden. In bepaalde delen van
een stad en in sommige delen van een dorp kan leegstand ontstaan, en de
leefbaarheid van steden en dorpen als geheel zal daarvan te lijden hebben.

De spanning op de woningmarkt kan ook leiden tot verhuisbewegingen uit de
steden. Het gevolg hiervan zal zijn; nog meer ruimtebeslag elders voor nieuwe
woongebieden, een toename van de suburbanisatie en daarmee nog meer
autoverkeer. Voor particulieren en overheid brengt een dergelijke ontwikkeling
niet alleen nieuwe uitgaven, maar ook kapitaalverlies met zich" (I8 deel a,bIz.
42).

"Voor zover de rijksoverheid via regelgeving en subsidiering is betrokken
bij de woningbouw zal het beleid gericht blijven op realisatie van tenminste
een basiskwaliteit van woning en woonomgeving. Andere overheden en
woningeigenaren houden de mogelijkgeid om een hogere kwaliteit tot stand te
brengen. De bouw van vrije sector woningen en van koopwoningen zal door het
rijk worden bevorderd" (I8 deel a,blz. 44).

"Het volkshuisvestingsbeleid richt zich in het bijzonder op zorg voor de
huisvesting van lagere-inkomensgroepen. Maar inkomen is niet de enige factor
die de kansen van woningzoekenden op de woningmardt beinvloedt. Ook voor
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specifieke groeperingen zoals ouderen. gehandicapten en etnische minderheden
vormt de toegankelijkheid van bevredigende woonruimte een probleem.
Daarnaast doet zich een toenemende verscheidenheid van samenlevingsvormen
voor. die zal leiden tot een grotere behoefte aan niet op het traditionele gezin
afgestemde woonvormen.

Uitgangspunt van beleid is dat regelgeving en financiele steun neutraal
moeten staan ten opzichte van de heterogeniteit van de bevolking. Op
specifieke groeperingen gerichte regelgeving vergt overtuigende argumentatie.
Het algemeen instrumentarium moet dus ook een kader bieden voor de
huisvesting van bijzondere aandachtsgroepen. Als aanvulling op de algemene
regelgeving bestaat op onderdelen een specifiek beleid ter huisvesting van
bijzondere aandachtsgroepen. Hierbij gaat het vooral om financiele steun bij
huisvesting van ouderen en gehandicapten" (I9,blz. 167).

"In de jaren '90 is een verdergaande vergrijzing van de bevolking te
verwachten. Tot 2000 stijgt het aantal huishoudens waarvan het hoofd ouder is
dan 55 jaar met 20%. Het totaal aantal huishoudens zal in die periode met 17%
toenemen. De snellere groei van de ouderenhuishoudens wordt tot dan toe
vooral veroorzaakt door de sterke toename van de hoogbejaarden (75+). Na het
jaar 2000 zal zich vooral in de leeftijdsgroep van 55 tot 75 jaar een forse
toename van het aantal huishoudens voordoen.

Het volkshuisvestingsbeleid voor ouderen richt zich op de bevordering van
het zelfstandig wonen. Oit sluit aan bij de wensen van de betrokkenen zelf.
Bovendien past dit streven binnen het rijksbeleid, dat terughoudend is wat
betreft het aantal plaatsen in verzorgingstehuizen. Oit beleid krijgt op
verschillende terreinen gestalte.

In de eerste plaats wordt een goede verdeling van de bestaande voorraad
nagestreeft. In de Woonruimtebeschikking 1984 is bepaald dat voor degenen die
niet (meer) duurzaam aan het arbeidsproces deelnemen, de eisen van
economisehe en in beginsel ook maatschappelijke binding achterwege moeten
blijven. Oit verruimt de keuzemogelijkheden, ook voor ouderen. Van groot
belang is ook dat bij uitstek voor ouderen toegankelijke woningen ook met
voorrang aan hen worden toegewezen. Het ontwerp-Huisvestingswet biedt de
gemeenten de nodige instrumenten om hiertoe een beleid te voeren.

In de tweede plaats is de individuele huursubsidie (IHS) van belang..
Ongeveer veertig procent van het aantal IHS-ontvangers is ouder dan 65 jaar;
ongeveer een derde van de huurders uit deze leeftijdscategorie ontvangt
huursubsidie. Mede terwille van de ouderenhuisvesting is hoge prioriteit
gegeven aan handhaving van dit instrument. Oaarbij zij nog opgemerkt dat de
huursubsidie voor bejaarden niet in gevaar komt bij een huur boven de maximum
subsidiegrens.

In de derde plaats is het beleid erop gericht, voldoende voor ouderen_
toegankelijk aanbod te bevorderen. Binnen de bestaande regelgeving is
aanpassing van bestaande woningen mogelijk, mede voor ouderenhuisvesting,
door de subsidieregeling voor woningvernieuwing en de gehandicaptenregeling.

In de praktijk is echter gebleken dat aanpassing van de bestande voorraad,
bijvoorbeeld door het aanbrengen van liften, extra aandacht verdient. Oaartoe
zal jaarlijks twintig miljoen gulden worden uitgetrokken, ten laste van het
oorspronkelijke budget voor verzorgingstehuizen.

I Het is wenselijk dat zorgvoorzieningen voor bejaarden beschikbaar en
\ bereikbaar zijn. In het experiment "integratie van maatschappelijke
\dienstverlening en volkshuisvesting" worden de initiatieven op dit terrein
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geinventariseerd. De resultaten van dit experiment en de beoordeling ervan
door de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) worden afgewacht.

'Aanpasbaar' bouwen en woningverbetering zijn voor de ouderenhuisvesting
van groot belang. Hier Jigt in de eerste plaats de verantwoordlijkheid voor de
opdrachtgevers. Onder auspicieen van de S.E.V. en de Nationale Woningraad is
een experimentenprogramma voor aanpasbaar bouwen gaande. Op grond van de
resultaten hiervan zal bezien worden in hoeverre de bouwregelgeving
verandering behoeft.

"Tenslotte wil ik erop wijzen dat de woonsituatie van ouderen een steeds
belangrijker rol speelt bij de doorstroming. VeeI ouderen zijn bereid te
verhuizen naar een nieuwe woning met voldoende comfort, een prettige
woonomgeving en voorzieningen in de buurt. Vaak worden daarbij woningen
vrijgemaakt die voor de huisvesting van lagere-inkomensgroepen van groot
belang zijn" (staatssecretaris Heerma)" (J9,blz. 168).

2.2 Ouderenbeleid in praktijk

Ouderenhuisvesting valt in de huidige regering onder twee ministeries. Dat
zijn Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur. V.R.O.M houdt zich vooral bezig met
ouderenhuisvesting en is primair verantwoordelijk voor het zelfstandig wonen.
W.V.c. richt zich op de zorgverlening en coordineert het ouderenbeleid bij
huisvesting van ouderen, gericht op de relatie tussen zorg en wonen (30,blz.13).

De overheid voert op dit moment een beleid dat erop gericht is ouderen zo
lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. In het verlengde hiervan ligt het
ontwikkelde substitutiebeleid (30,blz. J4), het bevorderen van een verschuiving :

- van intramurale naar extramurale zorg,
- van professionele hulpverlening naar zelfzorg,
- van curatieve naar preventieve zorg.

Met als doel het zo laag mogelijk houden van de kosten. Dit gebeurt op het
ogenblik door het aantal verzorgingstehuizen laag te houden en niet door
nieuwe, ook voor ouderen geschikte, woonvormen te introduceren op grote
schaal. De initiatieven die ontwikkeld worden hebben vooral de vorm van
experimenten en liggen vaak op het gebied van sociale woningbouw. De regering
schuift alles af op lagere overheden die, door gebrek aan ervaring, middelen en
coordinatie, zich er met een Jantje van Leiden vanaf maken. Er worden geen
speciale regels en instrumenten opgenomen in het rijksinstrumentarium. De zorg
voor ouderen moet op lokaal niveau, binnen de bestaande algemene regelgeving,
gestalte krijgen (30,blz. 14). De rijksoverheid zorgt voor het voorwaarden
scheppende (30,blz. 16) en stimulerende beleid (30,blz. 17) en de provincies en
gemeenten vullen het beleid in tussen de randvoorwaarden van het rijksbeleid
(30,blz. 15). De provincies hebben een taak, die bestaat uit het verdelen van
contingenten over de gemeentes. Verder bemoeit de provincie zich niet met de
mogelijke strukturering van het beleid van de betreffende gemeentes onderling.
De uitvoerenden, gemeentes, zijn door een te krap budget genoodzaakt voor
ouderen geschikte huisvesting in te kleine aantallen te realiseren (J). Op
gemeentelijk nivo is er vaak de neiging om het innemen van een duidelijk
standpunt (en daaruit volgend te voeren beleid) uit de weg te gaan.
Samenwerking tussen buurgemeentes is een mogelijkheid om struktuur te
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brengen in gemeentelijkbeleid en door bijvoorbeeld samenvoegen van
contingenten tot een goed doordachte oplossing te komen.

Hoofdstuk 3 Ouderen en wonen

3.1 Woonvormen

Ouderen kunnen (net als mensen in andere leeftijdsgroepen) in Nederland op
verschillende manieren gehuisvest zijn. Voorbeelden zijn:

- eenpersoonshuishouden
- tweepersoonshuishouden
- gezinsverband (gezinshoofd, partner + kinderen)
- groepsverband
- tehuis

Verschillende woonvormen stellen heel eigen eisen aan een woning. Een
gezin met kinderen heeft andere verlangens wat indeling van een
woningplattegrond betreft dan een alleenstaande. Een mogelijke oplossing is
een flexibele bouwvorm, zOdanig dat een woning met minimale ingrepen zo kan
worden aangepast dat zij weer aansluit bij de bij vorderende leeftijd van de
bewoners veranderende eisen. Een voorbeeld is een woning die aIle voor
bewoners belangrijke vertrekken gelijkvloers heeft liggen. Ook kan in een meer
verdiepingen tellend woongebouw van tevoren al een liftschacht worden
aangebracht, zodat het installeren van een lift geen grote breekwerkzaamheden
met zich mee hoeft te brengen. Dit soort aanpassingen in de woningen die
nieuw worden gebouwd hoeft niet aIleen voor ouderen te worden voorzien, ook
andere mogelijke bewonersgroepen zien de voordelen van een dergelijke
indeling.

"De verdeling naar woonvorm van de door ouderen bewoonde woningen komt
in de verschillende provincies nagenoeg overeen met de verdeling in de totale
bewoonde woningvoorraad in die provincie. WeI wonen de ouderen in alle
provincies gemiddeld wat minder vaak in een eengezinshuis. Uitgaande van het
aantal kamers zijn per provincie grotere verschillen tussen de totale en de
door ouderen bewoonde voorraad te constateren" (lS,blz. 20).
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3.2 Zelfstandig wonen

"Het streven ouderen langer zelfstandig te laten wonen heeft zowel voor de
intra- als extramurale zorgverlening gevolgen. Intramurale zorg vindt plaats
binnen een verzorginstelling, terwijl extramurale zorg daar buiten wordt
verleend, bijvoorbeeld bij mensen thuis. De verzorgingstehuizen krijgen relatief
meer mensen met een grotere verzorgingsbehoefte. De taak is in de loop der
jaren steeds zwaarder geworden. Het is aannemelijk dat de toename van
bewoners van verzorgingstehuizen met een slechte fysieke en geestelijke
conditie, het beeld van deze huizen negatief zal beinvloeden, waardoor het als
een minder aantrekkelijk alternatief voor knelpunten in de woon- en
leefsituatie zal worden gezien. Het langer zelfstandig blijven wonen van
ouderen leidt tot een toenemende vraag naar extramurale hulp. Die toename zal
zich niet aIleen uitstrekken tot de huidige voorzieningen, maar ook leiden tot
het opzetten van nieuwe voorzieningen" (5,blz. 4).

Ouder worden brengt soms geestelijke en lichamelijke ongemakken met zich
mee. Het verrichten van onderzoek naar beweegredenen voor het aanvragen van
een plaats in een verzorgingstehuis is maar een van de vele
onderzoeksgebieden. Er is ook onderzoek gedaan naar de rol van eenzaamheid en
van handicaps bij ADL (Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen) bij het
besluit zich aan te melden voor een plaats in een verzorgingstehuis. Hieruit
blijkt dat het veelzijdige probleem van het formuleren van beweegredenen tot
nu toe wordt aangepakt door het gebied in delen te onderzoeken. Een integraal
beeld is door de verschillende onderzoeksmethoden die gebruikt worden moeilijk
te vormen. Dit zelfde probleem geldt voor het bepalen van de mate van invloed,
die faktoren hebben die het langer zelfstandig wonen van ouderen mogelijk
kunnen maken. Ook hier zijn relatief eenvoudig te meten faktoren verschillende
malen onderzocht terwijl andere aspekten niet bij onderzoek worden betrokken.
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Hierdoor ontstaat een onvolledig beeld.

3.3 Woonvormen van ouderen
zelfstandigheidsgraad.

en daarmee samenhangende

Het doel bij het huisvesten van ouderen is: het zolang mogelijk zelfstandig
laten wonen van ouderen. in een omgeving die zij zelf kiezen. Dit houdt in dat·
de mogelijkheid bestaat zelfstandig een huishouding te voeren.

De manieren waarop ouderen kunnen wonen. zijn onder te verdelen naar de
mate van zelfstandigheid die men heeft en het niveau van het geboden
voorzieningenpakket. De opbouw van het voorzieningenpakket is tweedelig.
Enerzijds de "gemakken" (aJarmsysteem. extra handgrepen in badkamer en
toilet, "verhoogd toilet") die de woning biedt. Anderzijds de winkels en
instellingen in de omgeving die goed bereikbaar zijn voor ouderen, dus geen
hoge drempels (letterlijk en figuurlijk)en geen grote afstanden. Het ene
uiterste is dan zelfstandig thuis wonen en het andere volledig verzorgd in een
verzorgingstehuis. Tussen deze uitersten bevinden zich vele mogelijkheden met
verschillende "zelfstandigheidsgraden".

- Zelfstandig in eigen woning/huurwoning.
- Zelfstandig in aangepaste eigen woning/huurwoning.
- Zelfstandig in aanleunwoning.
- Zelfstandig in woongroep.

- Semi-verzorgd in eigen woning/huurwoning.
- Semi-verzorgd in aangepaste eigen woning/huurwoning.
- Semi-verzorgd in aanleunwoning.
- Semi-verzorgd in woongroep.
- Semi-verzorgd in tehuis.
- Verzorgd in eigen woning/huurwoning.
- Verzorgd in aangepaste eigen woning/huurwoning.
- Verzorgd in tehuis.
- Verzorgd in een verpleeginrichting.

Verklaring gebruikte begrippen

Zelfstandig:
Geen hulp nodig hebben bij het verrichten van dageJijks terugkerende

handelingen. Dagelijks terugkerende handelingen zijn bijvoorbeeld zichzelf
wassen. aankleden. eten klaarmaken. afwassen, eerste levensbehoeften in huis
halen. enzovoorts.

Semi- verzorgd:
Hulp nodig hebben bij het verrichten van een gedeelte van de dageJijks

terugkerende handelingen. Dus beperkte hulp ontvangen.
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Verzorgd:
Hulp nodig hebben bij het verrichten van dagelijks terugkerende handelingen

in zo'n mate dat het zelfstandig wonen (zoals hier boven beschreven) hierdoor
onmogelijk wordt gemaakt.

Hulp bij de bovenstaande categorieen geboden door familieleden van de
betreffende ouderen of door mensen die uit professioneel oogpunt met
verzorging te maken hebben (kruiswerk of wijkverpleging).

3.4 Varieteiten in woonmogelijkheden

Uit de gegevens blijkt dat het overgrote deeI van de ouderen nog is
gehuisvest in een "normale" kleine woning. Ook in de toekomst zal de
meerderheid van de ouderen gehuisvest (willen) blijven in het reguliere
woningbestand of in een aangepaste bejaardenwoning. Niettemin is de
diversiteit in woonmogelijkheden voor ouderen de laatste jaren aanzienlijk
toegenomen. Er hebben zich met name allerlei tussenvormen ontwikkeld tussen
huisvesting in onzelfstandige woonruimte (verpleegtehuizen, verzorgings
instellingen) en zelfstandige woningen.

Zo zijn er in toenemende mate woontussenvoorzieningen gerealiseerd
bestaande uit een complex woningen waarbij het uitgangspunt van de
zelfstandige huisvesting wordt gecombineerd met een aantal voorzieningen die
zijn verbonden met de woonvorm. Het gaat bijvoorbeeld om de aanwezigheid van
een huismeester, verzorgend personeel, een recreatieruimte en
maaltijdenverstrekking vanuit een centraal punt. Ook tijdelijke huisvesting C.Q.

verzorging in een bejaardenoord behoort thans veelal tot de mogelijkheden.
Nieuwere woonvormen zijn bijvoorbeeld het wonen in groepsverband en in

woon-werkgemeenschappen. Ook zijn er zogenaamde meergeneratiewoningen
ontwikkeld, ook wei duowoningen of kangoeroewonigen genoemd.
Meergeneratiewoniningen bestaan uit twee gestapelde of naast elkaar gelegen
eengezinswoningen (een grote en een kleinere) waarin de (groot)ouders en
kinderen als buren bij elkaar wonen.

Velen wensen zelfstandig te blijven wonen, liefst in de wijk of buurt
waarmee men vertrouwd is geraakt. Problemen kunnen zich echter voordoen op
het moment dat de gezondheid te wensen overlaat of men gehandicapt raakt.
Die kans is voor ouderen groter dan voor andere groepen in de bevolking. Soms
zal een oudere in een dergelijk geval een van de reeds beschikbare aangepaste
woningen krijgen aangeboden en zal dan de huidige woning moeten verlaten.

. Ook is het mogelijk dat de huidige woning tegen hoge kosten wordt
aangepast(l2,blz. 20).
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3.5 Afnemende zelfstandigheid

Zetten we de verschillende zelfstandigheidsgraden uit tegen de verschillende
soorten ouderenwoonvoorzieningen dan kunnen we een opdeling in bepaalde
hoofdgroepen maken. We komen dan tot de volgende mogelijkheden:

Zelfstandige woningen:
- gewone woning
- aanpasbare woningen
- aangepaste woningen

(met individuele aanpassingen)
- bejaardenwoningen

(met algemene aanpassingen)
- meergeneratiewoningen

(duowoningen/kangoeroewoningen)

Wonen in groepsl'erband:
- groepswonen
- centraal wonen
- woon-werkgemeenschap

Woontussenl'oorzieningen:
- licht/middel/zwaar
- aanleunwoning
- serviceflat

Verzorgingstehuis:
- (bejaardenoord)

Verpleegteh uis:
- dependance van verpleegtehuis in gewone woningen

3.6 Ouderenwoning

In de literatuur over huisvesting van ouderen vinden we dat bepaalde
woningen de naam "bejaarden- en ouderenwoning" dragen (l5,blz.3). Onder een
bejaardenwoning of een geschikte woning voor ouderen wordt in 1981 verstaan:

- "een bejaardenwoning of een andere gewone woning waarvan de maximale
oppervlakte van het hoofdwoonvertrek 29 m2 bedraagt en het aantal kamers
minder dan 4 bedraagt. Indien de andere gewone woning dee1 uitmaakt van
een meergezinshuis en het hoofdwoonvertrek niet op de beganegrond ligt,
dient er een personenlift aanwezig te zijn."
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Bron: WBO 191\5/1986.

Huishoudens (55 jaar en ouder) naar woninggrootte (aantal kamers) in 1985
(I2,blz. 22)

De bejaardenwoningen zijn merendeels gelegen in een meergezinshuis. Van de
door hoogbejaarden bewoonde bejaardenwoningen ligt de he1ft op een eerste of
tweede verdieping of op een hogere verdieping die met een lift te bereiken is.
De overige bejaardenwoningen voor hoogbejaarden zijn begane grond woningen
of (eengezins)huizen in een rij. Onder de door jongere ouderen bewoonde
bejaardenwoningen is het aandeel van woningen in een meergezinshuis kleiner.
Ook als deze woningen op een derde of hogere verdieping zijn gelegen, zijn zij
vrijwel altijd met een lift te bereiken (IS,blz. 20)

De term "ouderenwoning" beschrijft een woning die voor ouderen
wooncomfort biedt, ook als zij door hun leeftijd met lichamelijke gebreken te
maken krijgen. Een dergelijke woning heeft bijvoorbeeld aile, voor het wonen
belangrijke, vertrekken gelijkvloers met de entree. Deze entree moet natuurlijk
wei, als zij niet op de begane grond ligt, met een lift bereikbaar zijn. Ook
steile, smalle trappen en opstapjes moeten vermeden worden. Door deze indeling
zal een woning niet aileen voor ouderen aantrekkelijk zijn, ook andere groepen
bewoners zien hierin voordelen. Dus zou het beter zijn te spreken van voor
ouderen geschikte woningen!

3.7 "I3-punten lijst"

Tot I januari 1984 bestond voor initiatiefnemers, die bejaardenwoningen
wilden bouwen, de mogelijkheid om een Rijksbijdrage in de stichtingskosten
aan te vragen. De hoogte van die bijdrage bedroeg f 2.000,-. en om in
aanmerking te komen voor de bijdrage moesten de te bouwen bejaardenwoningen
voldoen aan een aantal criteria. Deze criteria waren opgenomen in het zgn.
'dertien punten lijstje' (l4,blz.11). Hoewel de Rijksbijdrage sinds 1 januari 1984
is opgeheven, wordt dit lijstje door veel gemeenten, geheel of gedeeltlijk,
gebruikt om te bepalen of woningen in aanmerking komen voor een
gemeentelijke bijdrage.
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1. Het verlagen van een gedeelte van de vloer achter de voordeur
zodanig, dat de voordeurmat niet boven de vloeroppervlakte uitsteekt.

2. Het weglaten van dorpels in de woning.
3. Het aanbrengen van een handleuning in de gemeenschappelijke

inpandige verkeersruimten.
4. Het aanbrengen van wanden in de woning van een zodanige kwaliteit,

dat daaraan steunen kunnen worden bevestigd.
5. Het aanpassen van hang- en sluitwerk aan de validiteit van de

bewoners. Met het oog hierop ware het beter het bedieningsmechanisme
van beweegbare ramen niet hoger dan 1,20 m. en niet lager dan 0,90
m. boven de vloer aan te brengen.

6. Het door middel van een mechanische overbrenging regelbaar maken van
hooggeplaatste ventilatieopeningen, tenzij op een andere doeltreffende
manier in de toetreding van lucht is voorzien.

7. Het aanbrengen van een installatie voor centrale verwarming met een
capaciteit, die groter is dan die van de installatie die gebruikelijk in
een woning, niet zijnde een bejaardenwoning, wordt geplaatst.

8. Het bij voorkeur aanbrengen van thermostatische mengkranen op de
radiatoren van de centrale verwarming.

9. Het treffen van zodanige voorzieningen aan geisers, boilers of
installaties voor centrale warmwatervoorziening, dat het uitstromende
water geen hogere temperatuur dan 60 graden celcius heeft.

10. Het aanbrengen van een tweede aansluitpunt van het centrale antenne
systeem, bij voorkeur in de hoofdslaapkamer.

II. Het aanbrengen van een loze leiding ten behoeve van het - eventueel
in een later stadium - aanleggen van een alarmeringssysteem. Hierbij
wordt ervan uit gegaan dat de loze leidingen vanuit een centraal punt
lopen naar aile woonvertrekken, de keuken, de doucheruimte en de
W.c..

12. Het aanbrengen van een uitsluitend ten behoeve van berging bestemde
ruimte in de woning, die een vloeroppervlakte heeft van 1,4 m2, bij
voorkeur 1,2m.x1,2 m.. Deze ruimte mag niet zijn bestemd voor het
plaatsen van kasten (bijvoorbeeld een werk- en meterkast) en een
wasmachine. De onderhavige ruimte moet op dezelfde bouwlaag gelegen
zijn als de woonruimten en moet vanuit de woning toegankelijk zijn.

13. De onderlinge verbinding tussen:

- de hoofdslaapkamer en het hoofdwoonvertrek,
- de hoofdslaapkamer en de badruimte
- de hoofdslaapkmer en de w.c., de keuken en de eetruimte

dient zo kort mogelijk gehouden te worden.
(20,blz. 11)
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3.8 Eigendomsverboudingen

Ouderen wonen relatief minder in een eigen woning. Met bet stijgen van de
leeftijd neemt bet eigen woningbezit af.

Huishoudens Huishoudens Huishoudens
waarvan waarvan w:J:lrvan
hCKlfd IlIs"Cn hCKlfd 1ussen hCKlfd 7~ j.lOlr
55en 65 jaar 65en 75 jaar ofouder

-- ------~ --------
ails. % abs. % abs. °/0

Woningscc1nr (x I.IU) (x 1.000) (x I.IJOO)

eigen woning 352.11 43 227.3 34 117.3 27.7

huurwoning 459.7 57 439.2 66 309.7 73
- gemeen1e/Rijk 61.5 R 54,0 8 35.9 8
- woningcorporalie 283.5 35 263.7 40 184.0 43

- par1iculiere inslelling ~('.3 7 48.2 7 28.0 7

- particulicr pcrsoon 46,7 6 60,0 9 46,7 J1

- onbekend 11,7 ] 13.2 2 15.2 14

- -"-- ~----- - -- -- --------- -----

lnlaal HI 1.7 tlJO Mfl.4 100 427.0 100

Huisboudens (55 jaar en ouder) in woningen naar eigendomsverboudingen in 1985
(l2,blz. 23)

Het eigen-woningbezit is onder ouderen kleiner dan onder jongere
leeftijdscategorieen. Van alle boofdbeweoners (jongeren en ouderen) is 43%
eigenaar-bewoner, van de oudere buisboudens woonde in 1985 37% in een eigen
woning en 63% in een buurwoning. In Overijssel varieert bet aandeel van de
door ouderen bewoonde buurwoningen van 55% tot 65% (l5,blz. 17).

3.9 Ouderen op bet platteland

In de kleine dorpen kalft bet voorzieningennivo af, bijvoorbeeld omdat
winkels sluiten en bet openbaar vervoer acbteruit gaat. Bestuurders zeggen dan
vaak: "Wie dicbt bij de winkels wil wonen moet daar dan maar heen verhuizen.
En voor bulp moet je zijn in een aanleunwoning bij bet verzorgingshuis.". Zo'n
verzorgingshuis ligt ecbter in een grotere plaats, in veel gevallen in een andere
gemeente. Juist beleidsmakers beseffen niet altijd welke nadelen bet heeft als
voor ouderen gescbikte nieuwbouw wordt gekoncentreerd in de grotere kernen.
Mensen weghalen uit het dorp waarin zij lang bebben gewoond betekent het
uitschakelen van burenhulp die daar een belangrijke funktie heeft. In een
nieuwe omgeving moet je maar afwacbten of vergelijkbare kontakten ontstaan.
Sommige kleine gemeenten proberen bet ontbreken van een verzorgingshuis op
te vangen door nieuwbouw van zelfstandige woningen bij een steunpunt van
waaruit bulp kan worden georganiseerd. Oat brengt voorwaarden voor zelfstandig
wonen naar de dorpen waar de mensen nu wonen (20,blz.14).

Vit een onderzoek van bet Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant (PON)
naar 5 kleinschalige nieubouwprojekten voor ouderen blijkt, dat ook voor de
plattelands gemeenten niet gesproken kan worden van een type voorziening dat
bet best aan de woonbehoefte van ouderen voldoet. De eisen verschillen met de
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lokale situatie. De onderzoekers bevelen dan ook aan om bij nieuwbouw steeds
zo vroeg mogelijk een initiatiefgroep samen te stellen van gemeente,
woningcorporatie, architect, gecoordineerd ouderenwerk en de ouderen zelf. Als
het gaat om een projekt met accent op dienstverlening zouden ook
vertegenwoordigers van kruiswerk en gezinsverzorging tot de groep moeten
toetreden en verder eventueel het maatschappelijkwerk, de huisarts en het
vrijwilligerswerk (20,blz. 15).

Hoofdstuk 4 Ouderen en financien

4.1 Ouderen met lagere inkomens

Het gemiddelde van het inkomen van ouderen ligt beduidend onder het
landelijk gemiddelde. In de toekomst treden verschillen op tussen de ouderen
die een "volledig" pensioen hebben opgebouwd en de ouderen die door
pensioenbreuk of vroegtijdig uittreden maar over een minimaal pensioen kunnen
beschikken. Duidelijk is dat in de toekomst een aanzienlijk deel van de
ouderen tot de dan geldende lagere inkomenscategorieen zullen behoren. Voor
woningbouwcorporaties betekent dit dat veel ouderen een beroep zullen blijven
doen op de goedkopere delen van de woningvoorraad (11,blz. 20). Bij deze
groep ouderen is huursubsidie een "extra inkomenspost". Vanwege hun lage
inkomen hebben zij een hoge huurlast, een relatief goedkope woninghuur slokt
een aanzienlijk deel van het inkomen op. Ouderen kunnen niet in aile sektoren
van aangeboden sociale woningbouw terecht als ze kleiner willen gaan wonen.
Bij het toewijzen van woningen in die sektor is het inkomen een
doorslaggevende faktor. Hier kan iets aan gedaan worden door in het algemeen
woningen te bouwen die, ook op financieel gebied, voor ouderen geschikt zijn.

. De hoge huur van bejaardenwoningen in combinatie met het over het
algemeen geringe inkomen leidt tot een groot percentage ontvangers van
individuele huursubsidie (50%) onder de hoofdbewoners van bejaardenwoningen
(15,blz. 21)

4.2 Ouderen met hogere inkomens
~"-,

'-Niet aIle ouderen hebben een 'laag' inkomen. Door verkoop van de eigen
.woning bijvoorbeeld kan men 'ineens' over een flinke som geld beschikken.
Hierdoor wordt het mogelijk te verhuizen naar een woning die meer comfort
biedt. Projektontwikkelaars hebben gemerkt dat ouderen op de woningmarkt een

. kapitaalkrachtige doelgroep zijn geworden. Hierdoor worden steeds vaker
"seniorenwoningen" in of dichtbij centra van grote steden aangeboden. Deze
"residenties" zijn in de buurt van aIlerlei stedelijke voorzieningen gelegen en
zijn van aIle gemakken voorzien.

4.3 Aangepaste woningen

Aanpassing van een bestaande woning of nieuwe, voor ouderen geschikte,
woning betekent de voor eigenaar of huurder extra een financiele belasting.
Doordat bij ouderen geen vooruitzichten op inkomensstijging bestaan,
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loonsverhoging zit er niet meer in, kan deze extra belasting niet op de
ouderen worden afgewenteld. Als ouderen de kans krijgen in een (aangepaste)
woning zelfstandig te blijven wonen, kost dat de "gemeenschap" minder geld
dan opname in een verzorgingsinstelling. De doelstelling van de overheid om
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen betekent dus bovendien
een besparing.

4.4 Woonuitgaven

Vergelijk van woonlastenquotes van oudere huurders in 1981 en 1985 laat
zien dat ze in de tussenliggende periode fors zijn toegenomen. Het aantal
ouderen dat 4% tot 12% van hun inkomen aan het huren van de woning
besteedt, is gedaald van 35% naar 18%. Tegelijkertijd is het aantal ouderen dat
20% of meer van het inkomen aan woonuitgaven kwijt is, verdubbeld van 17%
naar 35%. De in vergelijking tot de jongere leeftijdscategorieen forse stijging
van de woonlastenquote van de ouderen wordt waarschijnlijk vooral veroorzaakt
door het achterblijven van de inkomensontwikkeling van ouderen (I5,blz. 25)

Hoofdstuk 5 Ouderen en voorzieningen

5.1 Zorgverlening aan ouderen

Volkhuisvesting en zorgverlening kunnen elkaar aanvullen. Zonder geschikte,
op de individuele behoefte afgestemde huisvesting is zelfstandig wonen
onmogelijk. Maar het ontbreken van zorgverlening op de momenten dat daar
behoefte aan bestaat kan leiden tot de wens om te verhuizen naar een
huisvestingsvorm waar de zorgverlening weI is gegarandeerd (I2,blz. 26).

Er zijn twee voorwaarden om het zo lang mogelijk zelfstandig wonen voor
zoveel mogelijk ouderen te verwezenlijken:

1. Voldoende geschikte woningen.
2. Ouderen moeten, als dat nodig is, een beroep kunnen doen op verschillende

vormen van zorgverlening.

Zorgverlening kan worden onderverdeeld in (I2,blz. 27):

Zelfzorg: "AIle zorg die een individu besteedt aan zijn eigen
behoeftenbevrediging". (Rollen van hulpverlener en hulpvrager in een en
dezelfde persoon.)

- Mantelzorg: "Aile zorg die mensen, die als genoten bij elkaar horen, aan
elkaar geven op basis van vanzelfsprekendheid en/of wederkerigheid, zonder
betaling".
- Professionele- of beroepszorg: "Zorgverlening die tegen geldelijke vergoeding
als beroep wordt uitgeoefend".
- Georganiseerd vrijwilligerswerk (dan kan mantelzorg als spontaan
vrijwilligerswerk worden aangeduid).
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5.2 Voorzieningenpakket

Onder het voorzieningenpakket verstaan wij mogelijkheid buiten de deur:

- sociale kontakten aan te knopen
- verzorging te krijgen
- lichaamsbeweging te nemen
- dagelijkse boodschappen te doen

De bij het verouderingsproces horende verminderende mobiliteit kan
voorzieningen moeilijk bereikbaar maken. Vit onderzoek (20,blz. 16) blijkt dat
voorzieningen die op een afstand van meer dan 500 meter van de woning
liggen, voor veel oudere mensen te ver weg zijn. De struktuur van het
openbaar vervoer kan een belemmerende, maar ook een stimulerende rol spelen.
Afhankelijkheid van familieleden en kennissen voor vervoer ligt moeilijk, het
schept verplichtingen die voor de ouderen een beperking van hun
zelfstandigheid inhouden.

Hoofdstuk 6 Ouderen en mobiliteit

6.1 Verkeer/vervoer

De mobiliteit van ouderen is afhankelijk van een aantal punten:

het bezitten van een auto; niet iedereen bezit een auto. Het kan zijn dat
men autorijden op hogere leeftijd onverantwoord vindt.

- het al dan niet hebben van familie en kennissen die, als het nodig is, de
ouderen brengen naar en ophalen van een bepaalde bestemming.

- het openbaar vervoer; de mogelijkheden om met het openbaar vervoer te
reizen zijn beperkt door de aanwezige struktuur. Wei is geprobeerd het
openbaar vervoer aantrekkelijker te maken voor ouderen, door middel van
65+ kortingen. Bij de N.S. worden er zelfs abbonnementen aangeboden
waarmee men een bepaalde dag in de maand gratis kan reizen.

Veranderingen in de samenleving en mobiliteit van mensen zorgen voor nieuwe
"problemen", waar ook weer oplossingen voor gevonden moeten worden.

6.2 Sociale veiligheid

Een van de verhuisredenen is het ontstaan van het gevoel, in de eigen
woning en woonomgeving, niet meer veilig te zijn. Binnen de eigen woning zijn
mogelijke redenen hiervoor:

- Ontbreken van aanpassingen in verband met verminderende validiteit.
- Afzondering van de buitenwereld.
- Ontbreken van "alarmsysteem"; verbinding met hulpverleners.
- Het wegvallen van de partner.
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Hierdoor voelen (oudere) mensen zich niet meer thuis in de woning waarin
zij al zo lang wonen. Dit heeft ook gevolgen voor de gemoedstoestand van
oudere mensen, die op haar beurt weer invloed kan hebben op de gezondheid.

Ook buiten de woning zijn faktoren die ervoor kunnen zorgen dat ouder
wordende mensen zich er minder op hun gemak voelen. Voorbeelden hiervan
zijn:

- Ontbreken van kontakten met buren.
- Grote afstand naar voorzieningen.
- Achteruitgang van de woonbuurt.
- Wegtrekken van bekenden, dus wegvallen van sociale contacten.

De verkeersveiligheid is voor ouderen een belangrijke faktor die mobiliteit
beperkt. Ouderen lopen meer kans een ongeluk te krijgen in het verkeer; een
kwart van de verkeersslachtoffers is ouder dan 65 jaar, het dubbele van hun
aandeel in de bevolking (33,blz. 37). Ouderen reageren niet meer zo snel op
plotseling optredende gevaarlijke situaties. De motoriek is slechter dan bij
jongeren, hoewel hier door mede weggebruikers vaak geen rekening mee wordt
gehouden. Vooral oudere fietsers en voetgangers zijn kwetsbaar. Omdat de
meeste ouderen op de fiets of de benenwagen zijn aangewezen lopen zij extra
risico.

Het officiele begrip sociaIe veiligheid houdt in dat mensen zich vrij buiten
hun woning kunnen begeven als zij ergens naar toe willen gaan. Ouderen
kunnen zich sociaal onveilig voelen op straat, angst voor tasjesroof of ander
crimineel gedrag kan er de oorzaak van zijn dat men zich niet meer buiten de
deur waagt.

6.3 Landelijke gebieden

"Landelijke gebieden worden gekenmerkt door een geringe
bevolkingsdichtheid en door het in belangrijke mate in enkele kernen
geconcentreerd zijn van voorzieningen op het gebied van onder andere
detailhandel, dienstverlening, gezondheidszorg en cultuur. Dit betekent dat
mensen uit met name kleine kernen, maar soms ook inwoners uit middelgrote
kernen, vaak relatief lange afstanden moeten afleggen voor het bezoeken van
voorzieningen. Ouderen zien ten gevolge van hun vaak afnemende gezondheid en
veranderende huishoudensomvang of huishoudenssamenstelling hun mobiliteit
afnemen. Het wonen in landelijke gebieden kan dan gevolgen hebben voor het
zelfstandig leven van ouderen" (25,blz. 199).

"De mobiliteitskenmerken rijbewijsbezit, autobeschikbaarheid en fietsgebruik
worden met name beinvloed door de leeftijd. Het blijkt dat voornamelijk 60-74
jarigen gebruik maken van de auto en de fiets. Hoogbejaarden maken meer
gebruik van de mogelijkheid om met anderen mee te rijden waarbij veelal
kinderen hun ouders helpen. Het gebruik van openbaar vervoer en taxi wordt in
belangrijke mate bepaald door de woonplaats: de meeste ouderen die gebruik
maken van het openbaar vervoer en de taxi wonen in grote kernen. Uit de
onderzoeksgegevens blijkt echter dat verschillen tussen de kenmerken van
ouderen en hun mobiliteit niet volledig met behulp van de afzonderlijk of in
combinatie gebruikte variabelen leeftijd en kernentype te verklaren zijn. De
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onderzoeksgroepen gebaseerd op beide variabelen blijken met betrekking tot de
individuele en huishoudenskenmerken en de mobiliteitsmogelijkheden vaak
significant verschillend, maar niet homogeen te zijn.

Naast, of in combinatie met, leeftijd blijkt de omvang C.q. het voorzieningen
nivo van de woonplaats en het aktiviteitenpatroon van ouderen in niet
inbelangrijke mate te sturen. De frequentie van allerlei aktiviteiten, zoals
bezoek van voorzieningen, sociale contacten en dergelijke, neemt niet aileen af
met de leeftijd, maar ook met het voorzieningennivo van de woonkern
(kernentype). Het ontbreken van sommige voorzieningen in de dorpen vertaalt
zich onherroepelijk in het bezoeken van voorzieningen elders, de aanschaf van
meer produkten bij kruidenier en supermarkt, de afhangkelijkheid van mobiele
voorzieningen en het aangewezen zijn op de hulp van anderen bij het binnen
bereik brengen van voorzieningen" (25,blz. 200).

"De ouderen van de toekomst zullen waarschijnlijk andere sociaal
economische en mobiliteitskenmerken hebben dan de huidige ouderen. Het is te
verwachten dat ook in de toekomst verschillen in individuele- en
huishoudenskenmerken tussen de 60-74 jarigen en de hoogbejaarden en tussen de
ouderen woonachtig in kleine kernen en ouderen in grote kernen zullen blijven
bestaan" (25,blz. 201).

"Onder de 60-74 jarigen in de grote kernen zijn relatief veel ouderen met
hoge inkomens vertegenwoordigd. De meeste alleenstaanden komen voor bij de
groep hoogbejaarden in de stad en relatief de meeste huishoudens met een kind
of kleinkind bevinden zich bij de 60-74 jarigen in de dorpen. Het door ouderen
inwonen bij kinderen komt weinig meer voor maar relatief nog het meest bij de
hoogbejaarden in de kleine dorpen" (25,blz. 200).

Hoofdstuk 7 ExperimenteD

Het lijkt dat ouderenhuisvesting een nieuw begrip is, maar dat is niet juist.
Al geruime tijd houdt men zich ermee bezig. De verzorgingstehuizen bestaan al
decennia en bejaardenwoningen zijn er altijd geweest. Het 'nieuwe' van het
onderwerp zit hem in de omvang; de groep ouderen is nog nooit zo groot
gewweest. Doordat ouderen, zoals al uitgebreid vermeld, andere eisen stellen aan
een woning en woonomgeving, zitten we met een ongeschikte voorraad. We
bouwen ook niet meer voor de vraag zoals na de oorlog. Onze voorraad is
ongeschikt om daar de ouderen in op te vangen. Om toch tot een oplossing van
het probleem te komen worden op diverse plaatsen in het land experimenten
opgezet. Men spreekt van experimenten omdat de oplossingen niet passen in de
bestaande wetgeving. Er zijn nieuwe woon- en verzorgingsvormen ontwikkeld die
buiten het huidige subsidiestelsel vallen.

Het is van groot belang dat er nieuwe wegen ingeslagen worden die naar
mogelijke oplossingen leiden. Gezien de resultaten van veel experimenten op
het gebied van ouderenhuisvesting ziet de toekomst van de ouderen er heel
anders uit dan vroeger.
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De Stichting Experimenten Volskshuisvesting (SEV) coordineert een aantal
van deze projecten. De experimenten van het SEV hebben verschillende thema's
die weer onderverdeeld kunnen worden.

- Woningvoorraad en vergrijzing
- Het liftenprogramma

Belangrijkste doelstellingen van dit programma zijn ontwikkeling van
liften voor inbouw in bestaande woningen, verbeteren en goedkoper
maken van deze liften, oplossen van problemen bij bestaande
knelpunten en inpassen van het liften programma in algemeen lokaal
beleid tot aanpassing van de woningvoorraad ten behoeve van ouderen
en mindervaliden.

- Aanpasbaar bouwen en renoveren
Het aanpasbaar maken van de bestaande voorraad in verband met
toekomstige geschiktheid voor ouderen/gehandicapten is een probleem
apart. Men streeft ernaar dit in de toekomst zo goedkoop mogelijk op
te lossen.

- Diensten aan huis
- Clientgebonden budget

Het SEV streeft naar emancipatie van de ouderen (dienstverlening i.p.v.
verzorging); van de soms bevoogdende aanpak van de zorginstellingen na
een wat zakelijker model, waarbij de oudere client is, maar ook
opdrachtgever. De oudere krijgt, na indicatiestelling, zelf de budgetten
in handen waarmee verzorging, verpleging of andere vormen van
dienstverlening kunnen worden ingehuurd. De klant moet dan kunnen
kiezen uit meerdere aanbodmogelijkheden.

- Service-pluscontract
Naast de normale service kan de woningbouwcorporatie een bepaalde
hoeveelheid (para)-medische en maatschappelike dienstverlening per
jaar aanbieden. De sociale huisvester sluit contracten af met
dienstverlenende instellingen of bemiddelt tussen bewoner en
dienstverlener.

- Ouderen en woonomgeving
- Voorzieningen, sociale veiligheid en verkeersveiligheid

Functiescheiding, schaalvergroting en sub-urbanisatie hebben een
woonomgeving geschapen die tekorten vertoont voor bevolkingsgroepen
die minder mobiel zijn en meer aan huis gebonden. De ouderen zijn een
van deze categorieen. Door ouderen direkt bij projekten te betrekken
moet een aanpak ontstaan die uitgaat van een andere kijk op de
woonomgeving dan die van de professionele deskundige.

(33,blz. 28)
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Hoofdstuk 8 Na de grijze golf

We hebben ons nu bezig gehouden met ouderenhuisvesting uit het oogpunt
dat de groep ouderen de komende jaren een groot deel van de Nederelandse
bevolking uit gaat maken. Het is grotendeeels het gevolg van de eerste (vlak
na W.O. II) en tweede geboorte golf (begin jaren '60), deze mensen maken een
groote gedeelte uit van de bevolking. De groep als geheel verplaatst zich met
de jaren over de verschillende leeftijds categorieen. We kunnen dit in de, door
ons gemaakte, plaatjes goed zien omdat de hoge balk zich verplaatst. De
intervallen zijn ook zo dat, in de tussenliggende periode, de hele groep in een
hogere leeftijdscategorie gekomen is (behalve 2000-2010).

De groep 15 tot 39 jarigen, bijvoorbeeld, heeft in 2000 een maximum
bereikt. 10 Jaar later is de groep 40 tot 64 jarigen het grootst. 20 Jaar later
heeft de groep 65 to 79 jarigen een maximum en weer 20 jaar later, in 2050,
heeft de groep 80+-ers een nieuw hoogtepunt.

Helaas gaan de voorspellingen van het CBS niet verder, want er is sprake
van een golf ouderen maar je kunt niet zien wat er na die golf gaat gebeuren.

Wij vragen ons af wat na 2050 zal gaan gebeuren met de
bevolkingssamenstelling in Nederland en in de rest van Europa. Er zal
misschien een andere verdeling komen. De woningen die tussen nu en 2030
worden gerealiseerd zijn vlak na 2050 nog lang niet afgeschreven. Ais de groep
ouderen niet meer zo groot is, dus ook niet meer beslag legt op een
omvangrijk deeI van de woningvoorraad, zijn dan de woningen die voor ouderen
gebouwd werden nog wei bruikbaar?

Hoofdstuk 9 Conclusies

Uit dit rapport blijkt dat ouderenhuisvesting inderdaad een veelzijdig item is.
Ouderenhuisvesting van nu is heel anders dan de huisvesting van ouderen
vroeger.

Nog niet eerder vertegenwoordigde de groep ouderen een zo groot deel van
de Nederlandse bevolking. Toch is een zekere lijn te ontdekken in de
ontwikkelingen die nu plaatsvinden op het lang onontgonnen terrein van de
ouderenhuisvesting.

Vergrijzing heeft voor huisvesting in steden heel andere gevolgen dan op
het platteland. De stedelijke struktuur met een stelsel aan voorzieningen kan
zich beter aanpassen aan het opvangen van grotere aantallen ouderen in de
toekomst.

Op het platteland is dit een probleem met verschillende kanten. Ten eerste
trekken nog steeds jongere mensen naar grotere kernen omdat zij daar meer
vinden dat het aanspreekt of een opleiding gaan volgen. Ten tweede wordt het,
door het steeds verder verdwijnen van voorzieningen op 'dorpsnivo', voor
ouderen steeds minder makkelijk om bij teruglopende mobiliteit, die bij het
verouderingsproces hoort, voor zichzelf te zorgen. Ten derde zijn mensen in
dorpskernen meer gebonden aan hun woonomgeving. Verhuizing betekent meteen
een totaal andere woonomgeving, buiten de zo lang vertrouwde sociale kring.
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Mensen die in een stad verhuizen daarentegen, komen vaak nog in een bekend
milieu tereeht.

Er zijn op dit moment zoveel versehillende vormen van ouderenhuisvesting
dat de niet-ingewijden door de bomen het bos niet meer zien. Er zal getraeht
moeten worden een duidelijk overzieht te geven van de versehillende
mogelijkheden. Dan kunnen ouderen, die per slot van rekening zelf doelgroep
zijn, ook zelf kiezen welke huisvestingsvorm hen het meest aanspreekt.

In de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening laat de regering zien welke riehting
men wi} uitgaan in de volkshuisvesting. Het ouderen de kans geven langer
zelfstandig te wonen heeft ook finaneHHe aehtergronden. Ook in meer op
ouderen toegespitste besluiten blijkt dat zij steeds meer als een belangrijke
groep bewoners worden gezien. De huidige ontwikkeling, steeds minder oudere
mensen in gemeenteraden en Tweede Kamer, weerspiegelt niet de
maatsehappelijke verhoudingen. Hierdoor hebben en krijgen ouder op bestuurlijk
nivo minder kans door vertegenwoordigers van hun eigen leeftijdgroep, hun
belangen te laten behartigen.

De groeiende groep ouderen is tegelijkertijd een groeiende groep
consumenten. Ais de kinderen, die met 18 jaar voor ziehzelf moeten kunnen
zorgen, het huis uit gaan, is er nog een periode van een aantal jaar waarin de
inkomsten door arbeid het zelfde nivo houden en de uitgaven dalen. De ouders
'blijven achter' in een te grote woning. Zij gaan op zoek naar woonruimte die
ook aan hun toekomstige behoeften kan voldoen. Een nieuwe groep
woonconsumenten onstaat: senioren. Binnen deze groep bestaan
inkomensverschillen, daardoor zal ook de vraag naar 'seniorenwoningen' zich
uitstrekken over verschillende prijsklassen.

De voorbereidingen voor een prettige oude dag worden getroffen door een
gesehikte woning te zoeken die in een omgeving ligt waarin bepaalde
voorzieningen aanwezig zijn. Er zijn nog niet zoveel wonigen die aan deze
eisen voldoen, maar er wordt in toenemende mate aandaeht aan besteed. Er zijn
versehillende experimenten gaande, maar resultaten zijn nog niet vergelijkbaar
gemaakt. Samenhang tussen verschillende vormen is nog niet beschreven.

Een duidelijk overzicht aangaande ouderenhuisvesting bestaat nog niet.
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Bijlage A

Literatuurlijst projekt ouderenhuisvesting

Vergrijzing en lokaal beleid.
Bekkers 1986
bma UGM 86 VER

2 Vernieuwingen in de huisvesting en zorg voor ouderen.
VROM 1988
bma ARS 09 VRO (59) ( ..

3 Trendrapport woningbehoefte 1988
VROM 1988
bsb ARS 09 VRO (66)

4 Thuiszorg tussen de Iijnen.
Goudriaan 1988
ISBN 90-6615-030-0

5 Wanneer ouderen besluiten het huis uit te gaan.
Koehler en Van der Pennen
ISBN 90-5181-905-6

6 Verzorgingstehuis variant 30/15; een vernieuwd initiatief in Monster.
F. Wind, P.P.J. Houben en H. Westra
ISBN 90-6275-334-5

7 Woongemeenschap van ouderen "De Boogerd" als experiment in de
volkshuisvesting.
Delftse universitaire pers tel 015-783254

8 Brochure: Woongemeenschap voor ouderen "De Boogerd", Hoorn.

9 Beleidsvisies op ouderenhuisvesting; 7e interimrapport
i.s.m. L.S.B. den Haag
bsb SKP 84 RIW

10 Ouderen op de bres voor huisvesting in hun buurt; 8e interimrapport.
F. Wind, P.P.J. Houben en H. Moeskops
bsb SKP 84 RIW

11 Volkshuisvesting Plus 14; Ouderenhuisvesting: Diets bijzonders.
Ben van Dalen en Peter Jansen 1988
bsb SKP 88 DAL

12 Woningraad Extra nr.45; Ouderenhuisvesting in de lift.
N.W.R.
bsb SKP 88 OUD
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13 Onderzoek naar woningbehoeften van ouderen.
R.I.W./L.S.B.
bma/bsb SKP

14 Gemeentelijk ouderenbeleid; een verkennend onderzoek in 3S gemeenten.
V.R.O.M. 1988
bma ARS 09 VRO (62)

15 Huisvesting en gewenste verhuizingen van oudere huishoudens; een
deelstudie van het woningbehoefte onderzoek 1985/1986.
V.R.O.M. 1988
bma ARS 09 VRO (63)

16 Ouderenhuisvesting op regionaal nivo; vier provincies nader belicht,
samenvatting.
V.R.O.M. 1988
bma ARS 09 VRO (121)

17 Meerjarenplan woningbouw 1990-1994
V.R.O.M. 1989
bsb SKM 89 MEE

18 Vierde Nota Ruimtelijke Ordening
V.R.O.M. 1988
bsb SEG 88 VIE

deel a: beleidsvoornemen
deel b: hoofdlijnen uit de inspraak
deel c: advies
deel d: regeringsbeslissing

19 Ontwerpnota volkshuisvesting in de jaren negentig; van bouwen naar
wonen.
V.R.O.M. 1988
bsb SKM 88 VAN

20 Woonkwaliteit 1, ouderen in nieuwbouw
S.E.V. februari 1989
bsb SKG 89 SEV

21 Woonkwaliteit 2, ouderen in de bestaande woningvoorraad
S.E.V. april 1989
bsb SKG 89 SEV
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22 Behoefteonderzoek ouderenhuisvesting en -zorg in de dorpskern
Marieenheem (gemeente Raalte)
Eenonderzoek naar de behoeften aan het gebruik van bijzondere woon
en zorgvoorzieningen gericht op ouderen in de dorpskern Marieenheem.
Universiteit Twente, faculteit Bestuurskunde
Erwin Smits
Veloursstraat 10
Hengel0 (ov.)

23 Volkshuisvesting; begrippen, problemen en beJeid
H. Priemus, 1978
Alphen aan de Rijn
bsb SKM 78 PRJ

24 De voorzieningensituatie van kleine plattelandskernen in Nederland
F. Knol, 1983
Sociaal Cultureel Planbureau , cahier 36
bma ARU 02 SCP

25 Vergrijzen in het groen; het bereik van ouderen en de bereikbaarheid
van voorzieningen in landelijke gebieden
A.H.H.M. Kempers-Warmerdam, 1988
Utrecht
bma APU 88 KEM

26 Ouder worden in de toekomst
Stuurgroep toekomstscenario's gezondheidszorg, 1984
Leidschendam
bsw PRB 85 OUD

27 Verschuivingen in de ouderenzorg
(bejaardenzorg in beweging)
J .A.I. Coolen, 1985

28 Demografie, bejaarden en voorzieningen
L. Keyzer, 1988
Enschede

29 Ouderen en volkshuisvestingsonderzoek
T. Mandemakers
S. SeraH, 1986
Tilburg

30 Ouderenhuisvesting; wegwijs in onderzoek
V.R.O.M., 1989
Bouwkundewinkel, databank
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31 Bnolkingsprognose voor Nederland 1988-2050
C.B.S., 1989
Den Haag
bma ARS 01 CBS (BI9)

32 Kleinschalige woon- en dienstverleningsprojekten voor ouderen
P. van Daal, H. de Kuyper en P. van Weenen, mei 1988
Tilburg (verkrijgbaar bij PON)

33 Meerjarenplan voor 1990-1993
S.E.V., 1989
Rotterdam

30



Bijloge B

Cijfers CBS 2000-205~

De NedeJ']ondse b~vnlking ted. ~0b0 (middeflprognose)

ieer 2Vl00 1eer 2l'l10 1ae r 2030 iaer ?I7lSIll
abso]uui. men VrolJW maTI vrouw men vrouw man vrouw
tot 0-14 1486 1418 1410 1344 1295 1234 1148 1094
tot 15- 39 2839 2'/47 2559 2493 2445 2300 2244 2187
tot 40-64 2552 2505 2954 2934 ~!)53 2601 2390 2444
tot 65-79 722 929 832 996 1221 1483 990 1251
tot 80+ 152 366 186 433 289 594 346 752
totool 77fi1 79f)(j 7941 8?~el 7803 8292 7126 772f:l

Jeer 2010-2~0e jaar 2030-·2010 idnr 20filll-2030
absolllut mon vrnuw n,on vrouw tnon V)'OUW
tot 0·-14 -76 -75 ··1 15 - 1 10 -147 -14l'l
tot 15-39 -2A0 -254 -1 14 - 1 13 -201 -193
tot 40-64 402 429 -401 -333 -155 -157
tot 65-79 11 ~ 67 389 487 -231 -232
tut 80+ 34 67 103 161 57 Hi8
totool 190 234 -138 92 -677 -564

jeer 2lZH10 .1aer 20H'J ..ieer 2030 jadr 20'l50
ebsoluut men vrouw men vrouw Inen vrouw mC'ln vrouw
perc 0-14 19. 17 17.81 17.76 16.39 16.60 14.08 16. 1 1 14. 16
perc 15-39 36.63 34.4fl 32.23 30.4l7J 31 .33 28.70 31.49 28.30
perc 40-64 32.92 31 ,45 37.20 35.78 32.72 31.37 33.65 31 .63
perc 65-79 9.31 1 1 . 66 10.48 12. 15 15.65 1'/ . B8 13.89 16. 19
perc 80+ 1 .96 4.58 2.34 5.28 3.70 7.16 4.86 9.73
toteal 1l7J0.00 100.0171 100,00 100.00 100.00 1~0.00 100.00 100.00

Jeer 2 III 10--2VH'10jear 2030··21711 eJ .1f'le r 201:10-2030
oercenteli1.e rnfln vrouw men vrouw rile n vrouw
tot 0-14 ·-1 .42 -1 .42 -1 . 16 -1 .51 -1ll.49 -0.73
tot 15-39 -4.40 --4.08 -0.09 --1 .70 0.16 -0.40
tot 40-64 4.27 4.33 -4.40 -4.41 0.93 0.26
tot 65-79 1.16 0.48 5.17 5.74 -1 . '/6 -1.70
tot 81ll+- 0.38 Ill. 69 , .36 1 . Al:3 1 . 15 2.57
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Bevolkingssamenstelling in 2000 (middenvariant) aantallen x 1000

tot 15-39
5586

tot 49-64
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Figuur I

tot 9-14
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tot 89+
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tot 65-79
1651

tot 89+

tot 9-14
2754

Bevolkingssamenstelling in 2010 (middenvariant) aantallen x 1000

tot 15-39
5952

tot 49-64
5888

Figuur 2
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Bevolkingssamenstelling in 2030 (middenvariant) aantallen x 1000

tot 15-39
4825

tot 49-64
5154

tot ~-14
2529

tot, 80+
883

Figuur 3

Bevolkingssamenstelling in 2050 (middenvariant) aantallen x 1000

toi i5-39
4431

tot 48-64
4842

tot 80+
1998

Figuur 4
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Bevolkingsverloop 2000-2050 (middenvariant) aantallen x 1000

tot 15-39 tot 49-64
I tt· .~ee .. ·1 ,,\

Bevolkingsverloop 2000-2050 (middenvariant) percentages

tot 15-39 tot 49-64
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