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Voorwoord 
 
Voor u ligt de afstudeerscriptie die ik heb geschreven ter afronding van mijn studie Techniek 
en Maatschappij aan de Technische universiteit Eindhoven. Mijn voorkeur voor een opdracht 
met een specifieke maatschappelijke relevantie bracht mij bij EBM-Consult, een adviesbureau 
op het gebied van Energie Bouwfysica en Milieu, gevestigd in Arnhem. De adviesgroep 
woningbouw adviseert woningcorporaties, institutionele beleggers en professionele 
vastgoedpartijen bij de ontwikkeling, formulering en implementatie van vastgoedbeleid.   
 
Algemeen aangeduid, beoogt deze scriptie te bezien hoe woningcorporaties omgaan met 
technologische vernieuwing in de woon- en leefsituatie van met name oudere 
bewoners/huurders. Woningcorporaties zijn instellingen met een publiek taak en zorgdragen 
voor goede ouderenhuisvesting is hiervan een onderdeel. Technologie kan bij de uitvoering 
van deze taak in toenemende mate een helpende hand bieden zoals blijkt uit ervaringen van 
corporaties. Veel corporaties blijken echter moeite te hebben bij het succesvol implementeren 
van technologie in de woning en de te nemen route in het woud van mogelijkheden blijkt niet 
eenvoudig. Vaak is dit te wijten aan een gebrek aan kennis.  
Deze scriptie beoogt in deze leemte te voorzien en verbanden te leggen teneinde 
woningcorporaties enige handvaten te bieden bij het nemen van hun beslissingen.  
 
Deze opdracht past binnen mijn opleiding Techniek en Maatschappij, met de specialisatie 
Technologie- en innovatiebeleid, gericht op de bouwsector. Naast een gedegen technische 
opleiding krijgen studenten ook een pakket maatschappijwetenschappen te verwerken zoals 
economie, recht, psychologie en sociologie. Bovendien wordt veel aandacht geschonken aan 
de integratie tussen techniek en maatschappij. 
 
Rest mij waardering uit te spreken voor mijn bedrijfsbegeleider, Maarten Corpeleijn en ook 
voor zijn collega’s van EBM-consult voor hun betrokkenheid tijdens mijn onderzoek. Ook wil ik 
bij deze mr. Wim Wenselaar en dr. Wim Heijs bedanken voor hun tijd en inzet. Daarnaast ben 
ik Bas Kous, Koen Peters en Peter Wapstra dank verschuldigd voor hun adviezen en wil ik 
een ieder bedanken die mij de afgelopen tijd heeft geholpen en gesteund.  
 
Corjan Bast, 
 
Arnhem, 2004 
 



 2  
 
 

Samenvatting 
 
Woningcorporaties bestaan al meer dan 100 jaar en vervullen een maatschappelijke taak, ze 
zijn daarnaast commerciële ondernemingen en worden geconfronteerd met veel in- en 
externe ontwikkelingen. De bruteringsoperatie1 in 1995 heeft een grote impuls gegeven aan 
het veranderingsproces waarmee corporaties te maken hebben. De vrijheid die is ontstaan 
blijft enigszins beperkt, omdat het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en 
Milieu (VROM) kerntaken opstelt waar de corporatie zich voor in moet zetten. Met het oog op 
de komende vergrijzing is de taak “wonen en zorg” recent toegevoegd. Het is hierbij van 
belang de taak op een rendabele manier in te vullen aangezien de kerntaak van 
woningcorporaties, het verhuren van woningen, vanwege overheidsregulering verliesgevend 
is. 
Het zorgdragen voor geschikte woningen is niet eenvoudig, het boven water halen van de 
wensen en behoeften van de bewoners is dat evenmin. Wel is het duidelijk dat ouderen graag 
thuis zelfstandig willen wonen, ondanks beperkingen als gevolg van het verouderingsproces. 
Technologische ontwikkelingen, waaronder domotica, kunnen bijdragen aan een oplossing 
voor het zelfstandig thuis wonen van ouderen. 
De vraag is echter welke stappen door corporaties genomen kunnen worden om domotica in 
te zetten om de leefsituatie van ouderen te verbeteren op rendabele wijze. Hiertoe is een 
analyse gemaakt van algemene en specifieke factoren met betrekking tot wonen, zorg en 
ouderen. Daarnaast zijn de technologische ontwikkelingen geïnventariseerd op basis van 
literatuur en interviews. Op basis van literatuur en gesprekken met corporaties is een beeld 
geschetst van de huidige knelpunten bij deze partijen. 
 
Ouderen zijn actiever dan voorheen, willen actief in het leven blijven staan en zelfstandig 
thuis wonen ondanks lichamelijke beperkingen. Ouderen hebben behoefte aan ondersteuning 
bij het uitvoeren van huishoudelijke en persoonlijke activiteiten. Domotica kan de bewoner 
een gevoel van veiligheid geven waardoor langer zelfstandig gewoond kan worden. 
Verschillende domotica-systemen en/of toepassingen kunnen hiervoor worden ingezet. 
 
Veel corporaties stuiten op moeilijkheden bij het implementeren van de technologie in de 
woning. Niet alle corporaties weten wat domotica kan betekenen en hebben een niet volledig 
en evenredig beeld van het doel en de mogelijkheden. Bovendien stuit men al snel op 
problemen: de financiering, een groot domotica-aanbod, het achterhalen van 
bewonerswensen en het vrijmaken van capaciteit, geld en tijd.  
 
Om domotica naar tevredenheid van alle partijen te implementeren moet de corporatie 
allereerst de rol van domotica onderkennen. In het volgende stadium moet voor de corporatie 
duidelijk worden welke rol domotica gaat vervullen. Wordt domotica ingezet als losstaande 
toepassing of juist verweven in een breder dienstenpakket? De corporatie kan het 
dienstenpakket uitbesteden of zelf aanbieden aan de bewoners. Bij het aanbieden van 
domotica moet de techniek niet stigmatiserend zijn, ouderen willen niet als zorgbehoevend 
worden gekenmerkt. 
Wanneer de corporatie weet waar zij staat in het veld, kan worden begonnen met 
actualisering van de vraagkant en het eventueel zoeken naar partners. Door samenwerking 
met andere corporaties, (thuis)zorginstellingen en een zorgverzekeraar, stijgt het 
kennisniveau waardoor betere keuzes gemaakt kunnen worden en domotica beter betaalbaar 
wordt. Samen kan men bepalen welke technieken en/of toepassingen ingezet zullen worden 
om de behoeften van bewoners in te vullen en de eventuele diensten te faciliteren. 
Nazorg, tenslotte, is erg belangrijk wanneer er bij bewoners ontevredenheid heerst. Indien 
bewoners gesteund en geholpen worden wanneer vragen opkomen zullen zij in veel gevallen 
positief blijven over het gebruik van domotica. 

                                                      
1 Bruteringsopereatie: Verzelfstandiging van non-profitinstellingen, waardoor de financiële banden met de overheid 
losser worden en de instellingen meer ondernemingsvrijheid krijgen. 
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1. Inleiding 
 
Huisvesting in Nederland als publieke dienst gaat terug tot de 19e eeuw. Toen onstonden de 
eerste verenigingen die de taak van huisvesting op zich namen en zorgden voor 
arbeiderswoningen. Met de komst van de Woningwet in 1901 onstond er een minimum aan 
kwaliteit en een stimulans tot oprichting van woningstichtingen. Samen met de actievere rol 
van de overheid vanaf 1915 en de komst van de Woningwet werden extreme misstanden 
grotendeels vermeden.  
Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er een enorme behoefte aan woningen, de overheid 
nam een belangrijke plaats in als bouwer en als beheerder, naast zijn regulerende 
activiteiten. De overheid ging sterk centraal sturen, maar ook gemeentelijke woningbedrijven 
werden steeds belangrijker, wat de ruimte voor particulier initiatief en marktwerking beperkte. 
Door de grote invloed van de overheid werden corporaties steeds meer gezien als uitvoerders 
van overheidsplannen in plaats van te funktioneren als zelfstandige marktpartij met een eigen 
gekozen doelstelling. 
 
Na de jaren zeventig waarin het woningbezit van corporaties sterk groeide, onstond discussie 
over de zelfstandigheid van de corporaties. Staatssecretaris Heerma (1986-1994) pleitte voor 
meer zelfstandigheid, wat in 1995 heeft geleid tot een meer zelfstandige positie voor 
woningcorporaties. De woningcorporatie werd een semi-commerciële instelling die de eigen 
“broek” moest ophouden, terwijl de corporatie nog wel de taakstelling bleef houden 
huisvesting te verzorgen voor kwetsbare groepen.  
De potentiële doelgroep van corporaties wordt groter, hoofdzakelijk veroorzaakt door de 
vergrijzing.  
Het aantal 55-plussers zal volgens het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieu tot 2015 met 30% stijgen ten opzichte van 2000. Een stijging van 30% komt neer op 
een miljoen 55-plussers extra en het totaal van 55 plussers zal zich dan ontwikkeld hebben 
rond 5 miljoen, tegen 4 miljoen 55-plussers in 2003 [CBS 2003]. Voorts speelt de wens bij 
ouderen om zelfstandig te blijven wonen een grote rol. Uit recent onderzoek van de provincie 
Noord-Holland blijkt dat meer dan de helft van de ouderen het wonen in de eigen woning zeer 
aantrekkelijk vindt en zich zorgen maakt of dit in de toekomst mogelijk is. [Hek 2003] Het thuis 
blijven wonen stelt eisen aan de huisvesting en vereist aanpassingen in de woon- en 
leefomgeving. De capaciteit van de zorg schiet tekort om zorg aan huis te verlenen.  
Technologische ontwikkelingen zouden kunnen bijdragen aan een oplossing voor het 
zelfstandig thuis wonen van ouderen. (Verschillende initiatieven rond domotica van o.a. 
Noord Brabant, wonen door middel van koppeling van technologie zoals bijvoorbeeld 
persoonlijke alarmering, vinden recent in Nederland navolging). Corporaties ervaren 
moeilijkheden bij het inzetten van technologie. Het doel van dit rapport is het in kaart brengen 
van knelpunten die corporaties ervaren om zodoende stappen te onderscheiden hoe zij op 
een rendabele manier domotica kunnen inzetten om ouderen zelfstandig te huisvesten. 
 
Het onderzoek valt uiteen in vijf delen. Het eerste deel behandelt de methoden en technieken 
van het onderzoek. Dit heeft betrekking op de algemene informatie over het onderzoek, zoals 
een weergave van de opdrachtbeschrijvingen. Tevens vindt de afbakening van het onderzoek 
plaats waarbij de probleemstelling aan bod komt. 
De drie daaropvolgende delen behandelen respectievelijk de woonbehoeften tijdens het 
ouder worden, het aanbod van technologie om in die behoeften te voorzien en de rol van de 
corporatie in dit veld. In het laatste deel volgen de conclusies en aanbevelingen. 
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2. Methoden en technieken van onderzoek 

2.1 De probleemstelling  
Met de voorgaande geschetste ontwikkelingen heb ik in algemene zin de contouren voor het 
onderzoek willen schetsen. Ik ga nu dieper in op de probleemstelling van mijn onderzoek. 
Nederland vergrijst. De meerderheid van de oudere wordende mensen, ook al gaan hun 
motorische functies achteruit, heeft evenwel de wens thuis te blijven wonen. Er ontstaan bij 
bewoners uiteenlopende behoeften. Technologie kan mogelijkerwijs in deze behoeften 
voorzien of ondersteuning bieden. Dit blijkt o.a. uit vele projecten die inmiddels zijn 
uitgevoerd. Verschillende technologische mogelijkheden doen zich voor en de ontwikkelingen 
volgen elkaar snel op. De woningcorporatie heeft van oudsher de wettelijke taak zorg te 
dragen voor de huisvesting van (ondermeer) ouderen. In theorie kan zij hierbij gebruik maken 
van alle aanwezige middelen, waaronder diverse technologieën die in behoeften voorzien van 
ouderen. De corporatie kan het op deze manier mogelijk maken ouderen langer zelfstandig te 
laten wonen. De praktijk laat dit wensbeeld echter nog onvoldoende zien. Wat zijn hiervan de 
oorzaken?  
Om meer inzicht te verkrijgen zullen verschillende ontwikkelingsrichtingen worden bekeken 
 
2.1.1 De doelstelling 
Doel van de scriptie is woningcorporaties een handreiking te bieden voor het gebruik van 
domotica bij het op rendabele als ook milieubeschermende wijze huisvesten van ouderen. 
  
2.1.2 De vraagstelling 
Welke stappen zouden woningcorporaties kunnen nemen om, nu en in de toekomst, optimaal 
gebruik te kunnen maken van domotica bij het op rendabele en milieuvriendelijke wijze 
zelfstandig huisvesten van ouderen. 
De sub-vragen die in de volgende hoofdstukken behandeld zullen worden zijn: 
 

1. Hoe ontwikkelen zich de woonbehoeften van ouder wordende bewoners? 
2. Welke domotica wordt aangeboden om ouderen langer zelfstandig thuis te laten 

wonen? 
3. In welke situatie bevindt zich de corporatie in het veld van vraag en aanbod? 

2.2 Theoretisch kader 
De theoretische basis komt in eerste instantie voort uit een ons sedert Adam Smith vertrouwd 
mechanisme, namelijk dat van vraag en aanbod. Het gaat om de vraag van de consument 
tegenover het aanbod van producent, en omgekeerd. De vraag houdt zich bezig met het 
verband tussen de prijs van een bepaald goed en de hoeveelheid die bij zo’n prijs wordt 
gevraagd. Prijsvorming vindt plaats op de markt.  
Hoe kunnen wij de moderne woningcorporatie hierin positioneren? In hun taakstelling worden, 
zoals later zal blijken, bepaalde voorwaarden gesteld waardoor het bovenstaande niet geheel 
juist is voor de situatie van de corporatie. Zij is een partij die faciliterend voor verschillende 
woondiensten zou kunnen optreden maar zij vervult ook de rol van aanbieder. Aan de 
bewonerszijde staat de vraag naar het wonen. De corporatie kan hierop “faciliterend" 
inspelen, aangezien bewoners niet altijd in staat zijn aan te geven wat hun wensen zijn. We 
kunnen dit illustreren aan de hand van het Kano-Model, opgesteld door de Japanse heer 
Kano.  
Volgens dit model worden drie typen wensen van klanten onderscheiden. De bewoner kan als 
klant gezien worden die gebruik maakt van het aanbod van de dienst “wonen”.  
Allereerst zijn er wensen die voor de bewoner vanzelfsprekend zijn zodat deze wensen 
zelden worden genoemd als er gevraagd wordt wat hij/zij van het produkt (in dit geval de 
woning) verwacht (bijvoorbeeld een deurbel). Ten tweede zijn er wensen waarvan de 
bewoner zich bewust is en deze ook desgevraagd noemt, bijvoorbeeld dubbele beglazing. 
Ten derde zijn er wensen die niet door de bewoner worden genoemd, maar die bepalen dat 
de bewoner de woning extra gaat waarderen, bijvoorbeeld een aan/uit knop van de woning, of 
een video-intercom.  
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Samenvattend zijn er dus drie verschillende categorieën: 
• Vanzelfsprekende wensen, wordt hier niet aan voldaan dan worden ze node gemist. 
• Expliciet genoemde wensen, ze geven een ontevreden gevoel als er niet aan wordt 

voldaan en een tevreden gevoel als er wel aan is voldaan,. 
• Niet genoemde wensen die weliswaar niet worden gemist, maar worden wel 

gewaardeerd als ze aanwezig zijn. 
[Sarlemijn 1995] 
 
Dit model geeft inzicht in de moeilijkheid bij het achterhalen van de wensen van bewoners. 
 
Er zijn nu drie onderdelen onderscheiden, namelijk de vraag, de corporatie, en het aanbod. 
Als de corporatie als commercieel bedrijf wordt gezien, dan zijn er verschillende theorieën 
voorhanden welke deze drie onderdelen bevatten, daarbij gaat het vaak om modellen welke 
vooral de kant belichten van marktpositie en hoe deze te verbeteren is.  
De theorieën zijn echter minder bruikbaar voor de situatie van een corporatie aangezien deze 
moet voldoen aan een bepaalde taakstelling (opgesteld door VROM). Er wordt zodoende niet 
voldaan aan de basiscondities van de theorieën. De theoretische basis die wel blijft gelden is 
die van Adam Smith. 

2.3 Afbakening van het onderzoeksterrein 
In dit onderzoek staat de oudere persoon centraal. De woningcorporatie is de faciliterende 
partij die gebruik maakt van huidige en toekomstige technologie. 
 
 2.3.1 Technologie 
Technologie in de woning, domotica 
De term domotica2 kwam al enkele keren ter sprake. Over domotica bestaan verschillende 
ideeën en opvattingen, domotica betekent in feite woontechnologie en woon-ICT. De 
technologie is bedoeld om huishoudelijke taken te verrichten en het comfort en woonkwaliteit 
te verbeteren. [Senter 2000] Er wordt tegenwoordig ook wel gesproken over de Home 
Electronic Networks [Senter 2000] connected home [Philips], verschillende diensten kunnen 
door de technische toepassingen worden aangeboden, alarmering, boodschappenservice, 
etc.  
Er zijn veel definities welke door elkaar worden gebruikt en niet eenduidig gedefinieerd zijn.  
In deze scriptie wordt de definitie gebruikt zoals beschreven door Guy Kaiser: 
 
Domotica is het geïntegreerd systeem dat alle elektrische toestellen in de woning bedient en 
beheert, met als doel een verhoging van comfort, de flexibiliteit, de communicatie, de 
veiligheid en het rationeel energieverbruik. [Kaiser 2000] 
 

• Met geïntegreerd systeem wordt bedoeld dat het stadium van stand-alone apparaten 
voorbij moet zijn en dat het domotica-systeem integratie moet bieden.  

• Elektrische toestellen duiden op voorwerpen of toestellen die aangestuurd kunnen 
worden via signalen (elektrisch, infrarood, Radio-Frequentie, Bluetooth) 

• Verhoging van het comfort: het comfort kan stijgen door het aantal handelingen, dat 
moet worden verricht te om iets te bewerkstelligen, te verminderen. Bijvoorbeeld een 
aan uit knop van de gehele woning. 

• Verhoging van de flexibiliteit: een domotica-systeem dient aanpasbaar te zijn. Zo 
moet het veranderen van de funktie van een drukknop of toevoegen van apparaten of 
bedieningselement mogelijk zijn. 

• Verhoging van de communicatie: communicatie wordt steeds belangrijker. Het is 
belangrijk communicatie binnen de woningen toe te laten maar ook buiten de woning. 

• Verhoging van de veiligheid: inbraak, alarmering, aanwezigheid. 
• Rationeel energiegebruik: het goed omgaan met energie wordt steeds belangrijker. 

Een raam open laten staan terwijl de verwarming aanstaat, verlichting dat onnodig 
aan staat, etc. 

 

                                                      
2 Domotica is afgeleid van het latijnse woord domus (huis) en robotica. [Kaiser 2003] 
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Technologie naar de woning 
Verschillende typen infrastructuur verbinden een woning met aparte netwerken. Ieder type 
netwerk waarop een woning aangesloten kan worden behoort tot de technologie naar de 
woning (bijvoorbeeld het telefoonnet, het net voor radio- en TV-signalen, etc.) 
 
2.3.2 Populatie 
Vooraf aan dit onderzoek is het ter begripsbepaling raadzaam ouderen te categoriseren in 
leeftijdscategorieën.  
Een leven wordt wel gekenmerkt door 4 fases. De eerste fase begin bij de geboorte en rond 
de 25-jarige leeftijd wordt gesproken van de tweede fase. De derde levensfase begint bij het 
afscheid van betaalde arbeid. In Nederland lijkt deze leeftijd rond de 60 jaar te liggen. 
[Houben 1999]. Woonzorg Nederland definieert de leeftijd van de derde fase vanaf 55 jaar. 
[Strik 2002]. Ook het VROM gaat uit van een 55 jarige leeftijd vanaf de derde levensfase. 
[Dekker 2003] 
De meesten van deze groep oudere volwassenen aan het begin van de derde levensfase 
doen geen beroep op extra mogelijkheden op het gebied van volkshuisvesting, zorg of 
maatschappelijke dienstverlening, omdat hun gezondheid en mobiliteit geen problemen 
geven. Gaandeweg deze derde levensfase neemt het aantal mensen dat er wel een beroep 
op doet toe maar dit gedeelte is niet groot genoeg dat er een sectorale aanpak nodig is.  
Dit beeld verandert als gekeken wordt naar het einde van de derde levensfase en het begin 
van de vierde. Deze vierde fase ontstaat wanneer de verschillende competenties 
(lichamelijke, psychische en sociale) achteruit gaan en met elkaar interfereren waardoor 
afhankelijkheid van derden onstaat. In Nederland gebruikt men vaak de leeftijd bij opname in 
een intramurale instelling, als begin van de vierde levensfase, deze leeftijd ligt rond de 85 
jaar. [Houben 1999] 
In de derde fase kan alvast worden geanticipeerd op de vierde fase. Zo kunnen ouderen hun 
woningen aanpassen voor eventuele in de toekomst opkomende problemen. Ook zullen er 
ouderen zijn die blijven wonen en geen maatregelen nemen voor de toekomst. De leeftijd dat 
men een beroep doet op een intramurale instelling ligt op 85 jaar, echter is er vanaf 75 jarige 
leeftijd vaak al vraag naar zorg of begeleiding.  
Als in dit rapport gesproken wordt over ouderen worden personen bedoeld vanaf 55 jaar, ook 
de personen die anticiperen op de vierde fase worden door deze leeftijdsgrens betrokken bij 
het onderzoek. 
 
2.3.3 Wonen 
Wonen wordt, naar Wolters, gedefinieerd als: gehuisvest zijn, verblijf houden. Dit is een ruime 
omschrijving, in dit onderzoek zal het dan ook als zodanig worden gebruikt. 
 
2.3.4 Non-profit huurwoningsector 
De corporatie bevindt zich in de woningsector. Dit is een tertiaire sector welke diensten 
verleent. De dienst is in het geval van de woningcorporatie het verhuren van woningen. 
Volgens het woordenboek Van Dale is een woning “een gebouw of een deel van een gebouw 
dat volgens de bouw of verbouw bestemd is voor permanente bewoning door een particulier 
huishouden. De onderverdeling profit- of non-profit maakt duidelijk dat de corporatie tot de 
categorie non-profit behoort. 
[Smeets 2001] 
 
2.3.5 Milieu 
Milieu aspecten worden in dit onderzoek niet behandeld, dit blijkt een apart studieterrein en is 
te omvangrijk om in dit onderzoek mee te nemen. 

2.4 Wijze van dataverzameling 
Om een antwoord te geven op de probleemstelling zal een exploratief onderzoek uitgevoerd 
worden. Op basis van literatuur worden verschillende belangrijke trends naar voren gehaald 
wat betreft wonen en zorg. Uit gesprekken met marktpartijen (technologiebedrijven en 
woningcorporaties) wordt een beeld geschetst van de huidige situatie en ontwikkeling omtrent 
domotica en woningcorporaties. De open interviews dienen niet als statistisch materiaal en 
zullen niet op deze manier worden behandeld. Het doel van de interviews is een beeld te 
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schetsen van de rol van de corporatie op het gebied van domotica op dit moment en welke 
knelpunten daarin onderscheiden kunnen worden.  
Hoewel de interviews in hoofdstuk vier en vijf uitvoerig aan bod komen zijn in deze scriptie 
tekstkaders geplaatst; de tekst is op basis van de interviews geschreven, tenzij anders 
vermeld.  
 
In eerste instantie zal bekeken worden wat de vraag is en hoe deze zich ontwikkelt. 
Verschillende onderzoeken dienen ter informatie, zoals het Woonkeur , Behoeftenonderzoek 
en een inventarisatie van verschillende motorische beperkingen. [Houben 1994, Hek 2003] 
Vervolgens wordt het aanbod van technologie, welke aanwezige behoeften kan vervullen, 
behandeld door middel van een gemaakte onderverdeling in technologie op basis van 
bestaande literatuur en informatie vanuit de markt door middel van interviews. 
Tenslotte zal door middel van interviews met funktionarissen werkzaam bij corporaties inzicht 
worden verschaft hoe een corporatie opereert en welke knelpunten bij haar bedrijfsvoering 
onderscheiden kunnen worden. 
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3 Ontwikkeling van de woonbehoeften 
 
De taak om te zorgen voor huisvesting van ouderen en kansarmen wordt door de overheid 
met name neergelegd bij de woningcorporatie door middel van het Besluit Beheer Sociale 
Huurwoningen welke is opgesteld door VROM. Dit besluit werd op 9 oktober 1992 van kracht 
en is recent gewijzigd. In de Nota Mensen, Wensen, Wonen wordt gesteld dat goed wonen 
een basisrecht is voor iedereen, ook voor de mensen in een financieel kwetsbare positie. 
Woonbeleid kan de negatieve gevolgen van de zwakke positie matigen (door middel van 
huursubsidie, huurprijsbeleid, aanbod van betaalbare woningen) maar niet wegnemen. 
Aanvullende maatregelen zijn nodig op het gebied van welzijn, zorg, onderwijs en 
werkgelegenheid. [VROM 2000] 
De ouderen zijn, na de eerste groep (de kansarmen), een tweede zeer belangrijke doelgroep 
en de Nota Mensen, Wensen, Wonen geeft hiervoor twee redenen: 
 

• De vergrijzing: vooral na 2010 neemt het aantal ouderen, en binnen deze groep het 
aantal hoogbejaarden, snel toe. 

• De extramuralisering3 in de gezondheidszorg. 
 
In de volgende paragrafen worden factoren beschreven die betrekking hebben op wonen en 
zorg. De eerste paragraaf behandelt algemene factoren die hierop van invloed zijn, zoals 
vergrijzing en extramuralisering. De tweede paragraaf zal meer in detail treden op de situatie 
van ouderen en welke behoeften ontstaan als gevolg van het verouderingsproces en de 
algemene factoren zoals zal worden beschreven in 3.1. 

3.1 Algemene factoren wonen en zorg 
In dit gedeelte van hoofdstuk drie worden verschillende algemene factoren beschreven die 
betrekking hebben op ouderen. 
 
3.1.1 Vergrijzing 
Op dit moment telt Nederland meer dan 16 miljoen inwoners. Er worden per dag 557 kinderen 
geboren, daar staat tegenover dat er elke dag 393 mensen overlijden. Het aantal immigranten 
is per dag 339 tegen 263 emigranten. Het resultaat is een bevolkingsgroei van 240 personen 
per dag. 
 
In nagenoeg alle geïndustrialiseerde landen groeit de seniorenmarkt, absoluut in aantallen en 
ook relatief in aandeel op de totale bevolking. [CBS 2003] Na de Tweede Wereldoorlog was 
tussen 1946 en 1949 de welbekende babyboom. Dit was voornamelijk het gevolg van 
uitgestelde geboorten tijdens de oorlog. In Nederland duurde de geboortegolf enkele jaren 
langer dan andere Europese landen. 
 
Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu beziet de gevolgen van deze 
geboortegolf. Het RIVM geeft aan dat de Nederlandse bevolking aan het vergrijzen is wat 
zorgt voor een groeiende vraag naar gezondheidszorg. Door meer personeel in te zetten kan 
de groeiende vraag worden opgevangen. De kans is echter groot dat het arbeidsaanbod in de 
toekomst niet toereikend zal zijn. [www.rivm.nl] 
 
 
 

                                                      
3 dit houdt in dat buiten de muren van de intramurale instelling (waar iemand opgenomen wordt) gelijkwaardige zorg 
geboden wordt. Bijvoorbeeld in de eigen woning. 
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Figuur 3.1 Ontgroening en vergrijzing 
 
Bovenstaande figuur laat zien dat het aantal 65-plussers zal stijgen terwijl het aantal jongeren 
daalt. Rond 2030 zal het aandeel van beide groepen aan elkaar gelijk zijn.  
[Clever 2003] 
 
 
Onderstaande tabel geeft absolute aantallen van het aantal personen in Nederland. 
 
 Totaal <20 20-40 40-65 65-80 80+ 
2003 16.192.572 3.968.999 4.624.170 5.378.947 1.676.486 543.970 
Tabel 3.1 Bevolking verdeeld in leeftijdsgroepen [CBS 2003] 
 
Aangezien in de afbakening de keuze is gemaakt de ouderen in te delen vanaf de 3e 
levensfase wordt ook het totaal gegeven van de personen vanaf 55 jaar. 
 
Leeftijd Aantal 
55+ 4.031.644  
Tabel 3.2 Aantal 55-plussers in Nederland [CBS 2003] 
 
Volgens VROM zal het aantal 55 plussers met bijna 30% stijgen in de periode 2002-2015. 
[Dekker 2003] Een kleine rekensom laat zien dat de groep 55-plussers in 2015 absoluut is 
gegroeid met meer dan 1 miljoen mensen (4.031.644 x 130%= 5.241.137). 
De vergrijzing zal nog vele jaren een stempel drukken op de bevolkingsopbouw, zeker tot 
2040 (zie ook bijlage A). De mate van vergrijzing is met een redelijk grote mate van zekerheid 
te voorspellen. Bevolkingspiramides lijken nu al niet meer op de piramides van 1960. Toen 
was er een brede basis met veel jonge mensen en een smalle top met senioren. De top word 
nu steeds breder en de basis smaller. [Knook 2001] Zie figuur 3.2.  
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 Figuur 3.2 Bevolkingsopbouw in Nederland, 1900, 1950, 2002, 2050 [CBS 2003] 
 
3.1.2 Toename gemiddelde leeftijd  
Een ontwikkeling die samengaat met de vergrijzing is de toename van de gemiddelde leeftijd. 
Mensen bereiken een steeds hogere leeftijd. De afgelopen 150 jaar is de gemiddelde 
levensverwachting in de gehele wereld meer dan verdubbeld. Rond 1850 was de gemiddelde 
levensduur van een jongen bij geboorte 36.1 jaar, tegenwoordig is dit 74 jaar en ook nu 
neemt de levensverwachting nog steeds toe. Het gevolg is dat in 2050 meer dan 1 miljoen 
tachtig plussers in Nederland woonachtig zullen zijn. [Knook 2001] 
Er is dus sprake van dubbele vergrijzing, het aandeel ouderen in de Nederlandse bevolking 
stijgt en daarbij bereiken mensen een steeds hogere leeftijd. 
 
3.1.3 Emancipatie  
Het ouder zijn en het bereiken van een bepaalde leeftijd is voor veel mensen geen reden 
meer om hun gedrag te veranderen. Enkele decennia geleden was dit nog wel het geval. 
Consumentengedrag, vrijetijdsbesteding en koopgedrag staan nu veel meer los van elkaar, er 
is meer individuele vrijheid dan vroeger en de samenleving oordeelt minder snel over hoe 
groepen/mensen zich behoren te gedragen of te kleden. 
Niet lang geleden werd van ouderen verwacht dat wanneer ze een bepaalde leeftijd hadden 
bereikt zij zich anders moesten gedragen, bijvoorbeeld stoppen met autorijden of verhuizen 
naar een “bejaardenwoning”. De naaste omgeving (familie en kennissen) maar ook de 
samenleving oefenden soms druk uit op de ouderen. Veel ouderen trokken zich na 
pensionering terug in hun woning, kleden zich onopvallend en hielden zich op de 
achtergrond. Tegenwoordig zijn senioren actiever en mondiger. Ze willen graag actief blijven, 
participeren in de maatschappij en langer zelfstandig wonen. Dit ziet ook het bedrijfsleven en 
speelt hier op in. Ook in het bouwproces wordt beter geluisterd naar de ouderen.  
[Knook 2001] 
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“De toegenomen zelfstandigheid van ouderen komt ook tot uiting in een actievere leefstijl: 
ouderen besteden meer tijd buitenshuis, participeren meer in het vrijwilligerswerk en doen 
vaker aan sport dan vroeger.” [Timmermans 1997] 
 
 

3.1.4 Opleidingsniveau 
Demografische factoren zijn van invloed op de zorgvraag, zoals de leeftijd, geslacht en 
huishoudensamenstelling. Deze factoren worden in veel toekomstramingen gebruikt. Het 
opleidingsniveau, wat niet vaak meegenomen wordt, is ook van belang. Het opleidingsniveau 
van ouderen is van belang omdat het staat voor persoonlijke geschiedenis van 
omstandigheden, zoals omstandigheden waaronder het kind is opgevoed, welke levensstijl 
men heeft genoten, wat voor soort werk men heeft verricht en bepaalde kennis over gezond 
leven.  
Verschillende prognoses van het CBS en SCP geven aan dat in de toekomst het 
opleidingsniveau zal stijgen. Ouderen met een lage opleiding zijn in de regel op jongere 
leeftijd gaan werken en hebben meer zwaar lichamelijk werk verricht. Het kleden, voeden en 
huisvesten hangt hiermee samen. Hun levensverwachting wordt hierdoor negatief beïnvloed. 
Voorts kan gezegd worden dat een laag opleidingsniveau vaak samengaat met ernstiger 
beperkingen en een hoge opleiding vaker samengaat met afwezigheid van beperkingen.  
[Timmermans 1997]  
 
De komende decennia zal het aantal ouderen met een relatief hoog opleidingsniveau stijgen.  
 

3.1.5 Individualisering  
De tendens van individualisering is nog steeds aanwezig maar deze lijkt te stabiliseren. In 
1994 leefde bijna 43% van de Nederlandse bevolking in eenheden van maximaal 2 personen. 
In 2002 bedraagt dit percentage 46%. Ook de huishoudengrootte is in de loop der jaren 
gedaald. [Graafmans 2002] 
 
Grootte van het 
huishouden 

1986 1996 2002 

 % % % 
1 persoon 10,2 13,1 14,6 
2 personen 23,5 29,7 31,4 
3 personen 17,6 17,3 17,8 
4 personen 30,9 25,7 24,0 
5+ personen 17,8 14,3 12,1 
    
Personen-populatie 
(x1000) 

13981 15088 15719 

 
Tabel 3.3: Grootte van het huishouden [Graafmans 2003] 
 
 

  
Figuur 3.3: ontwikkeling van de gemiddelde huishoudengrootte tussen 1975 en 2010 [Graafmans 2003]
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De Nota Mensen, Wensen, Wonen onderkent ook de volgende trend: “Mensen maken in 
toenemende mate keuzes die passen bij hun individuele persoonlijkheid. Ze laten zich minder 
leiden door “groepswensen”, maar vragen een product op maat.” [VROM 2000] 
 
De afgelopen 25 jaar heeft zich een verschuiving voorgedaan in het tijdsbudget. Vrije tijd is 
met 5% afgenomen, dit komt o.a. doordat mensen vaker kiezen voor persoonlijke tijd en 
arbeidsdeelname van vrouwen is gestegen. Hierdoor moeten er keuzes gemaakt worden 
waar de tijd aan wordt besteedt. De keuze voor vrijwilligerswerk is afgenomen. Tussen 1985 
en 1995 was het aandeel vrijwilligers onder de Nederlandse bevolking stabiel, sindsdien is er 
een daling te zien van 30%. De informele buren- bejaarden- en gehandicaptenhulp is bijna 
gehalveerd, zie ook figuur 3.4. [Lindt 2002] 
Bovendien ligt er grote druk bij de huidige informele hulpverleners en een flink aantal loopt op 
de rand van hun kunnen. [VROM 2003] 
 

Vrijwilligerswerk en informele hulp

0

10

20

30

40

50

1985 1990 1995 2000

Jaar

%

Vrijw illigersw erk

Informele hulp
 

Figuur 3.4 Vrijwilligerswerk en informele hulpverlening [Lindt 2002] 
 
Een trend naar individualisering komt ook tot uiting in overheidsbeleid. Aan de ene kant met 
de invoering van een onafhankelijke indicatiestelling die de benodigde zorg moet vaststellen. 
Aan de andere kant met een brede toepassing van een cliëntgebonden budget. De 
individualisering van de zorg is ook bevorderd door dienstverlenende instellingen. In de jaren 
’90 is er gewerkt aan betere individuele zorgplannen. Er wordt scherper gekeken naar de 
ondersteuningsbehoefte die iemand heeft waarna een sluitend persoonlijk arrangement wordt 
gemaakt. [Coolen 2001] 
 
3.1.6 Zelfstandig thuis wonen 
De afgelopen jaren is de woonvraag van ouderen veranderd, dit is een gevolg van de eerder 
besproken factoren met betrekking tot wonen en zorg. Het ouderenhuisvestingsbeleid van de 
overheid is veranderd, bovendien ontstaan nieuwe vormen van huisvesting zoals 
levensloopbestendige woningen, flexibel bouwen en er zijn verschillende soorten 
dienstverlening ontstaan. In de jaren ’60 en ’70 was het gebruikelijk dat een oudere naar een 
verzorgingstehuis ging, terwijl het nu eerder andersom is in de vorm van zorg aan huis. 
[Knook 2001] 
 
Vele bronnen spreken over de wens van ouderen om zelfstandig te blijven wonen: 
 
“Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig, veilig en met zorg thuis kunnen wonen.” [Bosch 
2002] 
 
“Mensen willen namelijk als het even kan zoveel mogelijk zelfstandig in dezelfde omgeving 
blijven wonen. Ook als hun wensen en behoeften met het klimmen der jaren veranderen.” 
[Knook 2000] 
 
“Woningcorporaties en andere huisvesters van senioren worden geconfronteerd met twee 
ontwikkelingen. Enerzijds een gestage toename van het aantal ouderen, met een nog grotere 
groei na 2020. Anderzijds een tendens bij ouderen en mensen met een verstandelijke en/of 
lichamelijke beperking om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. “ [Leeuw 2003] 
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“Zekerheden zullen een belangrijke rol spelen. Dat uit zich aan gehechtheid aan de woning 
en de woonomgeving.” [Knook 2001] 
 
Uit een onderzoek van de provincie Noord-Holland, is gebleken dat van de 626 onderzochte 
ouderen (65+) meer dan de helft het wonen in de huidige woning zeer aantrekkelijk vindt en 
maakt zich zorgen of zij in de huidige woning kunnen blijven wonen. Als de personen niet 
meer voor zichzelf kunnen zorgen, zou 25% van de mensen gebruik wensen te maken van 
domotica om in hun woning te blijven wonen, 12,8% hoopt dat de kinderen hulp bieden en 
43% van de personen wenst opgenomen te worden in een verzorgingstehuis of 
verpleegtehuis. Voor 17,1% van de personen geldt dat zij zeer afwijzend staan tegenover een 
situatie waarin zij niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. 
Uit het hetzelfde onderzoek van de provincie waarin de behoeften van ouderen werden 
geïnventariseerd is onder andere gebleken dat 26% van de ondervraagden zich eenzaam 
voelt en 13,6% zeer eenzaam. Vier van de tien mensen voelen zich in mindere mate 
eenzaam. Verweduwing speelt hierbij een grote rol. Vooral de mensen die recent zijn 
verweduwd (4 jaar) voelen zich eenzaam. [Hek 2003] 
 
Hooijmeijer deelde bij zijn onderzoek naar de wensen van ouderen de toekomstige bewoners 
in drie groepen: de groep “Jonge Senioren” (55-64 jaar), “Senioren” (65-74), en “Oudere 
Senioren” (75+). 
Volgens dit onderzoek (1997) blijkt dat de wens om in een huurwoning te wonen groeit 
naarmate de leeftijd vordert: van 81 % bij de groep van 65-74 tot 88 % bij de 75+. De tendens 
om de eigen woning te verlaten bij het bereiken van een hogere leeftijd wordt versterkt 
wanneer gekeken wordt naar de bereidheid hun woning te verkopen. In de groep van 65-74-
jarigen ligt dat percentage nog op 14 %, terwijl bij de groep 75+ maar 8 % verklaart het liefst 
naar een koopwoning te verhuizen.  
 
Wanneer men de respondenten vraagt naar de woonvoorkeur blijkt dat 75% van de “Jonge 
Senioren” aangeeft in een eengezinswoning te willen wonen, terwijl dit percentage bij de 
Oudere Senioren” ligt op 50%.  
Uit het onderzoek blijkt verder dat de minste bereidheid om te verhuizen te vinden is onder de 
groep bewoners van een eengezinswoning, maar 16 % van de totale groep ouderen zegt 
bereid te zijn te verhuizen. Wanneer dit niet anders kan geeft de groep 75+ aan het liefste te 
willen verhuizen naar een appartement. De verwachting is dat dit percentage nog verder zal 
toenemen. [Hooijmeijer 1997] 
 
3.1.7 Extramuralisering 
Samen met de individualisering is er een tendentie van het scheiden van wonen en zorg. 
Mensen met een ernstige beperking die de mogelijkheid krijgen tot een intramurale zorgplaats 
krijgen tegenwoordig steeds meer mogelijkheden tot zorg aan huis. Twee doelen worden 
hiermee gediend, een betere kwaliteit van wonen en een betere aansluiting van het 
zorgaanbod op de eigen leefsituatie. [Coolen 2001]  
 
Zoals eerder is gebleken willen ouderen graag thuis blijven wonen, waaronder ook de 
ouderen die behoefte hebben aan (intensieve) verzorging of verpleging. De zorgsector speelt 
hierop in door een passend aanbod te creëren. Van deze wijze van zorg heeft de overheid 
een belangrijk speerpunt gemaakt. Het gevolg is dat de extramurale zorg- en dienstverlening 
een steeds grotere vlucht neemt. [www.btsg.nl] 
 
Extramuralisering stamt in feite uit 1989 met het project Thuiszorg Baarn Soest, een evaluatie 
van het Utrechtse onderzoeksbureau NZI (Onderzoek, informatie en opleidingen in de zorg). 
De echte belangstelling en doorbraak van dergelijke projecten is een ontwikkeling van de 
laatste jaren. 
 
In feite bevat de extramurale verzorgingshuiszorg het gehele verzorgingspakket exclusief het 
verblijf. Zorg is daarbij gemakkelijker aan te bieden in aanleunwoningen of woningen die 
geschikt gemaakt zijn voor het aanbieden van zorg (bredere gangen, meer ruimte naast het 
bed). 
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Uit de huidige praktijk van de extramurale zorgverlening komen een aantal kenmerken naar 
voren.  
 

• de doelgroep bestaat uit ouderen met een verzorgingshuisindicatie 
• de te bieden zorg is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar 
• in principe wordt dezelfde zorg- en dienstverlening als aan 

verzorgingshuisbewoners (m.u.v. verblijf) aangeboden  
• de zorgverlening geschiedt zowel op afspraak als op afroep 
• er wordt een individueel zorgpakket samengesteld en vastgelegd in een 

zorgovereenkomst 
• de zorgaanbieder staat voor de continuïteit en de coördinatie van de afgesproken 

zorg en dienstverlening 
 

Er zijn situaties waarin de bewoner niet meer in staat is om zijn/haar eigen zelfstandigheid te 
handhaven en de regie over zijn/haar eigen leven verliest. De ondersteuning voor de 
zelfredzaamheid wordt dan zeer intensief dat er alleen nog sprake is van overnemende zorg. 
Alle zorg wordt geleverd door de zorgverlener, de oudere is niet meer in staat voor zichzelf te 
zorgen. De meerwaarde van de extramurale zorg gaat dan verloren. De grenzen van 
zelfstandig wonen komen in het zicht op het moment dat de zorgvraag de financiële middelen 
voor extramurale zorg overstijgt of wanneer de woning/woonsituatie niet meer voldoet. 
 
Het beleid dat de overheid voert, komt ook terug in de toekomstige wijzigingen van de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De AWBZ is een volksverzekering die alle burgers 
die dat echt nodig hebben langdurige continue zorg garandeert. De wet legt het recht vast 
van een goede verzorging voor iedereen die op langdurige zorg is aangewezen (door ziekte 
of gebrek). 
De overheid heeft samen met andere betrokken partijen in het zorgveld gewerkt aan een 
omslag in de zorg: van aanbodsturing naar vraagsturing. Hieruit vloeiden verschillende 
maatregelen voort zoals: funktiegerichte afspraken, de daarbij horende indicatiestelling en het 
persoonsgebonden budget nieuwe stijl. Deze maatregelen verwezenlijken een groot deel van 
de modernisering van de AWBZ, namelijk meer keuzemogelijkheden, een grotere 
keuzevrijheid en meer zeggenschap van cliënten. Volgens het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn de AWBZ uitgaven de afgelopen twee jaar erg snel 
gestegen en zal de situatie financieel niet houdbaar zijn als er geen wijzigingen worden 
doorgevoerd. De uitgaven voor AWBZ zorg zullen door de vergrijzing stijgen en door de 
ontgroening door minder mensen worden opgebracht. 
De AWBZ premie is gestegen van 9,6 procent in 1998 naar 13 procent in 2004. Zij zal verder 
stijgen als er geen veranderingen plaatsvinden. [Dekker 2003] 
Het financiële beleid van de overheid is er op gericht de gevolgen van de vergrijzing op te 
kunnen vangen, daarbij staat voorop dat de staatsschuld teruggedrongen wordt. De stijging in 
uitgaven die nu door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport worden 
geconstateerd overstijgen de trendmatige ontwikkeling als gevolg van de vergrijzing. Met 
name het aantal indicaties voor lichte zorgvormen, waaronder vooral huishoudelijke zorg, 
stijgt explosief. “Uit de huidige praktijk van indicatiestelling blijkt dat het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid en de vanzelfsprekendheid waarmee veel mensen elkaar helpen, vaker 
dan in het recente verleden wordt vervangen door- of gepaard gaat met- een beroep op het 
collectief systeem. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een persoonsgebonden budget aan te 
vragen voor huishoudelijke hulp die tot dan toe zelf geregeld werd. Een aanwijzing voor deze 
ontwikkeling is de explosieve stijging van het aantal uren huishoudelijke zorg.” [VROM 2003] 
 
De bovenstaande ontwikkelingen maken volgens het kabinet een andere inrichting van het 
stelsel van langdurige zorg noodzakelijk. 
Dit houdt in dat er op basis van een scherpere verantwoordelijkheidsverdeling de instroom 
naar de AWBZ beperkt zal worden,waarbij de gemeentes meer verantwoordelijkheden zulen 
krijgen. Ook wordt in genoemde brief naar de Tweede Kamer aangegeven dat gestreefd 
wordt de doelmatigheid te bevorderen. Op dit moment gaat de burger, wanneer hij/zij een 
vorm van ondersteuning nodig heeft vaak direct naar het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO). 
Het RIO kijkt daarbij naar eventuele voorliggende voorzieningen. Bij de toekomstige 
verantwoordelijkheidsverdeling wenst het kabinet dat burgers in eerste instantie eigen 
mogelijkheden bekijken en zich vervolgens, als men het zelf niet meer kan redden, richt zot 
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de gemeente voor vormen van maatschappelijke ondersteuning en arrangementen van 
wonen, zorg en welzijn. Als de betrokkene ook zwaardere zorg nodig heeft waarop de AWBZ 
van toepassing is, kan het RIO worden aangesproken. Deze volgorde benadrukt veel sterker 
de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de kwaliteit van leven van mensen met 
beperkingen die zelfstandig in de eigen omgeving kunnen wonen. Zorg is één van de 
bouwstenen om dit mogelijke te maken. 
[VROM 2003] 
 
Verschillende recente wijzigingen in de AWBZ hebben betrekking op ouderen [www.cvz.nl]: 

• De wijzigingen die zijn doorgevoerd hebben o.a. betrekking op de eigen bijdrage. De 
eigen bijdrage is verhoogd van �4,60 per uur naar �11,80 per uur.  

• Zittend ziekenvervoer wordt niet meer vergoed. Dit is het vervoer met taxi, openbaar 
vervoer of eigen auto naar een ziekenhuis of behandelcentrum. Er zijn enkele 
uitzonderingen, zo kunnen blinden of slechtzienden, rolstoelgebruikers, 
nierdyalysiepatienten en kankerpatiënten hun vervoer wel vergoed krijgen.  

• Fysiotherapie moet voortaan volledig door de patiënt worden betaald. 
• De jaarlijkse controle door de tandarts wordt niet meer vergoed. 
• Zelfzorggeneesmiddelen worden niet vergoed, dit zijn medicijnen die ook zonder 

doktersrecept te verkrijgen zijn bij apotheek of drogist.  
 

3.2 Specifieke factoren wonen en zorg 
In 3.1 zijn algemene factoren beschreven die van invloed zijn op de situatie van wonen en 
zorg voor ouderen. In deze paragraaf wordt meer in detail getreden op de specifieke situatie 
voor ouderen. 
 
3.2.1 Bestedingsmogelijkheden/vermogens senioren 
Zowel onder de lagere inkomens als onder de hogere inkomens zijn ouderen 
oververtegenwoordigd. Bij de hoge inkomens gaat het vaak om relatief jonge ouderen, 
tweeverdieners of ouderen met dubbele pensioenen die de hypotheek hebben afbetaald. Er 
bestaat echter ook een groep ouderen met een relatief laag inkomen. Deze groep bestaat 
vooral uit alleenstaande vrouwen met een AOW en eventueel een klein pensioen.  
 
Volgens Knook [2001] zijn de laatste jaren de bestedingmogelijkheden van ouderen verbeterd 
door o.a.: 

• Goede pensioenregelingen, vooral na de Tweede Wereldoorlog werden 
bedrijfspensioenfondsen opgezet. Het aantal mensen met een pensioen naast de 
AOW is de afgelopen 15 jaar sterk toegenomen. 

• De groei van het aantal werkende vrouwen resulteert in meer 
tweeverdienhuishoudens en dubbele pensioenen. 

• Eigen woningbezit is toegenomen onder ouderen. Wanneer de hypotheek is afgelost 
en men kleiner gaat wonen komt er vaak een aanzienlijke hoeveelheid geld vrij. 

• Lijfrente, koopsompolis, beleggingen en aandelen. Door de groei in deze mogelijke 
aanvullende inkomstenbronnen kan het inkomen in een later stadium worden 
verhoogd. 

• Erfenissen. Jonge ouderen erven het geld van hun ouders die in veel gevallen voor 
de Tweede Wereldoorlog zijn geboren en een spaarzame instelling hadden. 

 
Op dit moment wordt gewerkt aan een stelselherziening van de zorg welke beperking beoogt 
van de zorgconsumptie en ook beoogt een beheersing van de kosten tot stand te brengen. 
Men verwacht dat concurrentie de doelmatigheid bevordert van verzekeraars en aanbieders. 
De vraag zal worden afgeremd door pakketverkleining en vooral door eigen risico’s en eigen 
bijdragen. Naar verwachting zullen deze maatregelen in combinatie met de nominale premies 
een aanslag plegen op het besteedbaar inkomen. Onzeker is hoe dit in de toekomst uitpakt 
met compenserende middelen. [Roes 2003] 
 
Enkele gedachten omtrent de financiële positie van ouderen: 
Een inkomensverbetering voor ouderen (65+) is te constateren maar in relatie met jongeren 
gaat de oudere er relatief op achteruit, de inkomensverbetering wordt hoofdzakelijk 
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gebaseerd op verbeterde pensioenen. Het is zichtbaar dat er meer inkomen uit pensioenen 
ontstaat en er een groei is van pensioengerechtigden. Of het totale inkomen hierdoor ook 
stijgt is niet geheel duidelijk aangezien het inkomen uit alle drie de zuilen, AOW, aanvullende 
pensioenen en individueel getroffen voorzieningen een weerbarstig karakter hebben. 
 
Het percentage huishoudens zonder aanvullend pensioen wordt niet kleiner. Van de paren 
heeft 15% geen pensioen en van de oudere alleenstaande vrouwen moet bijna een kwart het 
stellen zonder aanvullend pensioen. Dit wil niet zeggen dat ouderen volledig van de AOW 
moeten rondkomen, velen beschikken over inkomen uit vermogen. Bij alleenstaande vrouwen 
is echter 15% aangewezen op de AOW zonder enige aanvulling. 
De groei in pensioeninkomsten is gepaard gegaan met een afname van de inkomsten uit 
vermogen, hoewel recent een lichte stijging te zien is. In tegenstelling tot wat veel 
aangenomen wordt, heeft de helft van de ontvangers geen waardevast pensioen. Dit gaat ook 
op voor recent gepensioneerden. 
Het aandeel hoofdbewoner met een hypotheekarme of hypotheekvrije woning is aan het 
slinken. Bovendien wordt de overwaarde van de woning steeds eerder vrijgemaakt. Vroeger 
was een overgang van koop naar huur de gebruikelijke methode om het vermogen los te 
krijgen. Momenteel zijn er alternatieve constructies om vermogen los te krijgen. 
 
De woonlasten vertonen een stijgende trend. Vooral de 75-plussers met huurwoningen 
hebben een aanzienlijk deel van hun inkomen moeten inleveren ten behoeve van de huur. De 
stijgingen zijn het gevolg van verhogingen van de huren en verlagingen van de subsidies. 
[Veen 2000] 
 
3.2.2 Fysieke aspecten 
Als mensen ouder worden doen zich fysiologische en psychologische veranderingen voor. 
Vaak gaat het om geleidelijke veranderingen, kleine ongemakken, etc. Dit resulteert in het 
moeite hebben met het lezen van de krant, traplopen gaat moeilijker en men kan niet zo lang 
meer in de rij staan aan de kassa. De verschillen in soorten gezondheidsproblemen zijn 
talrijk, en een daarbij komend feit is dat mensen verschillend omgaan met hun problemen. 
Wat voor de één een groot probleem is, kan door de ander als een kleinigheid worden gezien. 
[Knook 2001] 
 
Met het ouder worden verandert de kwaliteit van het uithoudingsvermogen en het 
bewegingsapparaat, en de kans op klachten en beperkingen neemt navenant toe. Elasticiteit 
van gewrichten neemt af en gewrichten worden stijver en breken sneller. Ook de soepelheid 
van spieren en gewrichten neemt af. 
 
Beweeglijkheid 
De beweeglijkheid tijdens het ouder worden neemt af, tevens vinden er veranderingen plaats 
in de longfunctie. De veranderingen hebben een negatieve invloed op het uithoudings- en 
prestatievermogen. 
 
Cardiovasculaire systeem 
Tijdens rust verschilt het funktioneren van het oudere hart niet veel van het jongere hart. 
Tijdens inspanning is de maximale hartfrequentie sterk verminderd. Dit heeft tot gevolg dat 
ouderen minder inspanning kunnen leveren. 
 
Cognitieve systeem 
In de hersenen neemt het aantal zenuwcellen en het aantal verbindingen tussen de cellen af. 
De weg die afgelegd moet worden voordat bepaalde informatie de juiste plaatst bereikt is 
hierdoor langer. De hersenen reageren trager. In het dagelijks leven zorgt dit voor een aantal 
problemen: 

• Complexe bewegingen maken wordt moeilijker 
• Men is sneller afgeleid 
• Iets nieuws leren is moeilijker 

 
Perceptieve systeem 
Verschillende onderdelen van het perceptieve systeem gaan achteruit. Dit geldt het sterkst 
voor het horen en zien. Het minste geldt dit voor reuk en smaak. 
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Een veel voorkomend 
probleem bij ouderen is 
dat een aanzienlijk deel 
hun eigen woning niet 
goed kan onderhouden. 
Dit komt door een 
afnemend vermogen om 
kleine aanpassingen en 
reparaties zelf uit te 
voeren. Ook het lage 
inkomen van sommige 
ouderen speelt hierbij 
een rol. 
 

[Houben 1994] 
 
Vanaf de derde levensfase worden de volgende beperkingen onderkend [Houben 1994]: 
 
Basisvaardigheden 
Tillen, dragen, buigen, hurken, knielen en bukken geven de meeste problemen. 
 
Verplaatsbaarheid binnen 
De meeste beperkingen geven: trap op en af lopen, gaan zitten in een lage stoel, opstaan uit 
een lage stoel, lopen op oneffen terrein. 
 
Verplaatsbaarheid buiten 
De meeste beperkingen geven: fietsen, in- en uitstappen van openbaar vervoer, autorijden. 
Om zich buitenshuis te verplaatsen is goede mobiliteit nodig maar ook spierkracht en goede 
cognitieve vaardigheden. 
 
Huishoudelijke activiteiten 
Schoonhouden van de eigen woonruimte, zwaar huishoudelijk werk en het onderhouden van 
de tuin geven problemen. Deze activiteiten kosten veel spierkracht. Bij huishoudelijke 
bezigheden zijn vaak basisvaardigheden zoals buigen, bukken, hurken, knielen en tillen 
nodig. Deze vaardigheden geven, zoals al eerder vermeld, vaak problemen bij ouderen. 
 
Persoonlijke verzorging 
De meeste beperkingen geven: het wassen van de rug, het staan onder de douche en het 
verzorgen van nagels. 
 
3.2.3 Leefsituatie van ouderen naar beperkingen 
De vraag naar voorzieningen zoals de thuiszorg, informele hulp of hulpmiddelen wordt door 
het SCP gedefinieerd in termen van twee groepen dagelijkse problemen. Deze indeling komt 
in diverse literatuur terug en wordt ook wel in formele eisen gebruikt voor toelating tot 
voorzieningen.  
 
1. huishoudelijke activiteiten, koken, boodschappen doen, schoonmaken en de was doen 
vallen hier bijvoorbeeld onder. Deze werkzaamheden worden soms ook wel Huishoudelijke 
Dagelijkse Levensverrichtingen genoemd, afgekort HDL. 
2. In de tweede groep vallen activiteiten zoals in en uit bed gaan, 
zichzelf wassen en aankleden, naar het toilet gaan, eten en 
drinken, etc. Meestal worden deze activiteiten Algemene 
Dagelijkse Levensverrichtingen genoemd, afgekort ADL. 
Daarbij kunnen er ook problemen ontstaan op andere gebieden 
zoals beperkingen in het zitten en staan of verplaatsen binnen 
en/of buitenshuis. Dit kan leiden tot behoefte aan hulp.  
[Timmermans 1997] 
 
De lichamelijke problemen die ontstaan, kunnen zich op 
verschillende terreinen openbaren. Een chronische aandoening 
kan leiden tot meerdere beperkingen. Iemand met versleten 
gewrichten die niet soepel meer kan bewegen krijgt moeite met 
traplopen en wellicht moeite met lopen in het algemeen. Dit kan 
ook samengaan met reuma waardoor de bewoner nog minder 
mobiel is en moeite heeft met het doen van de boodschappen (HDL). 
[Timmermans 1997] 
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Er kunnen drie groepen opgesteld worden om ouderen in te delen. [Knook 2001] 
 
1. Ouderen zonder beperkingen 
Deze personen hebben geen of geringe beperkingen in activiteiten, anders dan de 
beperkingen behorende bij de leeftijd. De nabijheid van voorzieningen is geen noodzaak, luxe 
en kwaliteit staan voorop. 
Behoeften bij deze groep zijn: comfort, communicatie, veiligheid en activiteiten. 
De invulling van de behoeften is: tijdsturing functies, afstandsturing functies, monitoring 
woonomgeving, toegang tot alarmeringsmogelijkheden. 
Een schatting van het aantal mensen dat in deze categorie valt: 1.260.000 
 
2. Ouderen met beperkingen (Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen) 
Verschillende lichamelijke gebreken zijn de oorzaak van de hulpbehoefte van ouderen.  
 Bijvoorbeeld:  

• Verminderde spierkracht in de bovenste of onderste ledematen 
• Beperkingen in het uithoudingsvermogen van spieren en de belastbaarheid van de 

gewrichten 
 
Door deze stoornissen ontstaan beperkingen die kunnen leiden tot: 

• Geringe verplaatsingsmogelijkheden binnenhuis en buitenshuis 
• Valrisico’s 
• Beperkingen in het uitvoeren van basishoudingen en –bewegingen (bukken, reiken, 

hanteren, fijne motoriek) 
• Beperkingen in het uitvoeren van het huishouden 

 
Behoeften die bij deze groep een rol spelen zijn: ondersteuning bij het uitvoeren van een 
taak, communicatie en alarmering, veiligheid en activiteiten. Invulling is o.a.: ergonomische 
indeling, aangepaste werkplekken (keuken, badkamer, etc.), verlichting, afstandsturing. 
Een schatting van het aantal mensen dat in deze categorie valt: 700.000 
 
3. Ouderen met beperkingen (Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen) en 
mobiliteitsbeperkingen (buitenshuis) 
De beperkingen bij deze groep zijn dezelfde als in de tweede groep maar hebben daarbij 
problemen met de mobiliteit. 
 

• Verminderde spierkracht in de bovenste of onderste ledematen 
• Beperkingen in het uithoudingsvermogen van spieren en de belastbaarheid van de 

gewrichten 
• Stoornissen in het uithoudingsvermogen 

 
Door deze stoornissen ontstaan beperkingen in activiteiten zoals: 

• Verplaatsingsproblemen en mobiliteitsbeperkingen buitenshuis 
• Behoefte aan intensievere mogelijkheden tot communicatie tijdens het verplaatsen 
• Behoefte aan compensatie in de vorm van intensievere communicatie 

 
Behoeften die bij deze groep een rol spelen zijn dezelfde als bij de tweede groep echter met 
een andere invulling. Namelijk: 
Diensten in/aan huis brengen, ondersteuning van sociale contacten via 
communicatievoorzieningen, informatiediensten. 
Een schatting van het aantal mensen dat in deze categorie valt: 390.000 
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Samengevat levert dit de volgende tabel op 
Beperking Absoluut Woonbehoefte 
Geen 1.260.000 • Comfort 

• Communicatie 
• Veiligheid 
• Activiteiten 

ADL 700.000 • Ondersteuning taakuitvoering 
• Communicatie en alarmering 
• Veiligheid 
• Activiteiten 

ADL en  
mobiliteit  
 

390.000 • Ondersteuning taakuitvoering 
• Communicatie en alarmering 
• Veiligheid 
• Activiteiten 

Tabel 3.4 Typering van verschillende drie verschillende leefsituaties van ouderen 
 
De bovenstaande indeling geeft meer inzicht in de verschillende behoeften die er zijn bij 
bewoners.  
In nogal wat beleidsplannen en projecten krijgt het wensen- en behoefteonderzoek een zeer 
belangrijke positie. Bij het beginnen van een nieuw project is dit een veilig begin, het geeft 
zekerheid. Er wordt vaak veel aandacht geschonken aan de wenspatronen en behoeften van 
de individuele bewoner maar er wordt minder gezocht naar een grote gemeenschappelijke 
deler, dit geldt ook voor domotica. Het is raadzaam behoeften en wensen die voor iedereen 
gelden te onderscheiden van individuele behoeften die met domotica ingevuld kunnen 
worden.  
In veel van de verschillende onderzoeken wordt gezocht naar het afwijkende, het bijzondere. 
Ouderen, gehandicapten hebben dezelfde wensen als alle andere mensen. Iedereen wil zo 
zelfstandig mogelijk wonen in een prettige en veilige woonomgeving. Daarnaast wil iedereen 
graag dat de diensten die aan hem worden geleverd op tijd zijn, op maat zijn en bovendien 
kwaliteit hebben, dit geldt ook voor bijvoorbeeld de dienst personenalarmering. Daarbij wil 
iedereen dat de dienstleverende partij rekening houdt met de sociale en culturele achtergrond 
van de afnemer en ongeacht zijn achtergrond, respectvol wordt behandeld, ook als een 
bewoner “verkeerd” omgaat met de technologie in de woning. 
Daar waar de wensen van meer groepen worden gecombineerd nadert de uitkomst het 
gemiddelde wensen- en behoeftepatroon in Nederland. Hierbij gaat het dan om de meer 
algemene wensen, zeer individuele wensen of wensen van bijzondere groepen zullen op 
microniveau bekeken en beoordeeld moeten worden. [Hooijmeijer 1997] 
 
3.2.4 Behoeften door beperkingen 
Beperkingen ontstaan doordat mensen ouder worden. Verschillende onderzoeken maken 
duidelijk waar ouderen moeite mee hebben als gevolg van deze beperkingen zoals eerder is 
beschreven in dit hoofdstuk. 
Het Sociaal Cultureel Planbureau houdt zich bezig met het onderzoeken van ouderen en 
heeft in 1997 een tabel opgesteld met de voornaamste handelingen die een rol kunnen 
spelen. 
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Zelfstandig wonende 65-plussers, moeite met dagelijkse handelingen (%) 

   zonder moeite  met moeite  kan niet 

Traplopen  69 25 6 

Verplaatsen buitenshuis  80 16 4 

woning verlaten en binnengaan  89 10 1 

in en uit bed stappen  89 10 1 

gaan zitten en opstaan  90 10 0 

zich volledig wassen  90 7 3 

aan- en uitkleden  91 8 1 

verplaatsen van de ene naar de andere kamer  92 7 1 

gezicht en handen wassen  95 4 1 

naar het toilet gaan  96 4 0 

klussen met de huishoudtrap  60 11 29 

zwaar huishoudelijk werk  62 11 27 

bed verschonen  78 11 11 

de was doen  82 6 12 

warm eten klaarmaken  84 4 12 

licht huishoudelijk werk doen  91 5 4 
 
Tabel 3.5 Hulpbehoefte bij zelfstandig wonende 65-plussers 
 
 
De zware huishoudelijke handelingen zoals het bed verschonen, 
klussen met de huishoudtrap en zwaar huishoudelijke 
handelingen zijn het meest problematisch en geven de meeste 
problemen. Dit zijn activiteiten waarvoor oudere mensen een hulp 
in de huishouding en een klussende kennis hebben. Deze zaken 
tasten de zelfstandigheid van ouderen maar in zeer beperkte 
mate aan.  
Andere zaken zoals het niet zelfstandig uit bed kunnen komen of 
opstaan uit een stoel vormen een inbreuk op de zelfstandigheid. 
Het spreekt voor zich dat ouderen die moeite hebben met 
traplopen, dit probleem kunnen oplossen door te verhuizen naar 
een gelijkvloerse woning, of men gebruikt een deel van de woning 
niet meer. Het plaatsen van een lift of traplift is ook een mogelijkheid. 
[Timmermans 1997] 
 
De volgende tabellen geven per leeftijdscategorie de behoeften weer.  
  
 

  55-64 jaar 65-74 jaar >75 jaar 

Boodschappen doen 18,7 18,3 41,1 

Klaarmaken warme maaltijden 22,8 26,3 35,8 

Wassen 3,6 5,2 19,6 

Licht huishoudelijke werk 13,2 11,1 26,1 

Aan- en uitkleden 5,7 7,3 18,1 
 
Tabel 3.6 Hulpbehoefte van ouderen in procenten per leeftijdsgroep [Clever 2003] 
 
 
 

Een voorbeeld van 
gevraagde veiligheid 
is de doucheservice, 
er komt dan iemand 
op bezoek die in de 
kamer een krantje 
leest terwijl de 
bewoner gaat 
douchen, de 
bewoner voelt zich 
hierdoor veilig. 
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 55-65 65-75 75+  
lift 41 63 73  
extra logeer- of hobbykamer 55 48 32  

Alarmeringssysteem 26 46 59  

Elektrische deur en intercom 29 37 51  

Huismeester 18 32 42  

Directe hulp aan huis (boodschappen, huishouding, klussen) 10 28 31  

Maaltijdvoorziening 8 21 32  

Professionele gezinszorg (thuishulp) 6 23 33  

Gemeenschappelijke ruimte voor recreatie, hobby 10 20 30  

Wijkverpleging 5 18 20  

Hulp fysiotherapeut 5 8 7  

Hulp bij administratieve werkzaamheden 2 9 8  

Dagverzorging - 8 13  
Andere voorzieningen - 1 1  

geen behoefte aan een van de genoemde voorzieningen 29 11 4  
 
Tabel 3.7 Behoefte aan voorzieningen per leeftijdscategorie [Leeuw 2003] 
 
 
Het is duidelijk dat naarmate de leeftijd toeneemt ouderen meer beperkingen zullen ervaren in 
het dagelijks leven. De groep 55+ is omvangrijk, een verdeling van deze groep geeft een 
beter inzicht de behoeften zoals blijkt uit de tabellen 3.6 en 3.7. 
Vooral ouderen van 75 jaar hebben vaker chronische stoornissen en langdurige beperkingen 
dan de andere twee onderscheiden bevolkingsgroepen. De groep 75-plussers maakt ook 
vaker gebruik van de algemene gezondheidszorg, bijvoorbeeld het ziekenhuis en de medisch 
specialist. Bovendien heeft deze groep een hoog aandeel in het gebruik van 
zorgvoorzieningen die vanuit de AWBZ wordt bekostigd. Van de groep 75-plussers verblijft 
60% in een gewone woning, 20% in een seniorenwoning, aanleunwoning of 
woonzorgcomplex en 20% in een intramurale instelling. [IWZ 2002] 
Uit de tabel blijkt duidelijk de behoefte te ontstaan aan alarmering vanaf vijfenzestigjarige 
leeftijd. Ook de directe hulp aan huis neemt vanaf deze leeftijd sterk toe, net als 
maaltijdvoorziening, zorg, verpleging, alarmering en de behoefte aan gemeenschappelijke 
ruimte voor recreatie of hobby. 

3.3 Samenvattingen en Conclusie 
Nederlands vergrijst. Het aantal vijfenzestig plussers neemt toe en zal pas na 2040 afnemen 
(zie ook bijlage A). Het aantal vijfenzestig plussers is op dit moment zo’n 2.200.000 wat in 
2030 opgelopen zal zijn tot 3.800.000. Deze ontwikkeling is redelijk zeker en Nederland moet 
zich hierop dan ook voorbereiden. Een gevolg van de vergrijzing is de relatief kleiner 
wordende beroepsbevolking. Zorg zal geleverd moeten worden door deze relatief kleinere 
beroepsbevolking aan een groter aantal ouderen. Een negatieve ontwikkeling is het 
afnemende aantal vrijwilligerswerkers, evenals het aantal informele hulpverleners. Dit stelt 
nog meer eisen aan de zorg.  
Steeds meer ouderen zijn op hogere leeftijd nog actief en willen actief in het leven staan. 
Daarbij komt de wens van veel ouderen naar voren om thuis te blijven wonen, ook als 
beperkingen optreden, zij willen deel blijven uitmaken van de maatschappij en willen niet 
gekenmerkt worden als oudere zorgbehoevende personen. De overheid speelt hier op in en 
richt haar beleid op extramuraliserende zorg. Intramurale verzorgingsplaatsen zijn immers 
kostenintensief en het langer thuis laten wonen van ouderen kan voor twee partijen gunstig 
zijn. 
 
Naarmate de leeftijd toeneemt, doen zich steeds meer beperkingen voor. Vaak doen deze 
beperkingen zich voor vanaf het zestigste levensjaar. De beperkingen worden op een 
gegeven moment dermate ernstig dat het de persoon beperkt in activiteiten. Ouderen ervaren 
de beperkingen bij o.a. het tillen, dragen, buigen, etc. Ook de verplaatsbaarheid binnen en 
buiten wordt moeilijker. Net als de huishoudelijke activiteiten die worden beperkt, het 
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schoonhouden van de eigen woning, zwaar huishoudelijk werk en het onderhouden van de 
tuin geven problemen. Persoonlijke verzorging wordt voor ouderen ook moeilijker, zoals het 
wassen van de rug en staan onder de douche.  
De woning, in technische zin, kan veel van de problemen voor ouderen wegnemen. Hierbij 
geldt uiteraard dat niet alle ouderen “gemakkelijk” zelfstandig kunnen wonen. Ouderen 
kunnen ingedeeld worden in drie groepen, namelijk: 
 

• Ouderen zonder beperkingen, zij hebben geen of weinig beperkingen en de nabijheid 
van voorzieningen is geen noodzaak, luxe en kwaliteit staan voorop. 

• Ouderen met beperkingen (Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen), zij hebben te 
maken met verminderde spierkracht en een beperkt uithoudingsvermogen van de 
spieren en belastbaarheid van de gewrichten. 

• Ouderen met beperkingen (Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen) en 
mobiliteitsbeperkingen, de ouderen in deze groep hebben dezelfde beperkingen als 
de voorgaande groep maar ervaren ook problemen met de mobiliteit. 

 
Zoals in het begin van dit hoofdstuk duidelijk werd, willen ouderen graag in hun eigen woning 
verblijven, ook als beperkingen zich voordoen. Uit bovenstaande informatie wordt duidelijk dat 
iedere oudere andere behoeften heeft. Zo kan de situatie zich voordoen dat iemand op 65-
jarige leeftijd vanwege lichamelijke problemen veel zorg behoeft. Een andere situatie is ook 
mogelijk, namelijk dat een persoon van 75 geen zorg behoeft. Het spreekt voor zich dat de 
woonbehoeften van deze personen nogal kunnen verschillen. Bij het implementeren van 
domotica in een wooncomplex is het daardoor niet mogelijk alle beslissingen te nemen 
zonder de bewoners te raadplegen. Wel kan er een onderverdeling worden gemaakt in 
basiscondities die voor alle bewoners gelden en specifieke-toepassingen of klantgerichte 
toepassingen. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de technische mogelijkheden. 
 
Voor de goede orde, domotica is op dit moment niet in staat de bewoner te wassen of het bed 
op te maken. Domotica kan in dergelijke situaties de lichamelijke taken niet verlichten door 
middel van het overnemen van taken. Domotica kan echter wel voorzien in de ondersteuning 
tijdens activiteiten in de eigen woning.  
 
Bewoners uit de eerste groep [Knook 2003], hebben behoefte aan gemak, comfort, 
communicatie en veiligheid. Domotica kan inspelen op de behoefte aan gemak, bijvoorbeeld 
door een afstandsbediening binnen de woning en een automatisch openende voordeur. De 
behoefte aan comfort, communicatie en veiligheid kan worden ingevuld door integratie van 
alarmering, energie, en verlichting.  
De tweede groep behoeft meer zelfstandigheid en veiligheid als gevolg van verminderde 
spierkracht. Door middel van zorgalarmering, automatische deuren in de woning en 
afstandsturing kan deze behoefte voor een groot gedeelte worden ingevuld.  
De derde groep heeft veel lichamelijke problemen waardoor zelfstandig wonen erg moeilijk 
wordt. Diensten aan huis en ondersteuning van sociale contacten via 
communicatievoorzieningen en informatiediensten kunnen de bewoner, samen met eerder 
genoemde toepassingen, ondersteuning bieden bij het zelfstandig wonen. 
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4 Ontwikkeling van het aanbod  
 
In dit hoofdstuk zal de techniek worden behandeld die het langer zelfstandig wonen van 
ouderen mogelijk kan maken. Het is belangrijk dat de woning van tevoren geschikt is gemaakt 
voor de implementatie van technologie. Dit houdt dus in de woning zo goed mogelijk aan te 
passen aan de behoeften van de bewoners, bijvoorbeeld door het verwijderen van drempels 
of het aanbrengen van steunbeugels, etc. Verschillende evaluaties geven aan dat ouderen 
graag deze aanpak zien. [Schouw 2003, Bosch 2002] 
 
In dit hoofdstuk zal er onderscheid gemaakt worden tussen de mogelijk toe te passen 
technieken, zowel bij bestaande woningen als nieuwbouwwoningen. In een later stadium (4.2) 
zal daarbij het gebruik van domotica worden betrokken. 
 

4.1 De woning 
In deze paragraaf zullen de bouwtechnische mogelijkheden worden besproken met 
betrekking tot bestaande bouw en nieuwbouw. 
 
4.1.1 Bestaande bouw 
 
Opwaarderen 
Een belangrijke voorwaarde voor het optimaal functioneren van de verschillende 
toepassingen is de woning in bouwtechnische zin zo goed mogelijk geschikt te maken voor 
ouderen. Woningaanpassingen zoals het verwijderen van drempels is een eerste vereiste. 
Door het Innovatie Programma Wonen en Zorg zijn de volgende aanpassingen opgesteld: 
 
1. Aanpassingen aan het woongebouw 
2. Aanpassingen in de woning 
3. Technische aanpassingen in de woning voor zorg en welzijn 
4. Aanpassingen in de woonomgeving 
 
Ad. 1 Aanpassingen aan het woongebouw 
Vooral de galerijflats uit de zestig en zeventiger jaren lenen zich grosso modo uitstekend voor 
opwaarderen. De ruime gelijkvloerse woningen en de aanwezigheid van centrales en 
afgesloten entrees en liften maken de woningen geschikt voor bewoners met een handicap. 
De aanpassingen van de woningen en gemeenschappelijke ruimten zorgen niet alleen voor 
meer gemak voor gehandicapte bewoners, maar voor alle bewoners en bezoekers. Er zijn 
echter woningen die door de indeling niet geschikt of moeilijk geschikt te maken zijn voor het 
huisvesten van ouderen. Bijvoorbeeld woningen met een erg kleine badkamer, een smalle 
trap, etc. [Leeuw 2003] 
 
Maatregelen waaraan gedacht kan worden bij het aanpassen van het woongebouw zijn de 
volgende: 
 

• Galerijophoging en drempeldetaillering 
• Automatische deurbediening en videofoon bij toegang 
• Aanpassing aan de lift (stoel, spiegel, verlichting) 
• Goede verlichting van alle gemeenschappelijke ruimten 
• Van binnenuit te bereiken postbussen 

 
Als de verschillende aanpassingen worden gekoppeld aan een opwaardering van het totale 
complex, zullen de aanpassingen minder worden geassocieerd met toenemende handicaps 
en derhalve zal de acceptatie ervan beter verlopen. Verscheidene projecten zijn reeds 
uitgevoerd waarbij een dergelijke aanpak succesvol is gebleken. Het gaat daarbij niet alleen 
om aansprekende kleuren van ramen en deuren, verlichtingsornamenten of 
onderhoudsvriendelijke muurbekleding, maar met name om uitstraling en comfort.  
[Leeuw 2003] 
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Ad. 2 Aanpassingen in de woning 
Bestaande woningen kunnen worden aangepast, dit wordt ook wel “opplussen” genoemd. Het 
bestaande Oppluslabel is opgesteld door de Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting.  
Opplussen wordt als volgt gedefinieerd: Opplussen is het verbeteren van bestaande 
woningen en woongebouwen, zodat ouderen en mensen met een lichte functiestoornis 
kunnen wonen in een toegankelijk, bruikbaar en veilig huis. Om te bepalen aan welke eisen 
een opgepluste woning moet voldoen, zijn diverse onderzoeken uitgevoerd met ouderen en 
mensen met lichte functiestoornissen. Ook is veelvuldig overleg gepleegd met 
belangengroeperingen. Een uitgebreide begeleidingscommissie heeft het pakket van eisen en 
maatregelen uiteindelijk vastgesteld. [www.opplussen.nl]  
De gemiddelde oppluskosten bedragen ongeveer 6.000 euro per woning. [Marsman 2001] 
De Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) wordt in sommige gevallen gebruikt voor het 
aanpassen van de woning. Hoewel deze voorziening niet uitsluitend bedoeld is voor ouderen 
(65+), valt meer dan de helft van de aanvragen in de categorie 65 jaar en ouder. [Hek 2003] 
Het eerder besproken Oppluslabel, ontwikkeld door de Stuurgroep Experimentele 
Volkshuisvesting, is vooral bedoeld voor bewoners met zintuiglijke handicaps en bewoners 
die slecht ter been zijn, maar geen rolstoel nodig hebben. De eisen staan vermeld in het 
Handboek Opplussen. De belangrijkste zijn: 
 

• Verlagen van drempel indien deze te hoog is 
• Aanbrengen van antislipvloer in de badkamer en overige aanpassingen (faciliteiten 

voor douchestoel/kraan buiten de douchestraal etc.) 
• Verwijderen drempels in de woning 
• Aanbrengen van een in hoogte instelbaar keukenblok 
• Aanpassingen van elektriciteitsaansluitingen 
• Goed bedienbaar hang- en sluitwerk 
• Goed bedienbare kranen 
• Ophoging van het balkon 

 
Ad. 3 Technische aanpassingen in de woning voor zorg en welzijn 
De zorgverlenende thuiszorg moet kunnen voldoen aan de regels van de 
Arbeidsomstandighedenwet (ARBO). De zwaarte van de zorg in de thuissituatie neemt toe, 
zowel voor de mantelzorgers als voor de professionele hulpverleners. De woning dient zo 
geschikt mogelijk te zijn voor zorgverleners, zodat zij hun werkzaamheden gemakkelijk 
kunnen verrichten. 
De belangrijkste manieren om dit te bewerkstelligen zijn: 
 

• Voldoende ruimte naast het bed 
• Voldoende ruimte in de badkamer 
• Alle basis-woonfuncties op één verdieping 

 
Goede contacten met zorgverlenende partijen zijn van belang om te weten welke eisen 
kunnen worden gesteld. Daarnaast zijn er voorzieningen die snel aangebracht kunnen 
worden, zoals: 

• Beugels, handgrepen, beugelkranen 
• Personenalarmeringssysteem, elektronisch slot 
• Zweef- of tillift  
• Aanpassingen voor mensen die slechthorend of slechtziend zijn 

 
Ad. 4 Aanpassingen in de woonomgeving 
Het opwaarderen van woningen is minder effectief als de omgevingsfactoren niet voldoen aan 
de behoeften van ouderen wat betreft omgevingsfactoren. De afstand tot een halte van het 
openbaar vervoer, de aanwezigheid van winkels en bank/postkantoor en de verkeers- en 
sociale veiligheid van de omgeving zijn voor een groot gedeelte bepalend voor de zelfstandig 
wonende ouderen. Veel factoren zijn moeilijk beïnvloedbaar (bijvoorbeeld de aanwezigheid 
van bank of postkantoor), de gemeente kan echter door verschillende maatregelen de 
woningomgeving geschikter maken.  
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De mogelijkheden hiervoor zijn [Leeuw 2003]: 
 

• Goede op- en afritten bij de trottoirs 
• Duidelijke markering van de routes voor slechtzienden en/of mensen die gebruik 

maken van loophulpmiddelen 
• Overzichtelijke verkeerssituaties en voorkomen van onoverzichtelijke en als 

potentieel gevaarlijk ervaren situaties 
• Voldoende rustplaatsen voor mensen die slecht ter been zijn 
• Toegang tot winkels in de omgeving moet mogelijk zijn voor mensen die gebruik 

maken van loophulpmiddelen, rolstoel, scootmobiel 
• Regelmatig onderhoud van trottoirs  
• Extra aandacht voor sociale veiligheid 

 
Een voorbeeld van een uitwerking is de voetgangerscirkel over het gele voetpad zoals in 
Breda-Zuidoost is gerealiseerd. Hier is een aaneengesloten looproute gerealiseerd die 
voetgangers in staat stelt om zelfstandig, veilig en in eigen tijd en tempo hun weg af te 
leggen. Deze route wordt aangegeven door middel van gele voetstappen, de trottoirs zijn 
geëffend, rustpunten zijn aangebracht en winkeliers langs de route worden uitgedaagd hun 
winkels voor (licht) gehandicapten toegankelijk te maken. [Leeuw 2003] 
 
4.1.2 Nieuwbouw 
Het aanpassen van bestaande woningen kan een goede oplossing zijn om geschikte 
ouderenwoningen te realiseren. Niet alle woningen zijn echter geschikt of geschikt te maken. 
Er zullen zeker woningen gebouwd moeten worden die voor ouderen zijn toegerust. 
Dergelijke woningen kunnen bovendien worden bewoond door mensen die niet tot deze 
categorie behoren, jongeren wonen immers ook graag in een drempelloze woning of in een 
woning met bredere deuropeningen. Een voorbeeld van een dergelijke oplossing is het 
Woonkeur-certificaat. Dit houdt in dat een certificaat wordt afgegeven aan 
nieuwbouwwoningen met voldoende woontechnische kwaliteit. Een woning voorzien van een 
dergelijk certificaat heeft een hoog niveau van gebruikskwaliteit, inbraak- en sociale 
veiligheid, valveiligheid, toegankelijkheid en flexibiliteit. [www.woonkeur.nl] 
Woonkeur bestaat uit een verplicht basispakket en drie facultatieve pluspakketten. De eisen 
van het basispakket hebben betrekking op de woonomgeving, woongebouw en de woning. 
De facultatieve pakketten richten zich op: 
 

• Gebruikskwaliteit 
• Veiligheid 
• Toekomstwaarde 
 

De basisgedachte van gebruikskwaliteit is het voldoen aan ruimte voor de dagelijks 
terugkerende activiteiten: verplaatsen, verblijven, slapen, werk, koken, persoonlijke hygiëne, 
opbergen, spelen, ontspannen, etc. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de woning en het 
woongebouw voor iedereen geschikt is, of ondanks beperkingen, ongeacht leeftijd of 
huishoudensamenstelling, geschikt te maken is. 
De eisen bij veiligheid dragen bij aan het verminderen van inbraak, diefstal, vandalisme, 
overlast en een verlaging van het onveiligheidsgevoel. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor 
Nieuwbouw wordt hierbij gebruikt. 
Het laatste pakket richt zich op de toekomstwaarde, aangezien het er op lijkt dat er steeds 
snellere veranderingen in de tijd en een steeds grotere differentiatie in woonstijlen en 
woonwensen kenmerkend worden voor de woonvoorkeuren van huishoudens. Door middel 
van de eisen die zijn opgenomen in Woonkeur zullen woningen flexibel zijn en door meerdere 
typen huishoudens bewoond kunnen worden.[www.woonkeur.nl] 
De nieuwbouwproductie is op dit moment erg laag4. In een brief over de kwantitatieve 
woonopgave aan de Tweede Kamer wordt geschreven dat in het jaar 2015 een tekort 
ontstaat van 395.000 “nultredenwoningen” [Dekker 2003] De nultredenwoningen worden door 
VROM gedefinieerd als een woning die zonder trappen van buitenaf bereikbaar is en waarbij 
de zogenaamde “primaire ruimtes”: de keuken, het sanitair, de woonkamer en minimaal één 

                                                      
4 In 2003 zijn er 59 629 nieuwbouwwoning gereedgekomen. [CBS 2003] 
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slaapkamer zich op dezelfde woonlaag bevinden. Drempels in de woning zijn laag of 
ontbreken.5  
Deze woningen kunnen volgens VROM worden gerealiseerd door nieuwbouw en door het 
aanpassen van bestaande bouw. Als uitgegaan wordt van 60.000 nieuwbouwwoningen per 
jaar en 40% hiervan wordt besteed aan nultredenwoningen, dan zijn er in 2015 321.000 
nultredenwoningen. De brief vermeldt dat de afgelopen jaren gemiddeld ongeveer 35% van 
de nieuwbouwproductie bestond uit dergelijke woningen.  
 
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling weer van de behoefte aan nultredenwoningen en 
verzorgd wonen als gevolg van vergrijzing, extramuralisering en het inlopen van het 
bestaande tekort. [Dekker 2003] 
 
 Groei 2002-2010 Groei 2002-2015 
Gewone nultredenwoningen 156.000 280.000 
Verzorgd wonen 99.000 115.000 
Totaal 255.000 395.000 
Tabel 4.1 Behoefte aan nultredenwoningen en verzorgd wonen [Dekker 2003] 
 
De geprognoticeerde nieuwbouwbehoefte volgens cijfers van VROM zijn als volgt. [Dekker 
2003] 
 
 Uitbreidingsbehoefte Vervangingsbehoefte Totaal Per jaar 
2000-2004 329.00 145.000 474.000 94.800 
2005-2009 270.000 220.000 490.000 98.000 
Tabel 4.2 Geprognoticeerde nieuwbouwbehoefte [Dekker 2003] 
 

4.2 Domotica  
 
In deze paragraaf wordt een indeling gemaakt door vanuit de woning alle techniek te 
bekijken, van het signaal van de sensor tot aan de eventuele dienstopvolgende partij. Op 
deze manier is het gemakkelijk om verschillende technologieën afzonderlijk te beschrijven. Ik 
ga uit van de volgende indeling: 
Allereerst de domoticatoepassing, bijvoorbeeld een sensor, die een signaal geeft via een 
communicatie infrastructuur (draadloos, bekabeld, etc.) aangesloten op een 
verdeelsysteem. Indien nodig stuurt dit systeem het signaal via externe infrastructuur naar 
een dienstverlenende partij. 
 
  
   
  
 
 

 
Figuur 4.1: Weergave van de technologie naar en in de woning 

 
1. Domotica toepassing 
2. Communicatie infrastructuur 
3. Verdeelsysteem 
4. Infrastructuur naar de woning 
5. Dienstverlening 

 
 
 
 

                                                      
5 Er moet rekening worden gehouden met het feit dat de term al erg snel van toepassing is, het zegt weinig over de 
situatie en opbouw van de woning. Zo kan een klein appartement gezien worden als een woning zonder treden. 

Domotica 
toepassing 

Communicatie 
infrastructuur 

Verdeel 
systeem 

Infrastructuur 
naar de 
woning 

Dienstverlening 
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Ad.1 De toepassingen omvatten alle domoticatoepassingen zoals personenalarmering, 
automatische verlichting etc. 
Ad. 2 De communicatie infrastructuur zorgt ervoor dat apparaten in de woning met elkaar 
kunnen communiceren, bijvoorbeeld: een afstandsbediening zendt via infrarood een signaal 
naar de televisie. Infrarood is in dit geval de communicatie infrastructuur. 
Ad. 3 Met een verdeelsysteem wordt een systeem bedoeld dat verschillende signalen kan 
registreren, combineren en doorsturen. 
Ad. 4 De infrastructuur naar de woning beslaat onder andere de verschillende typen 
infrastructuur naar de woning (Kabel-internet, ADSL, Telefoonlijn, etc) en toekomstige 
infrastructuren (Glasvezel, UMTS, etc). 
Ad. 5. De externe infrastructuur maakt het mogelijk dat verschillende diensten kunnen worden 
aangeboden (boodschappen thuis, videobewaking, etc.). 
 
4.2.1 Domotica toepassingen 
Niet alle techniek is domotica. Een van binnenuit elektrisch te bedienen zonnescherm is 
praktisch, net als een intercom, maar de meerwaarde ontstaat als verschillende technieken 
aan elkaar zijn gekoppeld. In dat geval kan men spreken van domotica. [Senter 2000] 
Een bewoner gaat naar bed en via een drukschakelaar onder het bed wordt de woning 
“uitgeschakeld”, en wanneer men opstaat wordt de woning weer geactiveerd. Of de 
verwarming gaat weer aan alsook de bewegingsmelders die worden omgeschakeld tot 
inbraakalarmering. Normaal gesproken zorgen die ervoor dat de zorgcentrale signaleert dat 
er niets aan de hand is met de desbetreffende. Aldus door apparaten te koppelen kan 
meerwaarde ontstaan. 
 
Domotica kan vooral bijdragen aan veiligheid en comfort. Voorbeelden hiervan zijn 
toegangscontrole, alarmeringsmogelijkheid, automatische lichtbediening, etc. Vaak gaat het 
tegenwoordig om draadloze toepassingen. [GSOH 2002] De toekomst van domotica is mede 
afhankelijk van de in de toekomst aanwezig infrastructuren.  
 
Domotica kan verschillende doelen dienen: 
 

• Veiligheid 
• Zekerheid 
• Flexibiliteit 
• Overdracht en uitwisseling van informatie 
• Comfort 
• Beheer en beheersaspecten 
• Integratie en coördinatie van systemen 

 
Hieronder worden de belangrijke domotica-toepassingen nogmaals weergegeven: 
 
• Actieve/passieve sociaal-medische alarmering (bij passieve alarmering kunnen bijv. 

sensoren doorgeven dat er voor een langere tijd geen beweging waargenomen is, er 
wordt in dat geval een alarmsignaal verstuurd) 

• Brandalarmering 
• Inbraakalarmering 
• Automatische verlichting/loopverlichting (bijvoorbeeld: wanneer de bewoner uit bed stapt, 

zal de verlichting naar het toilet worden geactiveerd) 
• Automatische verwarming (als de woning “uitgeschakeld” wordt via een knop naast het 

bed wordt de verwarming automatisch in de nachtstand gezet) 
• Veiligheidsvoorzieningen in de keuken (kookplaat automatisch uit, gasdetectie, etc.) 
• Openen toegangsdeur vanuit de woning 
• Automatisch openende deuren in geval van nood 
• Uitzetten van televisie en audioapparatuur door de alarmcentrale of automatisch bij een 

uitgaand alarm om een ongestoorde spreek- luisterverbinding tot stand te brengen. 
• Video deurbewaking 
• Sensoren die registreren dat de waterkraan gedurende lange tijd loopt 
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Er zijn inmiddels veel projecten voltooid waar domotica een belangrijke rol heeft gespeeld, 
waarover in 4.2.2. 
 
4.2.2 Toepassingen in projecten 
Woningcorporatie Helpt elkander gevestigd te Nuenen heeft in 2000 een domoticaproject 
uitgevoerd en zij was hiermee de eerste corporatie die domotica heeft ingezet om beter aan 
te sluiten bij de woonwensen van ouderen. De zorg kan automatisch of door de bewoner zelf 
worden opgeroepen. De melding komt binnen bij de zorgcentrale van de thuiszorg die de 
aard en ernst van de oproep beoordeelt en indien nodig voor opvolging zorgt. De gebruikte 
toepassingen zijn, onder andere, zorgalarmeringstelefoon, elektronische sloten via een 
elektronisch kaartsysteem (sleutel is ook mogelijk), automatische verlichting in de badkamer, 
dag/nacht schakelaar om de woning al dan niet te activeren, rookmelder, bewegingsmelder 
en het op de televisie tonen van het beeld van de toegangscamera.  
 

 
    Figuur 4.2 Elektronisch slot 
 
Door het toepassen van domotica kan beter worden voldaan aan het functionele programma 
van eisen. Woningcorporatie TBV Wonen gevestigd te Tilburg heeft een project uitgevoerd 
waarbij domotica met het oog daarop is toegepast. Een aantal van 41 woningen is voorzien 
van een persoonlijk alarmeringssysteem en ook inactiviteitalarmering behoort tot de 
standaarduitrusting. De bewoner kan via een afstandsbediening de woning in- of 
uitschakelen. Wanneer de bewoner zou zijn gevallen en gedurende een bepaalde tijd niet 
meer zou bewegen, zorgt het systeem voor een alarmeringssignaal. 
 
Corporatie Domein te Eindhoven heeft samen met een aantal partners in 2002 een project 
uitgevoerd voor domotica in de bestaande bouw. Net als in het project van TBV Wonen is bij 
49 woningen persoonlijke alarmering, maar ook inbraakalarmering toegepast. Daarnaast is 
een camera bij de voordeur geplaatst met beeld op de televisie, automatische verlichting in 
de hal bij binnenkomst, automatische verlichting in de badkamer en de wc. In dit project is 
gekozen voor een aan/uit schakelaar in de slaapkamer om de woning op actief of non-actief 
te stellen. 
 
Woningstichting SGBB te Hoofddorp heeft 15 appartementen voorzien van domotica. Ook in 
dit project is een automatische entree gebruikt en de bewoner kan op de televisie zien wie er 
voor de deur staat. Ook zijn de woningen uitgerust met alarmeringsvoorzieningen en 
bewegingsmelding voor verlichting. Uitbreiding is mogelijk met bijvoorbeeld afstandbediening 
voor gordijnen en zonwering, activiteitenbewaking, etc. [iwww.wz.nl] 
 
Uit evaluaties van verschillende rapporten blijkt dat zorgalarmering ook in veel andere 
projecten wordt toegepast. [Bosch 2002] Bovenstaande beschrijven slechts enkele van deze 
projecten. 

4.3 Communicatie infrastructuur  
In de voorgaande paragraaf zijn mogelijke toepassingen genoemd. Zoals gesteld zullen deze 
echter met elkaar moeten kunnen communiceren om te spreken van domotica.  
Sensoren zijn elementen die eigenschappen van de omgeving kunnen registreren en 
doorsturen. Een sensor kan bijvoorbeeld de temperatuur registreren, maar ook rook, of 
gewoon een druk op een knop. Bij rook, of als er lange tijd geen beweging wordt 
waargenomen, kan een alarmsysteem in werking worden gezet. De communicatie tussen de 
apparaten kan op verschillende manieren verlopen, meerdere typen draadloze systemen 
alsmede systemen werkend met kabels, kunnen hiervoor worden gebruikt. In de volgende 
paragraaf (4.3.1) worden de mogelijkheden besproken. 
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4.3.1 Resultaten uit literatuurstudie 
Op basis van literatuur worden in deze paragraaf verschillende typen infrastructuur besproken 
die domotica ten dienste staan. De infrastructuren maken het mogelijk dat apparaten en 
sensoren met elkaar kunnen communiceren. 
 
 
Bekabelde systemen 
Het type infrastructuur en de verzending van data zijn traditioneel nog nauw aan elkaar 
gekoppeld. De oorsprong is de scheiding van verschillende diensten op de markt: TV over de 
tv-kabel en telefoon over de telefoonkabel. Er wordt gebruik gemaakt van de fysieke 
kwaliteiten van een bepaald medium. [Senter 2000] 
Bij de verzending wordt geen rekening gehouden met de compatibiliteit. Bovendien geldt voor 
bekabelde systemen een zekere topologie6. Een bekabeld systeem is in te delen in: 
1. het type netwerk van de kabels 
2. de kabel  
 
Vier topologieën kunnen worden onderscheiden. 
 

• Als eerste de ster-topologie. Bij deze vorm is elke toepassing door middel van een 
kabel rechtstreeks met een centraal knooppunt verbonden. Het telefoonnet binnen 
een gebouw is hiervan een voorbeeld; vanaf iedere telefoonaansluiting in de woning 
wordt een kabel getrokken naar de centrale. Het nadeel van een sternetwerk is nu al 
genoemd, namelijk de vele kabels die getrokken moeten worden. Het voordeel van 
deze kabels is uiteraard de betrouwbaarheid. Indien één kabel niet meer zou 
functioneren, is de rest van het netwerk toch nog volledig operationeel. 

 
• Als tweede is er de lineaire topologie waarbij alle toepassingen of “deelnemers” 

rechtstreeks van een doorlopende kabel aftakken. De kabel gaat dus van deelnemer 
naar deelnemer. De kabellengte blijft zo beperkt tot een minimum. Het netwerk is 
bovendien makkelijk te installeren en gemakkelijk uit te breiden. Het netwerk is 
evenwel kwetsbaar, aangezien een draadbreuk er voor kan zorgen dat het gehele 
netwerk niet meer functioneert. 

 
• De Ringtopologie is het derde type. Het is in feite gelijk aan de lineaire topologie met 

dit verschil dat de laatste deelnemer verbonden is met de eerste zodat een gesloten 
cirkel gemaakt wordt. 

 
• De laatste topologie, de vrije topologie is een manier van schakelen waarbij het niet 

uitmaakt op wat voor manier geschakeld is, zolang de deelnemers maar onderling in 
verband met elkaar staan. De apparatuur wordt in deze vorm voorzien van een chip 
die ervoor zorgt dat de topologie vrij is. [bewerking presentatie Philips 2003] 

 
Naast bovenstaande topologieën zijn er verschillende typen systemen die met kabels werken, 
European Installation Bus Association is zo’n systeem en een bekende technologie die niet 
bedrijfsgebonden is, d.w.z. de technologie is niet in handen van één bedrijf. Dit geldt ook voor 
Batibus en Lonworks.  
 
Draadloze systemen 
 
Bluetooth 
Deze technologie, vernoemd naar de Deense vikingkoning Harald Blåtand, werd in 1994 
bedacht door de Zweedse communicatie gigant Ericsson ter vervanging van snoeren, met 
name snoeren die pc’s, mobiele telefoons en randapparaten met elkaar verbinden. Het grote 
voordeel van dit systeem is de flexibiliteit en het gemak: muren en plafonds vormen geen 
belemmeringen. In het derde kwartaal van 2003 werden meer dan 1 miljoen Bluetooth 
eenheden per week geleverd. [www.hp.nl]  
 

                                                      
6 Topologie omvat de lay-out van het netwerk, de manier waarop toepassingen en installaties met elkaar verbonden 
zijn. 
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Bluetooth wordt op dit moment vooral gebruikt voor mobiele- en computertoepassingen. 
Volgens onderzoek, uitgevoerd door Forrester Research7, zal Bluetooth een grote vlucht 
nemen en er zullen tegen 2008 in Europa 286 miljoen Bluetooth apparaten aanwezig zijn. 
Bluetooth maakt gebruik van de vrij te gebruiken frequentie 2,4 GHz. Het bereik varieert van 
10 centimeter tot 100 meter, afhankelijk van de zendsterkte. Het systeem heeft een redelijke 
data-overdrachtsnelheid, een goed bereik en relatief lage kosten.  
[www.bluetooth.com] 
 
IP 
IP is een afkorting voor Internet Protocol. Internet Protocol is een afspraak in de industrie 
waarbij men met hetzelfde systeem werkt, namelijk TCP/IP, een techniek waarbij over het 
internet verstuurde pakketjes informatie efficiënt en snel op hun plaats van bestemming 
komen. Aangezien zo’n snelle groei van het aantal internet-aansluitingen niet was voorzien, 
raakt langzamerhand het aantal internet-adressen op. Recentelijk is besloten een nieuw IP-
Protocol in gebruik te nemen, IP Protocol 6. Dit levert een potentieel op van 1038 adressen. 
Concreet houdt dit in dat er een mogelijkheid bestaat om apparatuur in ieder huishouden een 
apart IP-adres te geven. In theorie zouden huishoudelijke apparaten, maar ook deuren en 
ramen dus op afstand te besturen zijn via het internet.  
[www.linuxworld.com] 
 
Radio Frequentie 
Radiogolven worden al geruime tijd als communicatiemedium gebruikt voor onder andere 
afstandsbedieningen en datacommunicatie. Voorbeelden zijn een draadloze hoofdtelefoon 
met RF-technologie en de automatisch te openen garagepoorten. Frequentiebanden liggen 
voor specifieke toepassingen internationaal vast, zoals voor GSM. Het toepassingsgebied 
voor andere banden dan GSM wordt nationaal toegewezen, zodat bij aanschaf van RF-
stuurbare apparatuur in het buitenland men dus zeker moet weten welke band wordt gebruikt 
en of deze ook in Nederland toepasbaar is. Is dat niet het geval, dan is het mogelijk dat de 
apparatuur niet goed of zelfs als stoorzender werkt als het vermogen hoog genoeg is. De hier 
besproken toepassingen vragen lage vermogens, omdat de apparatuur alleen in, of in de 
nabijheid van de woning wordt gebruikt. 
Op gebied van privacy dient men voorzichtig te zijn, aangezien de radiogolven niet worden 
gestopt door muren, maar door de muren heen dringen. Dit heeft als voordeel dat men de 
zenders niet zichtbaar op hoeft te stellen. Het nadeel is dat de apparatuur van de buren wordt 
gestoord. De bruikbare kanalen moeten daarom juist worden ingesteld. 

 
    Figuur 4.3 RF-module voor de woning 
 
Communicatie via het lichtnet 
Vooralsnog wordt er veel gebruik gemaakt van kabels. De elektriciteitsdraad ligt er al en dit 
zal nog lang zo blijven. Recent zijn er verschillende projecten gestart met communicatie via 
het lichtnet, ook wel Powerline genoemd. In Essen, Duitsland, is er een experiment 
uitgevoerd waar internet werd geleverd via het lichtnet. De titel op www.gigaherz.ch zegt 
genoeg, “Powerline liegt im Todeskampf”. In Nederland is ook een project uitgevoerd met 
internet via het lichtnet. Nuon is gestopt met het Digistroom proefproject. Ondanks weinig 
problemen tijdens dit project, zal een commerciële introductie uitblijven. Een reden hiervoor is 
ADSL dat op steeds grotere schaal beschikbaar komt. Bovendien zijn de investeringen 
relatief hoog. [www.telecomwereld.nl] Nuon is recentelijk een nieuw project gestart waarbij 
gebruik gemaakt wordt van het lichtnet om informatie te versturen. Het gaat hierbij om het 
doorsturen van meterstanden via het lichtnet. Voor klanten betekent dit dat ze worden 
afgerekend op werkelijke meterstanden. Op dit moment worden klanten afgerekend op basis 
van schattingen. Het systeem geeft Nuon veel meer inzicht in stroomstoringen, kennis, en 

                                                      
7 www.forrester.com Technology research and advice 
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levert bovendien een kostenbesparing op. Bovendien heeft de gebruiker geen omkijken meer 
naar het doorgeven van meterstanden. [informatie Nuon februari 2004] 
 
Door het ministerie van Economische Zaken wordt aanbevolen dat er oplossingen moeten 
worden gezocht voor het optreden van ruis en storing buitenshuis. Bovendien zouden er 
oplossingen moeten worden gezocht om het signaal over grote afstanden ongeschonden 
langs de transformatoren te krijgen. [Senter 2000] 
Voor eenvoudige domotica-installaties in woningen is communicatie via het lichtnet beter 
bruikbaar. X-10 is een communicatieprotocol voor elektrische apparatuur. Het is ontworpen 
voor zenders en ontvangers die aangesloten zijn op het lichtnet.  
Zogenaamde controllers en modules worden in een wandcontactdoos aangesloten. De 
controllers sturen signalen zoals “aan”, “uit” naar een betreffende module door vooraf een 
identificatie te sturen zodat het signaal alleen de juiste toepassing bereikt en niet direct alle 
lampen aan worden gezet. 
Het zogenaamde X-10 protocol is in 1978 in de Verenigde Staten opgesteld. Het lichtnet 
wordt hoofdzakelijk gebruikt om wisselstroom aan te voeren met een frequentie van 50Hz. 
Communicatie zoals X-10 werkt met elektrische signalen met een frequentie van 120 kHz. 
Zendende modules luisteren doorlopend het elektriciteitsnet af, zodra er een stukje 
“radiostilte” is, wordt het signaal verzonden. Als een botsing plaatsvindt, wordt dit herkend en 
het signaal wordt nogmaals verstuurd. Het signaal kan worden verstoord door apparatuur in 
de woning die constant aanstaat, waardoor het signaal dan teveel wordt verzwakt. 
[Belgian Centre for Domotics and Immotics] 
 
Infrarood 
Deze technologie is bij veel mensen bekend en reeds veelvuldig toegepast in de woning. Het 
systeem van infraroodgolven is bekend in de afstandsbediening van radio, televisie en 
videorecorder. Infraroodgolven zijn toepasbaar in één ruimte waarbij de zender en ontvanger 
elkaar moeten “zien”. De eenvoudigheid en de makkelijke manier van installeren zijn, naast 
het voordeel dat de technologie draadloos werkt, de grote voordelen van dit systeem. Een 
nadeel is de storingsgevoeligheid van zonlicht, omdat de zon infraroodgolven uitzendt en 
derhalve storing kan optreden. Een ander nadeel is de voeding: er is geen voeding mogelijk 
via het medium zelf. Het is daarom nodig een extra bekabeling aan te brengen om voeding 
over te brengen, in draagbare zenders zijn batterijen nodig. Bovendien is de afstand die men 
kan overbruggen beperkt. Het grootste nadeel is de afhankelijkheid van fabrikanten, de 
verschillende IR-systemen zijn niet gestandaardiseerd en het bereik is zeer beperkt (enkele 
meters). 
[www.infraredsystems.net] 
 
4.3.2 Interviews met technologiebedrijven 
Communicatie via het lichtnet 
Uit de interviews met technologiebedrijven is geen eenduidige conclusie te trekken. Er kan 
algemeen worden gesteld dat dit systeem verder ontwikkeld zal worden en daardoor 
waarschijnlijk wordt verbeterd. In sommige situaties voor communicatie binnenshuis is het 
een mogelijke oplossing. Het systeem is echter nog gevoelig en er kleven nogal wat nadelen 
aan het gebruik van het protocol. Zo is het systeem storingsgevoelig voor invloed van 
buitenaf en niet geschikt bij het gebruik van spaarlampen. Wellicht zal het systeem het in de 
toekomst verliezen van andere soorten communicatie. 
Voorts is het prijsniveau hoog en omdat het protocol X-10/A-10 onder octrooi staat, wordt de 
ontwikkeling ervan belemmerd. Een voordeel van het systeem is uiteraard het gebruik van 
een bestaand netwerk. 
 
Radio Frequentie 
Net als bij de communicatie via het lichtnet geldt ook hier dat verdere ontwikkeling van het 
systeem belangrijk is. Het produkt heeft nog niet het einde van zijn levenscyclus bereikt en 
het zal zich in de toekomst verder ontwikkelen. Het systeem kan in bepaalde situaties een 
goede oplossing zijn, afhankelijk van de doelstelling. Naast communicatie via het lichtnet is 
RF een technologie dat geen nieuw netwerk behoeft. Het systeem is daarom geschikt voor de 
bestaande bouw. 
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Bluetooth 
Hoewel Bluetooth nog weinig voor domotica wordt gebruikt, heeft het veel mogelijkheden en 
het werkt bovendien draadloos, dit is een groot voordeel, zeker bij bestaande bouw, als 
gewerkt wordt met de “beste” zendsterkte. 
 
Bekabelde systemen 
De meningen over bekabelde systemen zijn sterk verdeeld. Er moeten veel kabels worden 
getrokken wat het systeem al snel kostbaar maakt. Bij nieuwbouw is het echter een goed 
systeem en het kan ook in bestaande bouw worden toegepast, afhankelijk van de situatie. 
Bovendien zijn er veel leveranciers die gebruik maken van bijvoorbeeld het EIB systeem 
(genoemde aantallen 3, 120, 400). Vooral de betrouwbaarheid van het systeem wordt als een 
groot voordeel gezien.  
 
Infrarood 
Tijdens de interviews is deze technologie niet aan de orde geweest. 

4.4 Verdeelsysteem 
Een verdeelsysteem of schakelkast is een systeem dat de verschillende domotica apparatuur 
in de woning met elkaar laat communiceren. Maar het systeem kan indien er een 
infrastructuur naar buiten is, ook communiceren met dienstverleners. Wanneer de bewoner 
naar bed gaat en de drukschakelaar naast het bed ingedrukt wordt, krijgt de schakelkast een 
signaal en doet het de lichten uit, zet de verwarming lager, en zorgt ervoor dat de 
zorginstelling weet dat de bewoner gaat slapen. Intussen stuurt de schakelkast de 
verbruikscijfers van gas licht en water naar de centrale.  
Vaak worden volledige systemen geleverd die afhankelijk zijn van de daarop aangesloten 
apparatuur. Wanneer een uitbreiding of service nodig is, blijft men afhankelijk van een 
bepaalde toeleverancier. Tegenwoordig zijn er enkele aanbieders van schakelkasten die 
onafhankelijk zijn van de toepassingen die erop aangesloten kunnen worden. Op deze manier 
blijft men onafhankelijk, maar kan men wel faciliterend optreden bij opkomende 
technologieën, op voorwaarde dat deze schakelkasten uitgerust zijn om met deze 
technologieën te communiceren.  
De toekomst van de schakelkast is onduidelijk en afhankelijk van nieuwe opkomende 
domoticasystemen en van de infrastructuur naar de woning. 

4.5 Infrastructuur naar de woning 
In deze paragraaf worden huidige en toekomstige typen infrastructuur beschreven. De 
infrastructuur naar de woning vormt de verbinding tussen de bewoner en de dienstleverende 
partij, het telefoonnet maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat een alarmeringstelefoon belt naar 
de alarmcentrale.  
 
Verschillende typen (informatie)infrastructuur zijn reeds aanwezig, koperdraden van KPN en 
coaxkabels voor distributie van radio- en TV-signalen, andere typen dienen aangelegd te 
worden, zoals bijvoorbeeld glasvezelkabels naar woningen.  
Op dit moment ontwikkelt de technologie zich snel. Nieuwe draadloze toepassingen en 
nieuwe vormen van infrastructuur worden ontwikkeld. Derhalve op de vraag waar een 
woningcorporatie rekening mee moet houden, nu en in de toekomst, is vaak geen of geen 
duidelijk antwoord. 
 
4.5.1 Huidige situatie 
Vooralsnog is bekabeling de meest bekende vorm van infrastructuur.8 [Senter 2000]  
Het net wordt door het Kabels en Leidingen informatiecentrum onderscheiden in: 
 

1. De telecommunicatie-infrastructuur van KPN-Telecom 
2. Overige communicatienetten voor de distributie van radio- en TV-signalen 

 
Ad. 1 Het telecommunicatienet van KPN is onder te verdelen in het verkeersnet en het 
aansluitnet. Het verkeersnet wordt gebruikt om communicatieverkeer van verkeerscentrale 
                                                      
8 In bijlage B worden alle vormen van communicatie-infrastructuur uitvoerig beschreven 
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naar verkeerscentrale te transporteren. De verbindingen zijn dubbel gerouteerd (vaak drie of 
viervoudig zodat bij verbreking andere verbindingen mogelijk zijn). Het aansluitnet verbindt de 
telefooncentrales met de eindgebruikers. Uit de centrales komen voedingskabels die zich 
steeds afsplitsen naar verdeelkasten en uiteindelijk eindigen op het aansluitpunt in de woning. 
Dit net, dat enkelvoudig is, bestaat uit koperkabel; het verkeersnet bestaat hoofdzakelijk uit 
glasvezelkabels. [www.klic.nl] 
 
Ad. 2 Door de liberalisering van de telecommunicatiemarkt neemt het aantal “overige” netten 
in hoog tempo toe. Traditioneel was de functie van de netten het doorgeven van signalen 
voor radio en televisie. Dit net is in alle stedelijke gebieden aanwezig. De netten worden 
tegenwoordig steeds vaker gebruikt voor tweeweg-communicatie en voor het doorgeven van 
dataverkeer. [www.klic.nl] 
 
Infrastructuur, voor communicatiedoeleinden, wordt door de overheid als voorwaarde gesteld 
voor deelname aan het openbare leven, niemand mag er door omstandigheden van zijn 
uitgesloten. Zo wordt de telefoon meegenomen in de berekening voor een bijstandsuitkering. 
[www.informatieweb.nl]  
Volgens de ICT-toets van het ministerie van Economische Zaken is de internetpenetratie van 
Nederland 58% en de verwachting is dat dit in de toekomst zal oplopen. De digitalisering van 
de maatschappij leidt ertoe dat een steeds grotere doelgroep gewend is aan het omgaan met 
nieuwe technologie. Bij ouderen van 55-64 is het frequent gebruikt van internet 42%, boven 
de 65 ligt dit op 12%. [www.seniorweb.nl] 
 
Kabeltelevisie is in een groot deel van Nederland beschikbaar en vrijwel alle huishoudens zijn 
aangesloten op het elektriciteitsnet.  
In een woning zijn meerdere dragers van informatie aanwezig. Vaak komen ze op hetzelfde 
punt binnen in de woning, vaak via de meterkast en vertakken zich van daaruit verder de 
woning in. De toenemende behoefte aan informatie heeft er toe geleid dat in meerdere 
ruimten de informatie gebruikt moet kunnen worden. Veel huizen hebben meer dan 1 
telefoon- en televisie-aansluiting. De keuze voor verschillende vormen van infrastructuur 
worden door de bewoner gemaakt. Op basis van onderzoek bleek dat er tenminste drie 
dragers aanwezig dienen te zijn:9 [Knook 2001]: 
 

1. 230V infrastructuur (voeding voor apparatuur, drager van mogelijke stuurinformatie 
via een powerline systeem) 

2. Een kabel infrastructuur voor het doorgeven van videosignalen (Coax, tegenwoordig 
wordt deze ook gebruikt voor doorgeven van Internet)  

3. Aansluiting vaste telefonie via een ‘UTP’ aansluiting (Spraakcommunicatie, 
datacommunicatie ISDN, ADSL) 

 
Op dit moment groeit het aantal actieve internetaansluitingen nog steeds, maar de groei vlakt 
af, zie figuur 4.4. Actief betekent in dit geval dat per maand tenminste 1 keer contact wordt 
gelegd met internet. Er is nog steeds toetreding van nieuwe internetters die gebruik maken 
van het telefoonnet. Tegelijkertijd is te zien dat er een substitutie is van het vaste telefoonnet 
naar breedbandaansluitingen.  
Daarbij zijn de kosten van bestedingen aan internetdiensten toegenomen aan 
installatiekosten, modemkosten of extra diensten die niet zijn meegeleverd, zie figuur 4.5. 
[Bussel 2002] 
 
 

                                                      
9 In bijlage B wordt nader ingegaan op de verschillende typen infrastructuur 
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Figuur 4.4: Groei van actieve internetaansluitingen. [Bussel 2002] 

 
Figuur 4.5: Bestedingen aan internettoegangsdiensten [Bussel 2002] 
 
Naast de stijging van het aantal internetaansluitingen en de stijging van de bestedingen aan 
internet is er een verschuiving van telefonie-internetaansluitingen naar breedbandig internet, 
zo blijkt uit onderstaande figuur. 
 
 

     3e kwartaal 1999                       3e kwartaal 2002 
 

 
Figuur 4.6: Het aandeel van verschillende internetverbindingen in Nederland [Bussel 2002] 
 
Uit de bovenstaande figuren is te concluderen dat de groei van het aantal actieve 
internetaansluitingen afneemt en bestedingen toenemen. Veel mensen stappen over van een 
telefonie-aansluiting naar een aansluiting op breedbandinternet. In 1999 was het totale 
inbelverkeer nog 82%, drie jaar later is dit geslonken tot 56% en hebben de vaste 
internetverbindingen een vlucht genomen. In de bovenstaande figuur is goed te zien dat het 
aandeel xDSL10 erg klein is in 1999 en in 3 jaar tijd is gegroeid naar 15%, ook het aandeel 
                                                      
10 xDSL is de verzameling van ADSL en SDSL 
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van kabelinternet is in die periode gegroeid met 12%. Glasvezel en overige technieken (WiFi, 
WLL, Satelliet, etc.) hebben gezamenlijk een marktaandeel dat qua omzet nog onder de 1% 
ligt. 
 
 
4.5.2. Toekomstige ontwikkelingen 
Naast het verbeteren van de huidige infrastructuurverbindingen (Kabel, ISDN, ASDL) zijn 
verschillende ontwikkelingen gaande op het gebied van datacommunicatie infrastructuur: 
 

1. Glasvezel 
2. UMTS 
3. WiFi 
 

Ad. 1 Glasvezel  
Glasvezel (of fiber) zijn kabels bedoeld voor 
datatransport. De gegevens worden getransporteerd door 
middel van lichtpulsen. Het voordeel ten opzichte van 
UTP of Coax (televisie) kabels is dat er veel hogere 
snelheden bereikt kunnen worden en grotere afstanden 
afgelegd kunnen worden. (80.000 telefoongesprekken 
kunnen worden gevoerd over een paar vezels van enkele 
honderdsten millimeters in doorsnede). [www.cnt-data.nl] 
 
Tegenwoordig wordt er wel gesproken van FTTH, oftewel 
Fiber To The Home. Technisch betekent dit onbegrensde 
snelheid en hoeveelheid van informatie. De snelheid van 
glasvezel is gelijk aan die van 150 ISDN-lijnen. 
Breedbandige toepassingen nu en in de toekomst worden 
daardoor zeer wel mogelijk. 
Als voorzitter van de Internet Society Nederland, 
overhandigde Koos Andriessen eind 2001 een rapport 
aan de staat-secretaris van Verkeer en Waterstaat met 
advies over hoe breedband internet in Nederland kan 
worden aangelegd11. Tijdens een bezoek aan Silicon 
Valley kwam Andriessen in contact met een bedrijf dat toepassingen ontwikkelt waarmee 
software, die op een server staat, gebruikt kan worden op afstand. Dit is slechts één 
toepassing van breedbandige toepassing.  
Op dit moment zijn de meningen verdeeld over het nut van glasvezel. Zo ziet Andriessen 
onvoldoende toekomst in ADSL. Datzelfde vindt hij van kabelinternet, geen internet 
grootgebruik is daarmee mogelijk. Glasvezel heeft volgens Andriessen meerdere 
mogelijkheden en het zou beter uitbreidbaar zijn. 
Drs. Flip Vuijsje is voorzichtiger. In het Aedes magazine van 12 maart 2003 vraagt hij zich af 
of glasvezel op dit moment nut heeft. “Breedbandinternet is een prachtige uitvinding, waar al 
veel mensen heel gelukkig mee zijn, ikzelf inbegrepen. Maar wil ik echt mijn huidige ADSL-
verbinding inruilen tegen een flink wat duurdere glasvezelverbinding?” Volgens Vuijsje is 
breedband voor veel internet gebruikers zo aantrekkelijk, niet alleen door de hoge snelheid, 
maar omdat je voor een vast bedrag per maand onbegrensd kan internetten, emailen en 
downloaden. Glasvezel brengt wat dat betreft niets nieuws.  
Infrastructuur voor data en communicatieverkeer is faciliterend voor diensten en de 
beschikbaarheid van de snelle infrastructuur bevorderd het tot stand komen van de diensten. 
Er moet bij de economische en sociale overwegingen bedacht worden dat ook met minder 
snelle verbindingen een zeker niveau van diensten gerealiseerd kan worden. 
[Mioulet 2003] 
 
  
Ad. 2 UMTS 
“UMTS is, net als GSM, in feite niets anders dan een reeks afspraken over het gebruik van 
elektromagnetische golven”. [NRC-handelsblad, 15 september 2000] 

                                                      
11 http://www.surfnet.nl/publicaties/bulletin/01-3/h2.html 20-10-03 

Eenzaamheid is voor ouderen 
vaak een probleem, ouderen 
willen graag contact houden 
met de buitenwereld, de 
corporatie kan hierin een rol 
spelen. Voor sommige ouderen 
kan het kijken naar een 
winkelstraat via streaming video 
al een oplossing zijn. 
 
(streaming video houdt in dat op 
de computer de video al wordt 
afgespeeld terwijl de data 
binnenkomt. Dit in tegenstelling 
tot het bekijken van de video als 
deze geheel is gedownload). 
Voor streaming video is een 
snelle internetverbinding nodig. 
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UMTS wordt ook wel de derde generatie mobiele netwerken genoemd. Apparaten die volgens 
dezelfde standaard werken, kunnen met elkaar communiceren. Dit netwerk is naast spraak 
ook geschikt voor internet en andere data diensten. GSM heeft een datasnelheid welke 
vergelijkbaar is met een ISDN-lijn. De snelheid van UMTS is vele malen hoger, maar is 
afhankelijk van verschillende factoren zoals verplaatsing (bijvoorbeeld in een auto) en het 
aantal gebruikers (overbelasting).  
Mobiel video’s downloaden, locatiegebonden diensten en eenvoudig en snel communiceren 
met andere apparaten in de woning wordt mogelijk. [Mobile Special 2002] 
Medio februari 2004 is UMTS operationeel geworden voor klanten van Vodafone, de 
dekkingsgraad is op dit moment 25 procent en deze zal in de toekomst worden uitgebreid. 
[www.computable.nl] 
 
Ad. 3 WiFi        
WiFi, de afkorting van wireless fidelity, is de populaire naam voor 
de draadloze standaard 802.11 die laptops en PDA’s 
breedbandtoegang geven tot het internet of bedrijfsintranetten op 
vliegvelden, in huizen en restaurants, of openbare plaatsen. De 
data wordt via radiogolven, net als Bluetooth, op een frequentie van 
2,4 GHz verzonden. De reikwijdte hangt samen met het aantal 
gebruikte antennes. Ook de omgeving is van invloed, de signalen 
reiken minder ver in beboste gebieden of over water dan in een 
open veld. [www.WiFi.ecademy.com]  

Figuur 4.7 Standaard WiFi-
configuratie [Schuurman 
2003] 

 
WiFi kan echter ook de rol vervullen van internet naar de woning, in plaats van alleen in de 
woning en het kan dus een vervanging zijn van de vaste internetverbinding. Het op deze 
manier aanbieden van internet wordt ook wel Wireless Local Loop genoemd. Dit is een 
alternatief voor de kabels onder de grond. Twee vaste punten worden draadloos met elkaar 
verbonden. Een van deze punten is een basisstation dat zich bijvoorbeeld in de wijk bevindt. 
De woningen rondom dit station worden voorzien van een antenne, waardoor een netwerk 
ontstaat en gebruikers beschikking hebben over internet zonder dat er kabels getrokken 
hoeven worden. [Schuurman 2003] 
 

 
 
Figuur 4.8 Wireless Local Loop (WLL) [Schuurman 2003] 
 
4.5.3 Interviews 
Uit de door mij gehouden interviews is te concluderen dat glasvezel het medium van de 
toekomst is. Wanneer dit gebeurt, is nog onbekend. 12 
Tot 2010 zullen de bestaande infrastructuren ten behoeve van internet zoals kabel en ADSL 
nog toenemen, ook de bandbreedte zal nog toenemen doordat de bestaande infrastructuren 
en verdeelstations verbeterd zullen worden. De bestaande infrastructuren zoals ADSL, Kabel 

                                                      
12 In 1981 heeft Amsterdam een kabelnetwerk laten aanleggen voor televisie; binnen 10 jaar waren de meeste 
woningen aangesloten op dit kabelnetwerk. 
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en Powerline zullen echter nooit zo breedbandig worden dat het kan concurreren met 
glasvezel. Er zal een moment zijn dat glasvezel de standaard gaat worden. De hoge 
bandbreedte van glasvezel speelt hierbij een grote rol.  
Tijdens de interviews komt meerdere malen het woord “toekomstproof” ter sprake wanneer 
gesproken wordt over glasvezel. “Geen medium is zo breedbandig als glasvezel, dit is 
enorm”. Bovendien wordt tijdens de interviews benadrukt dat het zogenaamde Triple Play13 
mogelijk is voor een lagere prijs dan dat nu het geval is. Dit zullen op den duur steeds meer 
partijen in de gaten krijgen.Vooral in de nieuwbouw is er weinig activiteit wat betreft 
glasvezelaansluitingen. 
Volgens de geïnterviewden zal UMTS in de toekomst geen rol gaan spelen bij internet naar 
de woning, UMTS zal vooral gebruikt worden voor mobiele communicatie. 

4.6 Diensten 
4.6.1 Dienstenontwikkeling 
De ontwikkelingen op het gebied van dienstenleveranciers gaan erg snel. Aanbieders zien 
verschillende mogelijkheden en kansen welke mogelijk worden gemaakt door een combinatie 
van toepassingen in de woning en een infrastructuur buiten de woning. De 
boodschappenservice van Albert.nl bestaat al geruime tijd, door middel van een computer en 
internet wordt het mogelijk gemaakt de bestelde producten in huis te krijgen. Er zijn meer van 
dergelijke commerciële aanbieders zoals IRS woongemak14, Lekker Leven15, etc. Hoewel 
Lekker Leven niet meer is dan een callcenter (en daarom weinig te maken heeft met 
domotica) geeft het wel aan dat er behoefte is aan dergelijke callcenters.  
 
Lekker Leven is een aanbieder van verschillende diensten, zoals calamiteitenservice 
(bijvoorbeeld indien een ruit kapot is), brand- en inbraakalarm, maaltijden, etc. IRS is in 
tegenstelling tot Lekker Leven niet alleen een dienstenleverancier via de telefoon, maar biedt 
ook producten aan voor in de woning, zoals een centrale bedieningseenheid. Deze kan de 
verschillende diensten oproepen zoals, supermarkt, textielverzorging, schoenmaker, 
klussendienst, maaltijdleveranciers, etc. Maar deze bedieningseenheid kan ook de laatste vijf 
bezoekers tonen wanneer daar om wordt gevraagd. Persoonlijke alarmering, brandalarm en 
aanwezigheidsdetectie behoren ook tot de mogelijkheden. Inmiddels is dit systeem in 
verschillende woningen toegepast, vooral in de profit-sector. 
 
Ook corporaties zijn in staat diensten aan te bieden. Zo participeren woningcorporaties 
Laurentius, Singelveste en WonenBreda in een samenwerkingsproject Goed Geregeld. Naast 
de corporaties participeren ook de Kruisvereniging Breda en Stichting Ouderenwerk Breda in 
dit project. Het dienstenpakket maakt het de huurders van 55+ makkelijker om zelfstandig te 
blijven wonen. Goed Geregeld voert zelf geen diensten uit, maar zij bemiddelt en regelt de 
diensten bij leveranciers. De diensten kunnen telefonisch worden aangevraagd. Het 
dienstenpakket bestaat uit: 
 

• Zorg en servicediensten 
• Woondiensten 
• Algemene advies en bemiddelingsdiensten 
• Welzijnsdiensten 

 
De meeste voorkomende vorm van dienstverlening is de alarmopvolging, met name inbraak- 
en zorgalarmering al dan niet in samenwerking met een thuiszorginstelling. 
 
Ook energiebedrijven laten zich steeds meer zien op deze “Lekker Leven”-markt. De basis 
van deze aanbieders is het leveren van gemaksdiensten. Zo levert Essent naast gas en 
elektriciteit ook internet en telefonie en radio en televisie. Nieuw is de beveiligingsdienst, 
welke door het energiebedrijf Homesafety wordt genoemd. In dit geval wordt er een 
beveiligingssysteem aangelegd waarna een abonnement afgesloten kan worden zodat er 
alarmopvolging plaatsvindt. 

                                                      
13 Met Triple Play wordt bedoeld dat via 1 medium de drie belangrijke diensten aangeboden kunnen worden, 
telefoon, televisie en internet, waar normaal gesproken twee of meer kabels voor nodig zijn. 
14 www.irswoongemak.nl 
15 www.lekkerleven.nl 
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De meest gevraagde persoonlijke diensten bij alle typen huishoudens zijn allen gerelateerd 
aan zorg en welzijn. De gevraagde diensten bestaan namelijk hoofdzakelijk uit: huishoudelijke 
hulp, boodschappendienst, maaltijden en vervoer. [Hooijmeijer 1997] 
De particuliere vraag naar diensten is nog steeds beperkt, uit ervaringen met verschillende 
abonnementsprojecten blijkt dat abonnees spaarzaam gebruik maken van de aangeboden 
diensten. Drie belangrijke redenen kunnen worden onderscheiden waarom men toch 
abonnee blijft. [IWZ 2002] 
 

• Uit voorzorg, op deze manier is men zeker van directe hulp in het geval er iets is 
gebeurd 

• Uit sociale motieven (lid zijn van een club, betrokkenheid, aandacht, contact met 
organisatie) 

• Behoefte aan informatie en advisering 
 
Onder de zelfstandig wonende ouderen en zorgafhankelijke ouderen, blijkt veel belangstelling 
voor aanvullende diensten zoals alarmering en maaltijdenservice, maar in mindere mate voor 
vervoersbemiddeling, klussendienst, of tuinonderhoud. [Timmermans 1997] 
 
Persoonlijke aandacht is voor ouderen van groot belang, zowel bij acquisities als abonnees. 
Lokaal gedetacheerde thuisconciërges zijn hierbij een goede invulling. [Leeuw 2002] 
 
4.6.2 Betalingsbereidheid 
Er is niet veel bekend over de betalingsbereidheid van 
consumenten voor producten rond domotica. Enkele indicaties 
geven enig houvast. 
 

• Via informatie van EBM-consult, informatie uit 
gehouden interviews en gegevens van de CBS-
budgetmonitor kunnen de kosten van domotica voor 
een gemiddeld huishouden worden geschat. Het blijkt 
dat het bedrag in de orde van grootte van � 10 - � 20 per maand mag liggen.  

• Snel internet: Corporatie Portaal gaf ter motivering van hun glasvezelproject dat 
huishoudens veel geld uitgeven aan communicatie, entertainment en meer.  
Televisie, internet en telefoon zal aangeboden voor � 50 per maand. 

4.7 Conclusie  
Het is verstandig voordat gebruik gemaakt wordt van domotica, de woning zo goed mogelijk 
geschikt te maken voor de bewoner(s). Dit is mogelijk door bestaande woningen op te 
waarderen, dit houdt in de woningen aan te passen aan de wensen van de bewoners en te 
zorgen voor een meer geschikte woning. Verschillende aanpassingen kunnen worden 
onderscheiden, van maatregelen als het verwijderen van drempels en ophogingen tot het 
aanbrengen van een zweef of tillift. Wanneer de woning in bouwtechnische zin zo goed 
mogelijk is aangepast kan worden bekeken welke toegevoegde waarde domotica heeft. 
  
Verschillende programma’s van eisen zijn inmiddels opgesteld waarin technologie 
meegenomen wordt. Technisch zijn er tal van toepassingen te noemen welke ouderen 
kunnen ondersteunen en het mogelijk kan maken ouderen langer zelfstandig thuis te laten 
wonen. Het aanbod van domotica is erg omvangrijk. Om hierin toch enige duidelijkheid te 
scheppen kan een verdeling gemaakt worden in: 
 

1. De toepassingen in huis  
2. De communicatieinfrastructuur tussen de toepassingen 
3. Een verdeelsysteem dat signalen door kan sturen 
4. Infrastructuur naar de woning  
5. De dienstopvolging 

 
Er worden tal van toepassingen aangeboden om ouderen te ondersteunen. Sensoren kunnen 
registreren of ouderen bewegingsloos op de grond liggen en zullen in dat geval een 

Er is een 
mentaliteitsverandering 
nodig bij de bewoners 
dat zorg meer geld gaat 
kosten en de bewoners 
hiervoor meer geld zullen 
moeten betalen. 
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alarmsignaal versturen en de voordeur zal automatisch worden geopend als de hulpverlener 
arriveert.  
Om signaaloverdracht mogelijk te maken tussen de verschillende onderdelen is een 
communicatienetwerk nodig. Dit netwerk kan gebruik maken van bestaande infrastructuur of 
van een speciaal aan te leggen netwerk. Technisch gezien is erg veel mogelijk, verschillende 
systemen kunnen ingezet worden voor dezelfde toepassingen. Radiosignalen, infrarood of 
kabels zijn enkele mogelijkheden om te zorgen voor communicatie tussen apparaten (dit 
kunnen sensoren of apparaten zijn). Ieder systeem heeft voor en nadelen waarvan de mate 
van belangrijkheid per situatie verschillend kan zijn. De communicatie tussen apparaten 
vraagt in veel gevallen maar een beperkte bandbreedte. Het toenemen van het aantal 
diensten kan ervoor zorgen dat het systeem te weinig capaciteit heeft voor verdere groei. 
Een groot voordeel van de verschillende draadloze netwerkmogelijkheden is de mogelijkheid 
tot het eenvoudig uitbreiden met extra aansluitingen of apparaten tegen relatief lage kosten, 
corporaties zien dit als grote voordelen. Een kanttekening is hierbij op zijn plaats. Wanneer de 
draadloze uitbreiding gepaard moet gaan met hoge installatiekosten als gevolg van inregelen 
van het systeem, kan de uitbreiding alsnog veel geld kosten. Bekabelde systemen (niet 
communicatie via het lichtnet) geven doorgaans meer zekerheid dan andere soorten 
communicatietechnologieën.  
Iedere vorm van communicatie heeft voor en nadelen, het is afhankelijk van de situatie welk 
systeem de voorkeurt verdient. Wat echter vaak wordt vergeten zijn de installatiekosten. De 
kosten van de techniek kunnen laag uitvallen terwijl de installatiekosten en onderhoudskosten 
flink op kunnen lopen. Installatiekosten kunnen per systeem erg verschillend zijn. Er moet dus 
altijd gelet worden op de kosten, naast de kosten van de domotica, installatiekosten, 
onderhoudskosten, garantie, storingen, etc. 
De ontsluiting van de woning ten behoeve van radio/televisie, internet en telefonie blijft een 
belangrijk vraagstuk en is in beweging. Zoals gebleken is verschuift de vraag van internet 
naar breedbandige toepassingen en stijgt het aantal aansluitingen. Apparaten zullen in de 
toekomst wellicht compatible zijn met internet en ook diensten zullen internettoegang tot in de 
woning vragen. Op dit moment zijn de huidige verbindingen (ADSL, Kabel) voldoende in staat 
om de meest gevraagde functies voor domotica te faciliteren. De infrastructuur faciliteert op 
haar beurt weer de diensten. Maar ook zonder deze ontsluiting van de woning zijn diensten 
goed mogelijk, verschillende voorbeelden geven dit aan. Steeds vaker springen instanties en 
organisaties in op mogelijke behoeften van ouderen, bijvoorbeeld maaltijdenservice, 
woondiensten en zorgdiensten. Tijdens het achterhalen van de wensen van bewoners wordt 
al erg snel een indeling gemaakt wat betreft de typen bewoners, hierdoor kunnen sommige 
diensten stigmatiserend overkomen en worden de gemeenschappelijke behoeften en wensen 
over het hoofd gezien.  
Bij het aanbieden van domotica is het erg belangrijk verschillende producten of diensten goed 
te vermarkten. Maar dan nog kan het natuurlijk zo zijn dat de bewoner er niet op zit te 
wachten. Bewoners kunnen in de toekomst mogelijk met een druk op de knop boodschappen 
bestellen, de kapster zit onder een knop en komt desgewenst langs. Vaak wordt vergeten dat 
deze activiteiten een sociaal gebeuren zijn. De techniek zal voor sommigen dus een 
oplossing geven voor een probleem dat niet bestaat, of een nieuw probleem in het leven 
roepen. 
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5 Woningcorporaties en de praktijk 
Voor dit onderzoek is het niet relevant om de gehele ontstaansgeschiedenis van 
woningcorporaties te behandelen. Een korte schets van de verschillende ontwikkelingen kan 
inzicht geven in de situatie voor corporaties. Voor deze schets en ontstaansgeschiedenis 
verwijs ik naar bijlage B. 
 

5.1 Situatie woningcorporatie 
Zoals in het hoofdstuk Methoden en Technieken werd beschreven behoort de corporatie tot 
de non-profit sector. Er is echter 
nogal wat veranderd in de afgelopen 
tijd, zoals vermeld in bijlage B. De 
betekenis van het begrip non-profit 
is de laatste jaren onder druk komen 
te staan.  
Door privatisering en deregulering is 
een marktconforme financiering, 
huurprijsstelling en distributie 
normaal geworden voor non-profit 
instellingen. 
[Smeets, 2001] 
Het begon eind jaren tachtig met de 
Nota Volkshuisvesting in de Jaren 
Negentig van toenmalig VROM-
staatssecretaris Enneüs Heerma (CDA). Hiermee werd een verzelfstandigings- en 
dereguleringsoperatie in gang gezet. Heerma verlangde van de woningcorporaties dat zij zich 
snel zouden omvormen van logge bureaucratische verhuurorganisaties naar maatschappelijk 
georiënteerde ondernemingen met een zakelijke insteek. Om dit te stimuleren kregen de 
corporaties verregaande vrijheden om als ondernemer op te treden. [Conijn 2001] 
Aan het begin van de jaren negentig was er geen overeenstemming over de mate van 
verzelfstandiging van de woningcorporaties. Dikwijls was te horen dat de overheid een 
uitverkoop organiseerde op het terrein van de volkshuisvesting en dat het kind met het 
badwater weggegooid zou worden. De vrees was er bij sommigen dat de overheid geen 
controle en grip meer zou hebben op de woningcorporaties en hierdoor de maatschappelijke 
aspecten ten onder zouden gaan bij de zakelijkere insteek van de woningcorporaties. Zo zijn 
er corporaties geweest die zich bezig hielden met derivaten16, dit was zo riskant dat miljoenen 
guldens zijn verspeeld en dit heeft bij enkele corporaties geleid tot een situatie waarin het 
voortbestaan ernstig in bedwang kwam. Het aankopen van kantoorgebouwen door 
woningcorporaties werd door sommigen te commercieel geacht. [Stekelenburg 2003] 
Corporaties zijn samenwerkingen aangegaan om met de veranderingen om te kunnen gaan. 
De verzelfstandiging heeft er ook toe geleid dat het aantal woningcorporaties sterk is gedaald 
van 1037 in 1990 tot 619 in 2001. [www.cbs.nl] 
 
In 1995 kwam er het zogeheten bruteringakkoord: de subsidieverplichtingen van het rijk 
werden verrekend met de leningen van de corporaties waarna er tussen de overheid en de 
corporaties geen financiële band meer bestond. Hierdoor waren corporaties in staat 
individueel financiële beslissingen nemen. [Conijn 2001] Het BBSH (besluit beheer sociale 
huurwoningen) werd de nieuwe leidraad waarin de verhouding tussen overheid en 
woningcorporaties en verantwoordelijkheden van de corporaties werden neergelegd. Volgens 
het BBSH moeten corporaties zich in hun werkzaamheden volledig richten op 
volkshuisvesting. [Go 2003] Het BBSH benoemt hierbij zes prestatievelden, namelijk: 
 

• kwaliteit van de woningen 
• verhuur van de woningen 
• betrekken van bewoners bij beleid en beheer 
• financiële continuïteit 

                                                      
16 een vorm van aandelenhandel met optieconstructies als onderdeel van het financiële beleid. 

Woningen in Nederland: c.a. 6.5 miljoen 
Particulier bezit: 3.4 miljoen 
Professionele verhuur: 3.1 miljoen 
Aandeel corporaties: 2.35 miljoen 
Institutionele beleggers en particulieren: 0,8 
miljoen 
 
Aantal corporaties in Nederland: c.a. 619 
 
Corporaties opereren vooral in het lage en 
middensegment (tot � 460), de institutionele 
beleggers opereren vooral in het midden en 
topsegment (vanaf � 640) 
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• leefbaarheid 
• wonen en zorg 

 
Het speelveld van woningcorporaties en de deelnemingen die zij hebben in commerciële zin 
staan ter discussie. De Nota Wonen geeft geen duidelijk antwoord op de vraag wat een 
corporatie wel mag en wat niet. “Het is min of meer een vergaarbak van visies”. Aldus Dr. 
Conijn. Ook wordt er continu gewezen op herstructurering in nauwe 
samenwerking met de markt. Dit kan echter alleen als het speelveld 
ruim wordt geïnterpreteerd. Het gaat bij herstructurering immers ook 
om de bouw van scholen, bedrijven en winkels. Daarbij speelt nog 
een andere ontwikkeling, woningcorporaties vatten de woning steeds 
vaker op als ingang om de klant van allerlei diensten en produkten te 

voorzien. Dit heeft meerwaarde voor de 
corporatie en wordt bovendien interessant voor 
commerciële partijen aangezien de corporaties 
veel cliëntenrelaties hebben. Het gebundeld 
inkopen van energie en het aanbieden van 
onderhoudsactiviteiten zijn daarvan enkele 
voorbeelden. In de toekomst zullen nog meer 
van dergelijke cases ontstaan. “De corporatie 
wordt de sleutel tot het wonen en alles wat 
daamee samenhangt. Of het nu een huurwoning 
of een koopwoning is, maakt in de toekomst niet meer uit. Die 

scheidslijn zijn sommige bedrijven al gepasseerd, door huren, kopen en combinaties daarvan 
en variaties daarvan en variaties daarop aan te bieden. Het komt straks aan op de kwaliteit 
van de dienstverlening om dat wonen heen. Van woningbemiddeling tot klussendienst. Van 
Politiekeurmerk Veilig wonen tot voorzorgarrangement. Wie daarin de hoogste kwaliteit kan 
bereiken, heeft de sterkste concurrentiepositie. [Conijn 2002] 
 
Dienstverlening naast het verhuren van woningen is belangrijk mede door een dilemma waar 
de woningcorporatie mee kampt, namelijk het fenomeen “onrendabele top”. 
Woningcorporaties hebben woningen in hun bezit die zij exploiteren aan lagere 
inkomensgroepen en overige zwakkere doelgroepen. Voor deze groepen ligt de niet-sociale 
koop of duurdere huur buiten bereik. De corporatie heeft een woningvoorraad die kwalitatief 
en kwantitatief op peil gehouden moet worden. Onderhoud en nieuwbouw zijn nodig om 
wijken op pijl te houden. Dit is echter een verliesgevende activiteit doordat de inkomsten voor 
sociale huurwoningen worden gereguleerd en de uitgaven van onderhoud en vernieuwing 
tegen marktprijzen worden uitgevoerd. Wanneer een sociale huurwoning wordt gerealiseerd 
zal dit een verlies opleveren van � 10.000 tot � 60.000, wat eenmalig het eerste jaar wordt 
afgeboekt.  
[Go 2003] 
In dit licht bezien ligt het voor de hand dat corporaties deze onrendabele toppen proberen te 
compenseren met andere activiteiten (bijvoorbeeld projectontwikkeling en dienstverlening).  

5.2 Corporaties en domotica 
5.2.1 Activiteit  
In hoofdstuk 4 werden enkele corporaties genoemd die een domoticaproject hebben 
uitgevoerd. Er zijn tal van andere projecten te noemen. Zo heeft het Provinciaal 
Opbouworgaan Noord-Brabant (PON), instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in 
Noord-Brabant, zes domoticaprojecten in Nuenen, Roosendaal, Oss, Best, Eindhoven en 
Werkendam geëvalueerd. Het ging hier vooral om de ervaringen van gebruikers. Immers, om 
domotica rendabel te implementeren moeten gebruikers tevreden zijn. Later wordt hier verder 
op ingegaan. 
Verschillende corporaties zijn actief, of zijn actief geweest met domotica. Via de internetsite 
van het ministerie van VROM is te achterhalen welke corporaties in aanmerking komen voor 
de Woon-Zorg-Stimuleringsregeling (WZSR). De WZSR, welke op 1 oktober 2000 in werking 
trad, is ingesteld voor corporaties en andere partijen die projecten willen realiseren op het 
gebied van wonen, zorg en welzijn. De WZSR heeft als doel nieuwe ideeën te stimuleren die 
ervoor zorgen dat er meer mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Aangezien de 

De corporatie werkt 
veel samen met 
andere partijen (bijv. 
ontwikkelaars, 
zorginstellingen) en 
doet dit o.a. om de 
efficiëntie te 
verhogen. De 
corporatie heeft niet 
altijd de knowhow 
die de andere partij 
heeft en vice versa. 
Samenwerking kan 
zorgen voor een 
efficiëntere 
werkwijze. 
 

Er zijn corporaties 
met  taken in hun 
pakket die weinig 
met wonen te 
maken hebben, 
het grijze gebied 
is sinds de 
bruteringsoperatie 
erg groot 
geworden. 
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partijen die zich bezig houden met dergelijke projecten vaak tegen hoge kosten aanlopen 
vanwege de extra voorzieningen die getroffen worden is er een financiële tegemoetkoming 
ingesteld. Het beschikbare bedrag van de overheid is � 12,5 miljoen. De WZSR was echter 
een tijdelijke regeling en is in oktober beëindigd. De afwerking van de aanvragen neemt nog 
enige tijd in beslag. 
[www.vrom.nl] 
 
In totaal hebben 89 projecten financiële steun toegekend gekregen, 63 voor 
verbouwactiviteiten en 26 voor kennisverspreiding. Van de 63 projecten voor verbouw, zijn er 
28 betiteld als “personenalarmering”, de andere projecten hebben het thema “wijksteunpunt”. 
In bijlage C is een tabel opgenomen waar meer in detail getreden wordt over de activiteit van 
corporaties per provincie.  
In totaal hebben 357 partijen een aanvraag ingediend voor verbouw. Volgens VROM kwamen 
de meeste aanvragen van een samenwerkingsverband tussen een corporatie en een 
zorginstelling. “De vertegenwoordigers van zorgbehoevenden, gemeenten en 
welzijnsinstanties hebben relatief weinig subsidie-aanvragen ingediend”, aldus VROM. 
 
Over de door PON geëvalueerde projecten zijn de meeste woningcorporaties enthousiast. 
Een aantal van deze projecten heeft als voorbeeld gediend voor andere projecten in 
Nederland. Het is opvallend dat geen enkele corporatie bezig is met het ontwikkelen van 
nieuwe projecten die voortbouwen op het voltooide project. Corporaties geven aan dat de 
toepassingen zoals die werden gerealiseerd, woninggebonden zijn door de koppeling van de 
personenalarmering aan het homebussysteem. Het systeem wordt te duur bevonden en 
bovendien is het aantal toepassingen vaak te uitgebreid en sluit het niet altijd aan op de 
wensen van de bewoners. Domotica is in deze zin dus aanbodgestuurd. [Bosch 2002] 
 
Uit de evaluatie van PON blijkt verder dat de meeste corporaties pleiten voor flexibiliteit in de 
techniek om persoonsgebonden toepassingen te realiseren in plaats van woninggebonden 
toepassingen. Op deze manier kunnen domoticatoepassingen worden afgestemd op de wens 
en fysieke beperkingen van de bewoner. “Draadloze toepassingen zouden dit mogelijk 
moeten maken. In feite betekent dit dat afgestapt zou moeten worden van het zonder meer 
aanbrengen van het homebussysteem zoals nu in de meeste domoticaprojecten in Nederland 
gebeurt.”  
 
Bosch merkt op dat de vraaggestuurde aanpak bij ieder project zou moeten gelden, omdat 
men dan het beste aan de wensen van de klant voldoet. Met “vraaggestuurd” wordt bedoeld 
dat er geen toepassingen aan de gebruiker worden opgedrongen en de bewoner niet 
verplicht wordt techniek te gebruiken zonder dat daar behoefte aan is. Een kanttekening is op 
zijn plaats. Een van de conclusies van Bosch is dat ouderen de waarde van de 
domoticatoepassingen pas leren kennen als zij deze ook in het bezit hebben en het 
gebruiken. De toepassingen worden het beste gebruikt als er een goede 
informatieverstrekking is, de toepassingen technisch goed functioneren en gebruiksvriendelijk 
zijn. De ouderen die de domotica kennen, zien de domoticawoning als een belangrijke 
ontwikkeling in de zorg voor ouderen. Voor hen moeten veiligheidstoepassingen standaard in 
de woning zijn aangebracht net als centrale verwarming. [Bosch 2002] 
 
Enkele voorbeelden van een vraaggestuurd aanbod uit de praktijk: 
 

• Woningcorporatie Het Oosten te Amsterdam heeft een subsidie toegekend gekregen 
via de WZSR voor personenalarmering in ouderenwoningen. In de woningen van de 
bewoners die belangstelling tonen zal een personenalarmerinngssysteem aangelegd 
worden. Dit systeem bestaat o.a. uit een op afstand te openen elektronisch deurslot 
en een communicatie-unit. Ook inbraak- en brandalarmering behoren tot de 
mogelijkheden. De elektronische sloten zorgen ervoor dat bij noodoproepen de 
hulpverleners sneller ter plaatste kunnen zijn en het niet meer nodig is een sleutel op 
te halen op een vooraf afgesproken plaats. De proef heeft een looptijd van 2 jaar en 
zal medio 2004 aanvangen. 
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• Woonzorg Nederland zal in Utrecht in een bestaand complex met 151 koop- en 
huurwoningen (diverse segmenten) vraaggestuurd domotica aanbieden. Bewoners 
kunnen een draadloos systeem aanschaffen en laten verrekenen in de huur. 

 
• Thuiszorgorganisatie Icare (regio Drenthe, Flevoland en de Veluwe) biedt aan haar 

leden een “standaard” domotica-systeem. De funktionaliteiten zijn o.a. 
activiteitsmeting, aansturing van verlichting, toegang en verwarming. 

 
• Thuiszorgorganisaties in Zuid-Limburg zijn bezig met een project waarin zij mensen 

op de wachtlijst met een “verblijf” indicatie benaderen met een domotica-systeem.  
 

• Voor dementerenden/gehandicapten lopen er enkele projecten. Het gaat om zeer 
specifieke toepassingen met hoge kosten die moeten worden “terugverdiend” door 
verminderde traditionele zorg. 

 
 
5.2.2 Beslissingtraject  
Het beslissingstraject van corporaties inzake domotica wordt in literatuur niet behandeld. 
Mede om deze reden zijn er een aantal interviews gehouden.  
 
Activiteit 
De mate van activiteit verschilt per corporatie. Zo wordt bij de ene corporatie per project 
bekeken welke domotica toegepast wordt, beslissingen worden genomen door een 
projectmanager van het betreffende project, bij een andere corporatie is domotica verankerd 
in het beleid en zijn er vooraf verschillende stappen onderscheiden. Domotica wordt in dat 
geval vaak meegenomen met de ontwikkeling van vastgoed. De keuze van de 
projectmanager is in het eerste geval dus erg belangrijk. 
 
Corporaties kunnen worden ingedeeld op de manier waarop zij omgaan met domotica: 
 
1. Actieve corporatie, de corporatie is een voorloper op het gebied van domotica. 
2. De middenmoot-corporatie, de corporatie ziet domotica als dienstverlening en zal domotica 
toepassen, wat, hoe en wanneer zijn hierbij niet altijd even duidelijk. 
3. De achterblijver, de corporatie heeft domotica niet op de agenda staan en zal dit niet 
toepassen in de woning. 
 
Voor ieder type zal het beleid anders zijn. De actieve corporatie zal vooruitstrevend willen zijn 
en nieuwe mogelijkheden zoeken en hiervoor projecten opzetten. 
De corporatie in de tweede categorie zal domotica op een zo goed mogelijke manier wensen 
in te zetten zonder daarbij vooruitstrevend te willen zijn. Wel is het voor deze corporatie 
belangrijk te blijven leren om door trial and error tot een beter resultaat te komen. 
De laatste groep is nog enigszins onbekend met domotica en zij zal domotica niet snel 
toepassen in woningen. Domotica staat hier niet verankerd in een gestructureerd beleid. 
 
Algemeen gesteld kan gezegd worden dat de indeling, zoals hierboven beschreven is, 
voortkomt uit de mate waarin corporaties capaciteit, geld en tijd vrij maken om domotica goed 
op te pakken. Voor corporaties met weinig financiële middelen en een beperkte capaciteit is 
het daardoor moeilijk domotica goed op te pakken. Corporaties met een sterke financiële 
positie en een grotere capaciteit zullen beter in staat zijn domotica op de kaart te zetten en 
een plan van eisen op te stellen.  
Er zijn echter corporaties met een beperkte capaciteit en een matige financiële positie die 
domotica wel goed kunnen implementeren. Door een hoog ambitieniveau na te streven, vaak 
door inzet van actieve bestuursleden, is het dan toch mogelijk om de nodige middelen vrij te 
maken. 
 
Actieve corporatie 
De informatievoorziening verloopt bij corporaties verschillend. 
Actieve corporaties hebben veelal ervaring op het gebied van domotica en weten daardoor 
beter hoe zij verschillende mogelijkheden moeten bekijken. Vaste contacten worden 
aangesproken bij het project met domotica. De mogelijkheden worden geïnventariseerd en 
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nadat een afdeling de mogelijkheden heeft bekeken, wordt op basis van een vooraf bepaalde 
visie of beleidslijn een beslissing genomen. Het staat in dit geval al vast dat er domotica 
toegepast wordt, per situatie kan verschillen welke type toepassingen of systemen worden 
toegepast.  
Samenwerkingen met andere bedrijven zijn bij actieve corporaties gebruikelijk om concepten 
te proberen en experimenten uit te voeren. 
De toepassing van domotica bij actieve corporaties gebeurt volgens een vastaand protocol en 
beslissingen worden genomen op basis van een opgestelde (beleids)visie. 
 
Midden-moot corporatie 
De midden-moot corporatie heeft weinig ervaring met domotica, heeft geen vaste contacten 
en er is een idee maar geen beleid. Informatievoorziening bestaat uit het bezoeken van één 
of meerdere voorbeeldwoningen, opvragen documentatie en het uitnodigen van 
domoticaleveranciers. Op basis van deze informatiebronnen wordt een beslissing genomen.  
Het komt ook voor dat de corporatie samenwerkt met een installateur. De verschillende 
systemen worden installatietechnisch bekeken, het onderhoud en de uitbreidbaarheid van het 
systeem worden hierbij ook meegenomen. Gebruikerseisen en behoeften hebben in deze 
projectorganisatie een beperkte rol. Bovendien is de onafhankelijkheid van de installateur niet 
gegarandeerd aangezien velen werken met één bepaald systeem. 
Corporaties in de midden-moot categorie volgen bij het implementeren van domotica geen 
vast protocol of structuur. Voor deze corporaties is het van belang dat zij gebruik maken van 
de kennis van andere corporaties en niet het wiel opnieuw gaan uitvinden, een ander soort 
spaak kan al genoeg zijn. 
 
Achterblijver 
Corporaties in deze categorie zijn niet bezig domotica op pakken maar vervullen hun taak 
door het bouwen van ouderenwoningen zonder daarbij domotica te gebruiken. 
 
 
 
5.2.3 Knelpunten  
De volgende knelpunten worden door corporaties geventileerd17: 
 
Markt 
De meerderheid van de corporaties geeft aan een zekere standaard van domotica te missen 
waardoor zij moeite hebben de markt goed te doorzien en de flexibiliteit beperk blijft. Voor 
een corporatie is het moeilijk om de technische kant van de markt goed te kennen, de 
ontwikkelingen gaan erg snel en lijken erg specialistisch daarbij wordt aangegeven dat 
domotica niet uitwisselbaar is. In hoofdstuk 4 kwamen verschillende technische systemen aan 
bod, corporaties kunnen niet alle technieken onderzoeken en alle ontwikkelingen op dit 
gebied volgen. Samenwerkingspartijen kunnen worden opgezet om dit enigszins te 
ondervangen.  
Een ander knelpunt wat hier enigszins mee samenhangt is de prijs. De prijzen per 
systeem/produkt verschillen en het is daardoor moeilijk een goede prijs te bepalen. 
Corporaties vinden de prijzen van domotica doorgaans vrij hoog. Zij ervaren het alsof de vele 
installateurs de kennis achter houden en dat hierdoor de prijzen hoog blijven. Hierdoor komt 
de grootschalige implementatie en ontwikkeling niet op gang.  
 
Er wordt aangegeven dat het lijkt alsof er nog veel ontwikkelingen zijn wat ervoor zorgt dat de 
afschrijvingstermijnen erg kort zijn. Hierdoor vindt men het niet verstandig dure uitgebreide 
domotica te installeren. 
 
De markt voor domotica wordt snel gekoppeld aan ouderen, op deze manier blijft de markt 
beperkt tot ouderen en de prijzen van de technologie hoog. 
 
Organisatie 
Een domoticaproject is een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen; de 
woningbouwvereniging, architectenbureaus, installatiebedrijven en eventueel de gemeente en 

                                                      
17 Informatie uit gehouden interviews. 
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andere subsidieverleners. Om een project van dergelijke omvang te laten slagen dient men 
aan een aantal randvoorwaarden te voldoen; er moet capaciteit, tijd en geld vrijgemaakt 
worden. De verschillende partijen dienen met een gemeenschappelijk doel te werken en 
omdat de horizon voor de partijen kan verschillen ligt hierin ook een potentieel gevaar. 
Woningcorporaties werken met lange afschrijvingstermijnen, 30 jaar is geen uitzondering, 
terwijl zorginstellingen weer andere tijdsspannen gebruiken.  
 
Om ervoor te zorgen dat de gemeenschappelijke doelen op een lijn liggen zullen de partijen 
op regelmatige basis overleggen over de te volgen strategie. Men legt in de planning alle 
afspraken vast en bewaakt de voortgang van het project. Doordat het gevaar bestaat dat de 
partijen voor eigen parochie gaan preken is het belangrijk de verantwoordelijkheidskaders 
vooraf vast te leggen; zo voorkomen de partijen onduidelijkheid over bevoegdheid. Een ander 
belangrijk aspect is dat iedereen een andere taal spreekt; de woningcorporaties hebben 
voornamelijk een financiële invalshoek terwijl de architectenbureaus vooral een technische 
kijk op de zaak hebben. Om een project tot slagen te brengen is het vereist dat iedereen 
‘elkaar verstaat’ en weet waar men het over heeft. Een vaste overlegstructuur met duidelijke 
bevoegdheidskaders (vastgelegd in het structuurplan) ondervangt dit gevaar.  
 
Er wordt veel gesproken over het aanbieden van diensten door een corporatie, de corporaties 
is normaal gesproken geen partij waar men geregeld producten of diensten afneemt. Steeds 
meer corporaties bieden nu diensten aan waardoor zij een andere rol hebben gekregen dan 
alleen het verhuren van woningen. Bewoners moeten wennen aan deze nieuwe positie. 
 
Ouderen 
Het is gevaarlijk stigmatiserend op te treden. Ouderen willen in feite 
geen zorg aangeboden krijgen en ze willen bovendien niet worden 
behandeld als een zorgbehoevend persoon. Een zorgtelefoon 
aanbieden is moeilijk, bewoners gaan eerder in op een 
veiligheidsmodule (inclusief de zorgtelefoon). Het is belangrijk de 
vraag te stellen: Hoe bied ik het product aan?  
 
Tijdens het inventariseren van klantwensen wordt nog wel eens 
vergeten dat er een verschil is tussen wat mensen vertellen en hoe 
zij handelen. 
 
Door één corporatie wordt gewezen op de bouwregelgeving als 
beperkende factor bij het realiseren van gebouwen. Bezwaar 
maken is erg laagdrempelig, een korte brief is genoeg om het bouwproces ernstig te 
vertragen. 
 
Overig 
Door ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen door woningaanpassingen en domotica 
hoeft men minder aanspraak te 
doen op de zorg. Van de 
besparing op deze zorg- of 
ziektekosten is niets te zien bij de 
corporatie. 
 
Sommige corporaties zitten vaak 
vast aan een bedrijfsgebonden 
systeem en zij willen dit eigenlijk 
niet.  
 
Alarmeringsdiensten werken vaak met één type telefoon waardoor er geen keuzemogelijkheid 
is voor de corporatie. 
 

 Eerder is al aangegeven dat de kosten een probleem zijn, 
ook in niet-prijstechnische. De klant moet een 
(kosten)voordeel zien, de corporatie heeft een beperkt 

“De financiering van personenalarmering is een jungle. 
Aanbieders en klanten hebben veel tijd, 
doorzettingsvermogen en creativiteit nodig om de 
beschikbare financieringsbronnen zo optimaal mogelijk te 
benutten....Gevolg van het niet optimaal gebruiken van 
bestaande regelingen is dat de ontbrekende financiering 
voor rekening komt van de klant.” 
[Hogenes 2003] 

In de praktijk zijn er voor 
personenalarmering grofweg 
vijf bronnen voor financiering: 
1. de klant 
2. de zorgverzekeraar 
3. het zorgkantoor 
4. de woningcorporatie 
5. de gemeente 
[Hogenes 2003] 

Het is belangrijk te 
bepalen hoe het 
product wordt 
vermarkt. Op 
“Ouderenalarmering” 
gaat niemand in maar 
mensen willen graag 
een 
“Veiligheidsmodule”, 
een andere naam voor 
hetzelfde produkt! 
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financieel vermogen en de zorgverzekeraar heeft belang bij het langer zelfstandig thuis 
wonen van ouderen. 
 

5.3 Gebruikers en domotica 
Er zijn al vele domoticaprojecten uitgevoerd, veel van deze projecten hebben moeilijkheden 
gekend. 
Noord-Brabant was een van de eerste Nederlandse provincies waar domoticawoningen voor 
ouderen zijn gerealiseerd. De provincie, de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting en het 
Innovatieprogramma Wonen en Zorg hebben de projecten gestimuleerd. Zoals eerder naar 
voren gekomen is heeft Pon verschillende projecten geëvalueerd. Uit deze evaluatie bleek 
dat niet alle projecten vlekkeloos zijn verlopen. 
 
Uit de evaluatie van Pon bleek dat lang niet alle domoticatoepassingen werden gebruikt. De 
redenen hiervoor waren: onvoldoende voorlichting, technische mankementen en de 
gebruiksonvriendelijkeheid van sommige domoticatoepassingen. 
Goede voorlichting over de werking van voorzieningen is van cruciaal belang. Dit komt omdat 
ouderen zo’n driekwart van hun leven het huis op een manier hebben gebruikt die 
routinematig geworden is. Het opnemen van domotica in de dagelijkse handeling heeft tijd 
nodig. 
In projecten waar de ouderen minder goed zijn voorgelicht bestond veel afkeer of twijfel over 
de domotica. In sommige gevallen lieten ouderen de zorgalarmering zelfs uitschakelen. 
Daarnaast onstaat bij ouderen veel angst als er een loos alarm ontstaat als gevolg van 
technische mankementen of verkeerd gebruik. Dit bleek ook uit het project dat Helpt Elkander 
uitvoerde; Dhr. Van de Kerkhof wees er op dat het belangrijk geweest is voor het project dat 
er altijd snel mensen van de corporatie ter plaatse waren wanneer er problemen zijn met 
domotica, op welk tijdstip dan ook. Bovendien kregen de mensen het gevoel dat ze er niet 
alleen voor stonden.  
Ook het rapport van PON wijst erop dat de reacties van de corporaties en installateurs op de 
technische mankementen van invloed zijn op de beleving van domotica door ouderen. 
Wanneer er snel reactie volgt, mankementen snel worden verholpen en begripvol op de 
klacht wordt ingaan, blijven ouderen in veel gevallen positief over domotica. 
 
Domotica raakt ingeburgerd bij ouderen die de werking van de essentiële functies van 
domotica begrijpen, zoals het aan- en uitzetten van het huis om alarmfuncties aan of juist uit 
te zetten. 
 
Een andere snel gemaakte denkfout is de gedachte dat ouderen, die gebruik maken van 
domotica, de functies die zij gebruiken ook positief waarderen. Er is een onderscheid te 
maken tussen het feitelijk gebruik van domotica en de beleving ervan. Een voorbeeld maakt 
het een en ander duidelijk.”Wanneer de ouderen de woning voor langere tijd verlaten, zetten 
zijn deze op de uitstand. De stroomtoevoer naar bepaalde stopcontacten wordt dan 
geblokkeerd, de verwarming gaat op de lage stand en de inbraakalarmering treedt in werking. 
Veel ouderen geeft dit een veilig gevoel, maar er zijn ouderen die de toepassing alleen 
gebruiken omdat anders na een aantal uren het alarm afgaat. Voor hen is het gebruik van de 
aan-/uitzetknop een kwestie van “moeten”. Zij zien het nut van de toepassing niet en ervaren 
deze als lastig.” [Bosch 2002] 
 
Wanneer ouderen stapsgewijs zijn geïnformeerd over domotica en de toepassingen 
funktioneren en gebruiksvriendelijk zijn en daarbij zijn afgestemd op de individuele gebruikers 
zal het feitelijk gebruik goed verlopen en de beleving van domotica positiever worden. De 
beleving wordt daarbij ook bepaald door de tevredenheid met de woning. Als mensen blij zijn 
met hun huis, zullen zij eerder positief zijn over de aangeboden domotica. 
 
Een belangrijke uitspraak van ouderen is dat domotica alleen aan haar doelen kan voldoen 
wanneer de toepassingen ervan worden ingezet in samenhang met de woning, 
woonomgeving en de zorg. De aanpassingen in de woning zijn van belang, het gaat dan om 
o.a. rolstoeltoegankelijkheid, gelijkvloers, brede deuren, een temperatuurkraan ter 
voorkoming van te heet water. Rolstoeltoegankelijkheid wordt ook gewaardeerd in het 
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complex. Ouderen merken op dat onderlinge contacten in het complex belangrijk zijn, 
ongedwongen een praatje maken met elkaar wordt door ouderen gewaard, vooral door 
alleenstaanden. Ouderen merken tenslotte op dat ondanks domoticatoepassingen het belang 
van persoonlijke zorg overeind blijft. De aanpassingen en technische toepassingen dragen bij 
aan hun zelfredzaamheid en het langer thuis kunnen wonen maar persoonlijke zorg zal vroeg 
of laat nodig zijn. Om de doelen, veiligheid, het vergroten van de zelfredzaamheid en het 
langer thuis wonen te realiseren moet domotica worden gezien als een samenspel tussen 
techniek, zorg, woning en woonomgeving. [Bosch 2002] 
 
Ook CEA, bureau voor Communicatie En Advies, heeft een domoticaproject geëvalueerd. Het 
ging hierbij om een pilot-project met toepassingen op het gebied van wonen en zorg. Domein 
was de eerste corporatie die domotica heeft toegepast in de bestaande bouw. Het systeem 
bevatte de functies, veiligheid (inbraak, toegangscontrole, brand), zorg (noodoproep, 
activiteitsmeting) en comfort (verlichting). 
In het algemeen zijn de bewoners tevreden over het domoticapakket. Met name de 
inbraakalarmering, een telefonische verbinding met een alarmcentrale en een aan/uitknop 
voor de woning zijn populair. De luxe functies, zoals een camera met zicht op de voordeur, 
zijn minder populair. 
Van de bewoners geeft 89 % aan dat ze door de domoticatoepassingen waarschijnlijk langer 
zelfstandig kunnen blijven wonen. Deze positieve reacties komen echter niet voort uit de 
inactiviteitsmeting: als de bewoner een tijd niet beweegt maakt de bewegingssensor alarm, 
gaan de lichten aan en vraagt een medewerker van de alarmcentrale of alles in orde is. 45 % 
van de bewoners heeft deze toepassing uit laten schakelen, bewoners vergaten de woning 
wel eens uit te zetten en werden daardoor ’s nachts gewekt door de alarmmelding. Oudere 
bewoners geven aan behoefte te hebben aan deze vorm van alarmering terwijl “jongere 
ouderen” aangeven het met name voor later nuttig vinden. 44 % van de bewoners geeft aan 
bereid te zijn zo’n 25 euro per maand te willen betalen voor een standaardpakket. De kosten 
zijn nu zo’n 60 euro. Extra besparingen zijn dus nodig om tot grootschalige implementatie te 
komen. De besparingen kunnen worden gehaald uit het bieden van kostenbesparende extra’s 
(collectieve inkoop van energie, telefonie, internet) en opties voor energiebesparing. 
Om onnodige kosten en “overkill” aan ongewenste funktionaliteiten te voorkomen is een 
vraaggestuurd aanbod noodzakelijk. Vraaggestuurde domoticatoepassingen kunnen 
bijdragen aan het geschikt maken van de bestaande woningvoorraad voor het groeiende 
aantal ouderen dat zelfstandig wil wonen. Een grote meerderheid van de bewoners geeft aan 
te denken dat door de domotica en de bijbehorende diensten langer zelfstandig gewoond kan 
worden. [Schouw 2003] 

5.4 Conclusie 
Woningcorporaties dienen te worden beschouwd als maatschappelijke instellingen. Vooral na 
de brutering staat de maatschappelijke betrokkenheid centraal. Dat de corporatie thans in 
haar eigen inkomsten moet voorzien doet aan deze kwalificatie niet af. Door privatisering en 
deregulering is een marktconforme financiering, huurprijsstelling (hoewel de maximale huur is 
voorgeschreven) normaal geworden voor een non-profit instelling. De corporatie moet zich 
richten op de zes prestatievelden, zoals in het BBSH (besluit beheer sociale huurwoningen) is 
beschreven. Met het oog op de vergrijzing lijkt er een rol te liggen bij de corporatie, aangezien 
zij veel ouderen kunnen voorzien van woningen met 2.35 miljoen huurwoningen in bezit. 
Bovendien is recent het veld “wonen en zorg” toegevoegd aan het BBSH. Om hun taak zo 
goed mogelijk uit te voeren kunnen woningcorporaties de woningen zo goed mogelijk 
aanpassen aan de behoeften van de bewoner. Corporaties zijn vrij om zelf beslissingen te 
nemen omtrent het invullen van hun taak wat resulteert in verschillen in activiteit bij 
corporaties. Er zijn gradaties aan te geven in de manier waarop de corporaties hun taak 
willen uitvoeren. Zo kan een corporatie zich actief bewegen op het gebied van wonen en zorg 
en revolutionaire projecten starten met domotica. Een andere corporatie zal het wat rustig 
aanpakken en minder vooruitstrevende projecten opzetten, de corporatie zal leren van 
domotica-projecten die eerder door andere partijen zijn uitgevoerd maar zal zelf niet het wiel 
gaan uitvinden. De derde corporatie bouwt, net als in de tijd vóór de brutering, woningen 
zonder daarbij extra’s te implementeren of diensten aan te bieden en ze houden vast aan hun 
conservatieve rol. 



 48  
 
 

Aangezien woningcorporaties per gerealiseerde woning een bedrag in de orde van grootte 
van � 50.000 als “onrendabel” afboeken, is het zaak projecten op een zodanige manier uit te 
voeren dat er geen sprake is van kapitaalvernietiging.  
Het blijkt dat woningcorporaties moeite ondervinden bij het implementeren van domotica in de 
woning. Woningcorporaties missen een standaard van domotica en kunnen de markt niet 
goed doorzien. De ontwikkelingen voltrekken zich erg snel en corporaties lijken dit niet bij te 
kunnen houden. Daarbij wordt door corporaties geventileerd dat de prijzen voor de 
verschillende producten erg hoog zijn. Dit alles zorgt ervoor dat de corporaties moeilijk een 
beslissing kunnen nemen wat betreft het te kiezen systeem of het type toepassing(en).  
Het beslissingstraject omtrent domotica per corporatie verloopt daarbij zeer verschillend. Zo 
zijn er corporaties waar domotica in het beleid is geïntegreerd en veel capaciteit beschikbaar 
wordt gesteld om domotica te gebruiken om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Er 
zijn ook corporaties waarbij domotica nog niet op de beleidsagenda staat en 
informatievoorziening weinig structuur kent. Projecten waarbij domotica niet goed funktioneert 
zijn hiervan vaak het gevolg.  
Vaak past men aanbodsturing toe bij dergelijke projecten; er blijkt niet goed te zijn nagedacht 
over de behoeften van de gebruikers. Corporaties worden soms begeleid door installateurs 
die al snel voorbijgaan aan de wensen en behoeften van de bewoner. Juist het achterhalen 
van gemeenschappelijke behoeften èn specifieke behoeften zijn bepalend voor het juist 
inbrengen van domotica. Wanneer dit op deze wijze gebeurt wordt vraagsturing realiteit en 
heeft domotica een kans van slagen.  
Een kanttekening is hierbij echter op z’n plaats. Het blijkt dat bewoners domotica pas op 
waarde kunnen schatten als ze bekend zijn met het product en de systemen. Zeer 
zorgvuldige informatie-verstrekking en begeleiding is daarom op zijn plaats. Met zorgvuldige 
informatie-verstrekking wordt niet alleen het samenstellen van een gebruikersgids bedoeld 
(aangezien lang niet iedereen deze zal lezen) maar ondersteuning waar dat nodig is, ook als 
dat betekent dat een medewerker de bewoner ondersteuning moet verlenen in de woning.  
 
Er kan geconcludeerd worden dat woningcorporaties bij uitstek geschikt zijn om zorg te 
dragen voor geschikte huisvesting voor ouderen. Zoals eerder is gebleken kan domotica 
hierbij helpen. Het is echter niet voor alle corporaties duidelijk op welke manier dit mogelijk is. 
Er zijn corporaties die domotica hebben geïntegreerd in hun beleid, een uitgebreid 
beslissingstraject doorlopen en zodoende een betere beslissing kunnen nemen. Daarnaast 
zijn er veel corporaties zonder beleid voor domotica. Corporaties lopen tegen veel problemen 
aan zoals een ondoorzichtige markt, hoge prijzen, snelle ontwikkeling en vele aanbieders. Het 
beslissingtraject voor domotica is bij corporaties erg verschillend en de mate van 
professionaliteit loopt ver uiteen. In het negatieve geval kan dit ertoe leiden dat niet altijd het 
beoogde resultaat met domotica wordt behaald. Vaak is dit te wijten aan een 
aanbodgestuurde aanpak. Op basis van informatie van een installateur, opgevraagde 
documentatie en eigen inzicht worden keuzes gemaakt welke toepassingen worden 
aangeboden. Achteraf blijkt dat er verkeerde keuzes zijn gemaakt, en de domotica is dan 
helaas al geïnstalleerd. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 
 
 
Als laatste onderdeel volgt hier de conclusie van het onderzoek. In dit stuk zullen antwoorden 
volgen op de vraagstelling en zal tevens aangegeven worden waar eventueel 
vervolgonderzoek op gericht moet worden. 
 
Voor de duidelijkheid volgt hier nogmaals de opgestelde vraagstelling: 
Welke stappen zouden woningcorporaties kunnen nemen om, nu en in de toekomst, optimaal 
gebruik te kunnen maken van domotica bij het op rendabele en milieuvriendelijke wijze 
zelfstandig huisvesten van ouderen? 
�

Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig. Enkele aandachtspunten worden behandeld 
waarna het antwoord volgt op de vraagstelling.  
 
Wat kan domotica betekenen? 
Ouderen hebben behoefte aan ondersteuning bij het uitvoeren van taken. Vooral 75-plussers 
hebben behoefte aan ondersteuning bij het uitvoeren van huishoudelijke en persoonlijke 
activiteiten. Domotica kan ingezet worden om ondersteuning te bieden tijdens het uitvoeren 
van deze activiteiten. Domotica kan de bewoner een gevoel van veiligheid geven waardoor 
langer zelfstandig gewoond kan worden. 
Domotica kan de efficiëntie van de zorg verhogen en de zorg verbeteren. Door een beter 
inzicht in de klachten van de bewoner te krijgen, bijvoorbeeld door middel van 
videomonitoring, kan efficiënter met de capaciteit van de zorg worden omgegaan. Een 
bewoner met een klein probleem kan een dag later worden bezocht. Bovendien kan in het 
geval er gereageerd wordt op een noodoproep sneller contact met de bewoner worden 
gezocht (via een spreekluisterverbinding) en kan de bewoner sneller geholpen worden 
(automatisch openende voordeur). 
Domotica kan het gemak en comfort verhogen. Een elektronische deur is voor ouderen, maar 
ook voor niet-ouderen, een gemaksverhogende toepassing, net als het uitzetten van de 
televisie bij het verlaten van de woning. 
 
Weten corporaties wat domotica kan betekenen? 
Nee, althans niet allemaal. Er zijn veel corporaties niet actief met domotica. Van de 
corporaties die actief zijn met domotica is niet bij iedereen bekend hoe domotica ouderen kan 
helpen. Vaak is er een globaal beeld van domotica maar op detailniveau is de kennis beperkt. 
Enkele corporaties zijn zeer actief met domotica en behandelen domotica zeer professioneel, 
andere corporaties moeten domotica nog oppakken. De verschillen zijn aanzienlijk. 
  
Waarom weten corporaties dit wel/niet? 
Het beslissingstraject bij corporaties verloopt erg verschillend, er zijn professionele 
corporaties maar ook corporaties waar domotica niet op de agenda staat en niet opgenomen 
is in het beleid. Informatievoorziening wisselt dan ook per corporatie. De onzorgvuldige 
informatie is in veel gevallen te wijten aan de beperkte capaciteit die woningcorporaties 
vrijmaken om domotica goed op te pakken. 
 
Willen corporaties domotica implementeren? 
Corporaties zien domotica als dienstverlening voor de bewoner en de tijd van pilotprojecten 
lijkt voorbij. Corporaties willen technologie inzetten voor het welzijn en welbevinden voor de 
bewoner. 
 
Wat belet corporaties eventuele besluiten uit te voeren? 
Financiering is een probleem. Als corporaties de woning geschikt maken voor ouderen met 
behulp van kostbare domotica, die in dat geval langer zelfstandig thuis kunnen wonen, ziet de 
corporatie niets van de besparing op zorgkosten terug. De corporatie verzet werk, maakt tijd, 
geld en capaciteit vrij, maar de kostenbesparing vloeit naar een andere partij. 
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 Het domotica-aanbod (technologie) is erg groot en er is sprake van een ondoorzichtige 
markt. De corporatie moet bovendien bij het kiezen van een domotica-systeem rekening 
houden met de snelle ontwikkeling van de technologie.  
Het achterhalen van de wensen en behoeften van de klant blijkt vaak niet eenvoudig. In veel 
projecten wordt niet goed rekening gehouden met de bewoner. Het risico is groot dat in dit 
geval een oplossingen geboden wordt waarvoor het probleem niet bestaat. 
Organisatorisch zijn er meerder problemen. Niet alle corporaties zijn in staat capaciteit, geld 
en tijd vrij te maken voor domotica, dit geldt ook voor de andere betrokken partijen 
(thuiszorgorganisatie, verzekeraar). Bovendien spreken niet alle betrokkenen partijen 
dezelfde taal (financieel, technisch, organisatorisch), waardoor projecten erg moeizaam 
kunnen verlopen. 
 
Nu bovenstaande vragen zijn beantwoord kan een antwoord worden gegeven op de 
vraagstelling. 
 
Welke stappen moeten woningcorporaties nemen om, nu en in de toekomst, optimaal 
gebruik te kunnen maken van domotica bij het op rendabele wijze zelfstandig 
huisvesten van ouderen? 
 
Op basis van de eerder beantwoorde vragen kunnen een aantal stappen worden 
onderscheiden om domotica optimaal te gebruiken.  
 
Allereerst moet een corporatie duidelijk de rol van domotica onderkennen. Dit kan worden 
bereikt door te achterhalen welke eisen en behoeften bewoners hebben en welke rol 
domotica hierbij kan vervullen. Er moet een verdeling worden gemaakt in 
gemeenschappelijke eisen/toepassingen die voor iedereen gelden en toepassingen en eisen 
op individueel niveau. Het systeem moet zodoende uitbreidbaar zijn zodat ook aan 
toekomstige behoeften en wensen kan worden voldaan. 
Het is hierbij belangrijk naar behoeften te vragen en niet naar wat de bewoner wil omdat hij/zij 
vaak geen kennis heeft genomen van domotica en geen toepassingen zal noemen die de 
bewoner vanzelfsprekend acht.  
 
In het volgende stadium moet voor de corporatie duidelijk worden welke rol domotica zal gaan 
vervullen. Wordt domotica ingezet als losstaande toepassing of juist verweven in een breder 
dienstenpakket? De corporatie kan het dienstenpakket aanbieden maar zij kan er ook voor 
kiezen dit uit te besteden. Gelet op de diversiteit aan corporaties, is het afhankelijk van het 
ambitieniveau welke keuzes worden gemaakt. 
 
Bij het implementeren van de domotica is informatievoorziening aan de bewoner over de 
techniek zeer belangrijk. De techniek mag niet stigmatiserend zijn. Ouderen willen niet als 
hulpbehoevend worden gekenmerkt en bewoners zullen eerder ingaan op het aanbod van 
een “veiligheidsmodule” dan op “ouderenalarmering” (twee verschillende namen voor 
dezelfde toepassing). 
 
Vervolgens kan worden begonnen met actualisering van de vraagkant en eventueel het 
zoeken naar partners. Technologische ontwikkeling gaat erg snel waardoor de corporatie 
vaak niet alle kennis kan bezitten. Samenwerking kan dit ondervangen. Door samen te 
werken met andere corporaties, (thuis)zorginstellingen en een zorgverzekeraar, wordt de 
kennis en het volume vergroot waardoor betere keuzes gemaakt worden en de domotica 
beter betaalbaar wordt. Mogelijkheden van financiering zijn: 

• Eigen bijdrage van de klant (bijvoorbeeld domoticatoepassingen in het 
puntenstelsel van de huurprijsbepaling opnemen, of via het Persoongebonden 
Budget financieren) 

• Bijdrage van zorgleverancier uit efficiënter werken 
• Bijdrage zorgverzekeraars uit besparing op kosten van intramurale opvang 
• Bijdrage van de overheid via de Algemene Wet Bijzondere ziektekosten, Wet 

Voorziening Gehandicapten, wet maatschappelijke zorg 
• Verkoopmogelijkheden door middel van dienstenaanbod of faciliteren van 

diensten 
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In complexe bouwopgaven is een goede projectorganisatie belangrijk. Een bouwteam, 
bestaande uit: opdrachtgever, architect, adviseur, aannemer, domotica-installateur, is 
hiervoor geschikt. 
 
Er zullen keuzes gemaakt moeten worden welke techniek ingezet gaat worden om de 
behoeften in te vullen en de eventuele diensten te faciliteren. Het is afhankelijk van de situatie 
welke techniek ingezet moet worden. Draadloze toepassingen lijken in het voordeel te zijn ten 
opzichte van bedrade systemen. 
 
Nazorg, tenslotte, is erg belangrijk wanneer er bij bewoners ontevredenheid heerst. Indien 
bewoners worden geholpen en worden gesteund wanneer vragen opkomen, zullen zij in veel 
gevallen positief blijven over het gebruik van domotica. 
 
Het lijkt alsof nogal wat corporaties koudwatervrees hebben wanneer gesproken wordt over 
domotica. Om door het bos de bomen te blijven zien is het van belang domotica stap voor 
stap op te pakken en per stadium te bekijken en geen overhaaste beslissingen te nemen. 
 
 
 
Aanbevelingen 
Milieu aspecten zijn in dit onderzoek niet behandeld. Het is een apart studieterrein wat 
onderzoek behoeft, de mogelijkheden zijn legio. 
 
Domotica is sterk in ontwikkeling in diverse marktsegmenten. Het uitvoerig beschrijven van de 
te verwachten ontwikkelingen van domotica kan belangrijke informatie opleveren voor partijen 
die hier belang bij hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52  
 
 

Literatuur 
 
 

Bosch, A., P. van Daal en A. Dorresteijn, Thuis met domotica, de ervaringen van 
ouderen in zes Brabantse domoticaprojecten. Pon, Tilburg 2002 
 
Bussel, J. Van & H. Rood, , Verkenning van de Nederlandse ISP markt voor 
netwerktoegang en internettoegang., Rapport voor OPTA Internetconnectie en 
bijzondere Toegang, Stratix, Schiphol 2002 
 
Clever C. e.a., Cijfers over wonen 2003, feiten over Mensen, Wensen, Wonen. 
VROM, Nieuwegein 2003 
 
Conijn, Johan, Interview in Real Estate Magazine, nummer 16 2001 
 
Coolen, J. e.a., Over de grenzen van de AWBZ. Evaluatie van innovatieprojecten. 
Opdracht van College voor Zorgverzekeringen, 2001 
 
Dekker, S.M. & Clémence Ross-Van Dorp, Investeren voor de toekomst. De 
kwantitatieve opgave voor wonen, zorg en welzijn. VROM, Den Haag 2003 
 
Graafmans, Wim, e.a., GFK Jaargids 2003. Kerncijfers voor marketing en 
beleidsplannen, Breda 2002 
 
Grinsven, Anne van, e.a., Evaluatie stimuleringsregeling ouderenhuisvesting 
provincie Noord-Holland. RIGO, Amsterdam 1999 
 
Go, S.T.K., Woningcorporaties: Van Maarschappelijk naar Duurzaam 
ondernemerschap. EBM-consult, Arnhem 2003 
 
GSOH, Gelders Steunpunt Wonen voor Ouderen, Wonen met zorg, jaargang 3, 
nummer 3, oktober 2002 
 
Hek, J. de, e.a., Wonen, welzijn, zorg: Wat willen ouderen zelf? Provincie Noord-
Holland, Haarlem 2003 
 
Hogenes, Amanda e.a., Personenalarmering in Nederland. Achtergronden. Rigo 
Research B.V., Amsterdam 2003 
 
Hooijmeijer, P., Huisvesting van ouderen op het breukvlak van twee eeuwen. VROM, 
Zoetermeer 1997 
 
Houben, B.M.J.E, Keuning, M., Langens, P.J.M., Inventarisatie motorische 
beperkingen van ouderen in de ADL, Afstudeerverslag, Eindhoven 1994 
 
Houben, P.P.J. & A. Mulder, Ouderenhuisvesting in Europees perspectief. 
Leermomenten voor afstemming wonen, zorg en welzijn in de Nederlandse 
ouderenhuisvesitng. DGVH/Nethur partnership, Delft 1999 
 
IWZ, Verkokerd of gemeenschappelijk? Inventarisatie wensen van cliënten op het 
gebied van wonen, zorg en welzijn. Innovatieprogramma Wonen en Zorg in 
samenwerking met Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting, Utrecht 2002 
 
Kaiser, Guy. Domotica: gisteren, vandaag en morgen, E&D Systems, Gent 2000 
 
Knook, D.L., Nesselaar. R., Senioren & Wonen. Met succes inspelen op de 
woonbehoefte van 50-plussers. TNO, Den Haag 2001 
 



 53  
 
 

Knook, D.L., Naar een nieuw programma van eisen voor levensloopbestendige 
woningen. TNO verouderingsonderzoek, Rotterdam 2000 
 
Leeuw, J. van der, e.a., Opwaarderen. Maatregelen voor het langer zelfstandig 
wonen van ouderen in de bestaande woningvoorraad. Innovatieprogramma Wonen 
en Zorg, Utrecht 2003 
 
Leeuw, J. van der, State of the art. Dienstenpakketen/dienstenbemiddeling voor 
ouderen en gehandicapten. Innovatieprogramma Wonen en Zorg, Utrecht 2001 
 
Lindt, M.C. van de & J. Rotmans e.a., Tussen souterrain en dakterras. Wonen als 
motor voor maatschappelijke kansen. ICIS BV, Maastricht 2002 
 
Marsman, Gooitske & Sonja Smit, Woonzorgarrangementen. Vraag en Aanbod in 
Noord-Holland Noord. RIGO, Amsterdam 2001 
 
Mioulet, Koen, Nederland Breedbandland, TNO Fysisch en Elektronisch laboratorium 
2003 
 
Mobile Special, een uitgave van Zenergon, 5 november 2002 
 
Roes,Theo, & Evert Pommer e.a, De sociale staat van Nederland 2003. Sociaal 
Cultureel Planbureau 2003 
 
Sarlemijn, A. & H.G. Boddendijk, Producten op maat. QFD als gids bij 
productcreaties. Amsterdam 1995 
 
Schouw, J,, Corpeleijn, M., Poiesz, E., Domotica in bestaande seniorenwoningen, 
Evaluatie project Lidwinahof: People, Planet, Profit. CEA, Rotterdam 2003 
 
Schuurman, Krijn & Rens Vandeberg, De rol van WiFi-netwerken voor burgers en 
bedrijven. Een onderzoek naar de ontwikkelingen rond draadloze netwerken en hun 
bijdrage aan de digitale activering van burgers en bedrijven. Diaglogic, Utrecht 2003 
 
Schwartz, P., De kunst van het lange termijn denken, Amsterdam 1993 
 
Senter, Trend@analyse.domotica. Woontechnologie in perspectief, Den Haag 2000 
 
Smeets, J.A.M., Woningbeheer, Universiteitsdictaat Technische Universiteit, 
Eindhoven 2001 
 
Stekelenburg, Ed, Genoeg te kiezen op de woningmarkt. Een verkenning van de 
toekomst. Nieuwegein 2003 
 
Strik, Johan, Congres inrichten van Wonen, Zorg en Welzijn, Woonzorg Nederland, 
maart 2002 
 
Timmermans, J.M., Vraagverkenning wonen en zorg voor ouderen. Sociaal Cultureel 
Planbureau, Rijswijk 1997 
 
Veen, J. van der, Huisvestingsbeleid onderzoek, afstudeeropdracht, Eindhoven 2000 
 
Ven, L.A.M.C. van de, Vastgoedontwikkeling, Universiteitsdictaat Technische 
Universiteit, Eindhoven 2003 
 
VROM, Mensen, Wensen, Wonen. Wonen in de 21e eeuw. Kabinetsnota, 2000 
  
VROM, Stappen naar een toegankelijke, betaalbare, solidaire en doelmatige AWBZ, 
Den Haag 2003 
 



 54  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Internetsites:  
http://www.albert.nl 
http://www.btsg.nl 
http://www.cbs.nl 
http://www.cnt-date.nl 
http://www.computable.nl 
http://www.cvz.nl 
http://www.edusite.nl 
http://www.erricsson.nl 
http://www.flevoland.nl 
http://www.hp.nl 
http://www.informatieweb.nl 
http://www.irswoongemak.nl 
http://www.iwz.nl 
http://www.klic.nl 
http://www.lekkerleven.nl 
http://www.opplussen.nl 
http://www.rivm.nl 
http://www.seniorweb.nl 
http://www.telecomwereld.nl 
http://www.vrom.nl 
http://www.woonkeur.nl 
 
http://www.bluetooth.com 
http://www.forrester.com 
http://www.linuxworld.com 
http://www.oxy-com.com 
http://www.wifi.ecademy.com 
 
 



Bijlagen 
 

Bijlage A  
Kerncijfers van de bevolkingsprognoses t/m 2050 

 
 

  Perioden 2005 2010 2020 2030 2040 2050 
Bevolkingsomvang 16356552 16667122 17211923 17606563 17714591 17615232 

0-19 jaar 4012116 4008926 3895586 3889837 3986049 3935712 
20-64 jaar 10055480 10170947 10126504 9893844 9601257 9791040 
65 jaar en 
ouder 

absoluut 

2288956 2487258 3189830 3822882 4127281 3888477 
% 0-19 jaar 24,5 24,1 22,6 22,1 22,5 22,3 
% 20-64 
jaar 61,5 61 58,8 56,2 54,2 55,6 

  

% 65 jaar 
en ouder 

% 

14 14,9 18,5 21,7 23,3 22,1 
[CBS 2003] 



   

Bijlage B  
Ontstaansgeschiedenis van woningcorporaties 
 
Woningcorporaties bestaan al meer dan 100 jaar. Vanaf de middeleeuwen is er een beperkte 
regulerende rol geweest van de overheid. Het grootste deel van de bevolking behoorde tot de 
kansarmen en financieel minder vermogende inwoners. Er kwamen vanuit de maatschappij 
initiatieven om hiervoor een oplossing te vinden en deze grote groep beter te huisvesten. 
[Stekelenburg 2003] De eerste woningbouwverenigingen werden opgericht rond 1852. Veelal 
op liefdadige grondslag en uit initiatieven van medici, etnisch denkenden en verlichte 
liberalen. Zij trokken zich de woonsituatie aan van oppassende, niet aan drank verslaafde 
arbeiders. Een groot deel van de verpauperde bevolking was daardoor uitgesloten van hulp. 
Het deel dat wel hulp kreeg werd een huurwoning aangeboden. Het kopen van een woning 
voor de groep was niet aan de orde aangezien zij daar geen financiële middelen voor 
hadden. [Go 2003] Het aanbieden van deze huurwoningen was geen overbodige luxe, door 
de snelle industrialisatie en de snelle groei van steden zijn er veel misstanden ontstaan waar 
vooral de arbeidersklasse onder geleden heeft. Amsterdam had in 1874 ongeveer 5000 
kelderwoningen waarvan het in 1000 woningen niet mogelijk was om rechtop te staan. De 
overheid deed hier niets aan, dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat maar enkele van deze 
“onbewoonbare” woningen onbewoonbaar werden verklaard door de gemeente. Dit kon pas 
gebeuren na het in werking treden van de woningwet (1901). De gemeente was nauwelijks 
actief op het gebied van kwaliteitsbeleid voor goed wonen. Zo was er in Amsterdam, aan het 
eind van de 19e eeuw, een woonwijkje van 37 huizen op een terrein van 40 bij 44 meter. 
Bovendien waren deze huizen nogmaals verdeel in 131 woningen. Particuliere verhuurders 
maakten enorme winsten op de verhuur. Soms kwam het voor dat de totale bouwsom van 
een woning in één jaar terugverdiend werd. [Stekelenburg 2003] 
Bedrijven voorzagen ook in de woonbehoefte van hun werknemers. Vaak werden er bij de 
fabrieken hele dorpen gebouwd. De bedrijven deden dit omdat zij bang waren voor een 
dalende afbeidsproduktiviteit als arbeiders in slechte woningen verbleven. 
Er waren nogal wat misstanden in Nederland, de druk op de overheid om met regels te 
komen werd daardoor groter. Bijvoorbeeld regels om de kwaliteit van de woningen te 
verbeteren en de kwaliteit bij nieuwbouw te garanderen. De druk op de overheid ontstond niet 
door een groeiend medeleven met de kansarmen. Het ontstond vooral uit eigen belang. De 
slechte huisvesting van de kansarmen vormden een bedreiging, vooral voor de 
volksgezondheid. [Stekelenburg 2003] 
 
De Woningwet 
Met de komst van de woningwet in 190118 was er een stimulans tot de oprichting van 
woningstichtingen. De woningwet zorgde voor regelgeving die een minimum aan kwaliteit 
moest garanderen. Er was financiële steun om volkshuisvestingsdoelstellingen waar te 
maken. De overheid maakte duidelijk dat er geen wonderen van de wet verwacht moesten 
worden, de armoede en slechte woonsituaties zouden nog lang blijven bestaan. Toch was de 
zorg voor volkshuisvesting een taak en verantwoordelijkheid van de overheid geworden. 
De woningwet heeft geleid tot maatregelen om de groeiende woningnood aan het begin van 
de twintigste eeuw aan te pakken. Vanaf 1915 had de overheid een actieve rol in het 
stimuleren van de bouwproductie. Hoewel de particuliere markt het belangrijkst bleef, kregen 
gemeenten en corporaties daarin ook een taak, tot aan de Tweede Wereldoorlog bleef dit zo, 
marktpartijen bouwden ongeveer 80% van alle woningen, corporaties en gemeentelijke 
woningbedrijven bouwden de rest. Gelukkig voor de meeste arbeiders werd de 
woningkwaliteit en de huurprijsregeling in een operationeel kader geplaatst waardoor extreme 
misstanden van de jaren daarvoor grotendeels werden vermeden. [Go 2003] 
 
Wederopbouw 
In de Tweede Wereldoorlog lag de productie van woningen nagenoeg stil en veel woningen 
gingen verloren. Na de oorlog onstond er een grote behoefte aan woningen, de overheid ging 
nu in plaats van te reguleren, ook beheren en bouwen. Woningproductie en distributie werden 
belangrijke pijlers van de wederopbouw en stonden hoog op de politieke agenda.  
Tussen 1950 en 1965 werden de gemeentelijke woningbedrijven steeds belangrijker op de 
markt. De ruimte voor particulier initiatief werd beperkter evenals de ruimte voor corporaties, 
                                                      
18 De woningwet trad in 1902 in werking 



   

zij hadden een kleine rol en waren financieel volledig afhankelijk van de overheid. Het 
bestaan van corporaties stond in deze tijd regelmatig ter discussie (in 1952 werd zelfs door 
een minister gesproken over een gebrek aan levensmoed en levenslust bij corporaties en te 
weinig animo om zich belangeloos maatschappelijk waardevol te maken). De corporaties 
werden door de grote invloed van de overheid niet meer gezien als particuliere initiatieven 
met een sterke maatschappelijke doelstelling maar eerder als uitvoerders van de overheid. 
Corporaties oriënteerden zich vooral op de overheid en gaven weinig aandacht aan de 
huurders.  
Tegen het einde van de jaren vijftig veranderde deze stemming geleidelijk. Commissie de 
Roos startte een onderzoek naar de positie van de corporaties die inmiddels 300.000 
woningen in bezit hadden. Het advies van De Roos was de positie van corporaties 
zelfstandiger en belangrijker te maken. Het advies zorgde er mede voor dat in 1965 de 
woningwet werd aangepast. De corporatie werd weer belangrijker als bouwer en beheerder 
van woningen. Door de gewijzigde wet kregen corporaties een grote taak bij het bouwen van 
nieuwe sociale huurwoningen. De jaren zestig en zeventig die volgden, zijn te kenmerken als 
een tijd van expansie en schaalvergroting. Het bezit van de woningcorporatie nam toe. Dit 
zorgde voor irritatie bij commerciële partijen en particuliere verhuurders, zij zagen corporaties 
als concurrentievervalsende gesubsidieerde instellingen die geen last hadden van een 
moeilijke markt. 
In de jaren tachtig kreeg de woonmarkt te maken met een terugtredende overheid, burgers 
werden mondiger en de woonconsumenten dus ook, de vraag veranderde en kwaliteit en 
dienstverlening kwam op de agenda te staan. De koopsector begon zich te herstellen en de 
vraag naar koopwoningen in de jaren tachtig steeg. De vraag naar koopwoningen steeg in erg 
grote mate waardoor sommigen dachten dat de huursector in de toekomst een hele kleine rol 
zou gaan spelen. 
Het begin van de jaren negentig begon hierdoor met een herordening van de sociale 
huursector. Door de toenmalige staatssecretaris Heerma werd de markt veel zakelijker 
benaderd en zag de woningcorporaties als maarschappelijke ondernemers. Corporaties 
werden zelfstandiger bij het bepalen van het beleid en zeker na de bruteringsoperatie19 was 
er van financiële banden met de overheid nagenoeg geen sprake meer. De overheid had 
vanaf dit moment de rol van beleidsbepaler. Zij doet dit door middel van het Beheer Besluit 
Sociale Huurwoningen. Dit besluit werd op 9 oktober 1992 van kracht en is recent gewijzigd 
(1 juli 2002). Dit BBSH vormt de juridische basis voor het functioneren van woningcorporaties. 
Het beschrijft onder andere de werkzaamheden van algemene zaken, de leefbaarheid en de 
kwaliteit van de wooneenheden. Ook de taak van wonen en zorg wordt bij de corporatie 
gelegd. Het toezicht door de minister en de verplichting tot het opstellen van bijvoorbeeld een 
jaarrekening wordt ook in het BBSH vermeldt. [Stekelenburg 2003] 
 
De verzelfstandiging 
Aan het einde van de jaren zestig deed de overheid een stapje terug en kregen 
woningcorporaties het recht om als eerste sociale huurwoningen te bouwen. Ook financieel 
werden de banden losser. Een algemene trend is dat landen van de Europese unie vanaf de 
jaren tachtig steeds minder zijn gaan doen op het gebied van volkshuisvesting, terwijl ze 
traditioneel in ruime mate hebben ingegrepen op dat gebied. [Houben 1999] Oud 
staatssecretaris Heerma (1986-1994) pleitte voor meer zelfstandigheid wat uiteindelijk heeft 
geleid tot de zelfstandige positie van de woningcorporatie die we nu kennen, meer ruimte 
voor eigen beleid, meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dit alles heeft uiteindelijk 
geleid tot de brutering in 1995. Alle subsidies die de woningcorporaties nog tegoed hadden 
werden verrekend met de leningen. Financieel is gezien zijn de corporaties sindsdien 
onafhankelijk. [www.flevoland.nl] 
 
Aan het begin van de jaren negentig was er geen overeenstemming over de verzelfstandiging 
van de woningcorporaties. Vaak was te horen dat de overheid een uitverkoop organiseerde 
op het terrein van de volkshuisvesting en dat het kind met het badwater weggegooid zou 
worden. De vrees was er bij sommigen dat de overheid geen controle en grip meer zou 
hebben op de woningcorporaties en hierdoor de maatschappelijke aspecten ten onder 
zouden gaan bij de zakelijkere insteek van de woningcorporaties. Zo zijn er corporaties 

                                                      
19 Bruteringsopereatie: Verzelfstandiging van non-profitinstellingen, waardoor de financiële banden met de overheid 
losser worden en de instellingen meer ondernemingsvrijheid krijgen. 



   

geweest die zich bezig hielden met derivaten20, dit was zo riskant dat miljoenen guldens zijn 
verspeeld en dit bij enkele corporaties heeft geleid tot een situatie waarin het voortbestaan 
ernstig in bedwang kwam. [Stekelenburg 2003] 
 
Achteraf gezien is de angst dat de maatschappelijk rol niet vervuld zou worden ongegrond 
geweest. Corporaties zijn veranderd en hebben commerciële taken opgepakt maar dit heeft 
tot nu toe nog niet geleid tot structurele verwaarlozing van de maatschappelijke taak. 

                                                      
20 Derivaten: Een vorm van aandelenhandel met optieconstructies als onderdeel van het financiële beleid. 



   

Bijlage C  
Gegevens van corporaties per provincie 
 
De tabel is samengesteld op basis van inlichtingen bij de provincie, WZSR-projecten en 
informatie van EBM-consult. Corporaties die zich oriënteren op domotica zijn niet 
meegnomen. 
 
 
 

 



   

Bijlage D  
Interviews in het kader van technologie en vraagontwikkeling 
 
Tijdens de interviews is gesproken over een aantal vooraf bepaalde gedachtepunten, er is 
niet gewerkt met een vaststaande vragenlijst waardoor de uitkomst van ieder interview 
verschillend is. 
 
 
Geïnterviewde organisaties 
 

1. Entron 
2. MXI 
3. NIZW 
4. Siemens 
5. Talkinghome 
6. Valstar Simonis 
7. Wizzbit 

 
De gespreksverslagen volgen op de komende pagina’s. 



   

Entron: interview in het kader van technologische ontwikkeling en de ontwikkeling van de 
vraag. 
Datum: 21 november 2003 
Dhr. R. van Loon 
 
Ten geleide: 
Entron Dongen, systeem integrator, heeft veel ervaring op het gebied domotica. Entron 
elektrotechnisch infocenter is een initiatief van vooraanstaande elektrotechnische 
installateurs. Er is veel kennis van elektrotechnische toepassingen voor werk- en 
woonomgeving.  
 
Ontwikkeling van in infrastructuur/domotica: 
 
Infrastructuur • Als er wordt gepraat over infrastructuur moet niet men niet 

functiecreërend bezig zijn maar juist voorwaarden creërend. De markt 
is op dit moment teveel aanbod gericht en hierdoor functiecreërend. 
Het is beter 80% infrastructuur neer te leggen en 20% 
functionaliteiten in plaats van andersom. Het systeem blijft dan 
flexibel. Voor een woningcorporatie is het belangrijk bij het aanleggen 
van infrastructuur het principe “Designed for all” te hanteren. Het 
voordeel hiervan is dat de gebruikers na de zittende huurders ook 
tevreden kunnen zijn omdat de functionaliteiten dan flexibel zijn. 

• Hoe glasvezel zich ontwikkelt is moeilijk te zeggen, wat verwachtten 
wij in 1995 van internet en zie ons nu. 

• Bekabeling is toekomstzeker, verouderd niet en biedt stabiliteit en 
weinig onderhoud. 

• Domotica is een hulpmiddel voor de leefomgeving, de diensten die er 
achter zitten moeten niet vergeten worden. 

Domotica • De overheid stimuleert domotica in het kader van zorg, en 
veroorzaakt daarmee een stigmatiserend beeld. Zij doet dit door 
domotica in de markt te plaatsen als technologie specifiek voor 
ouderen. Domotica is voor iedereen en alle leeftijden, niet specifiek 
voor ouderen. Het is ook aan woningcorporaties dit te laten zien. Er 
moet geprobeerd worden niet stigmatiserend te zijn. De bewoner 
moet kunnen beschikken over de mogelijkheden die hij/zij wenst maar 
er moet uitgegaan worden van vraagsturing. Een afstandsbediening 
is leuk maar geef die pas aan de oudere als er om gevraagd wordt. 
Als een oudere moeilijk de deur open kan maken is een camera een 
uitkomst. Hierdoor wordt de oudere zelfstandiger en bovendien in 
staat gesteld langer thuis te wonen. Er moet gekeken worden waar 
domotica hulp kan bieden zodat voor alle leeftijden de leefsituatie 
verbeterd. 
 
Vaak wordt niet de vraagbenadering toegepast maar de  
aanbodbenadering. 

Het aanbod model: 
1. Corporatie vraagt zich af welke functionaliteiten nodig zijn 
2. Corporatie zoekt een fabrikant  
3. Corporatie zoekt een integrator 

 
Het probleem bij dit model is de eenzijdige toepassing en de 
systeembeperkingen. Elk systeem heeft zijn mogelijkheden maar ook 
zijn beperkingen. Er wordt vaak te vroeg een keuze gemaakt voor 
een systeem. Het zou beter zijn als eerst gekeken wordt welke 
functionaliteiten aangeboden moeten worden en dan te kijken welk 
systeem dit mogelijk kan maken. 

 
• Het aanbodmodel is niet juist en op deze manier voldoet men vaak 

niet aan de klantwens. De behoefte is belangrijk en de techniek is 
ondergeschikt. Niet iedere klant zit te wachten op een bedachte 



   

“oplossing”. Woningcorporaties worden wel eens op het verkeerde 
been gezet door fabrikanten/integrators. Dan wordt er een project 
uitgevoerd en er wordt veel domotica toegepast. Vaak gebeurt dit dan 
aanbod gericht en blijkt achteraf de echte vraag van bewoners 
vergeten te zijn. 

 
Ontwikkeling domotica 
 
  
Domotica infrastructuur Toekomst? 
Bekabelde verbindingen Kan een goed systeem zijn bij nieuwbouw en bestaande bouw, 

afhankelijk van de situatie. 
X-10 / A-10 Goed systeem wat in sommige situaties een oplossing kan 

bieden. 
RF Goed systeem wat in sommige situaties een oplossing kan 

bieden. 
Standaard? Veel installateurs werken onderling met verschillende systemen 

waardoor vaak te vroeg een keuze wordt gemaakt voor een 
systeem.21 

Prijsniveau  
Vraag • De vraag die een woningcorporatie zich moet stellen is: 

Wat wil ik straks mijn klant bieden en wat betekent dat 
voor mijn organisatie, hierbij beleid opstellen wat er 
moet gebeuren met domotica. 

• Het aandeel hulpbehoevende 65 plussers is twintig 
procent. Dit zal in de toekomst toenemen maar dat wil 
niet zeggen dat alleen voor ouderen gebouwd moet 
worden. De verhuurbaarheid van woningen is lager als 
er alleen voor ouderen wordt gebouwd. 

• De woningcorporatie moet erop gericht zijn faciliterend 
te opereren in plaats van dienstverlenend. 

• In 2015 is er een afname van 155.000 intramurale 
zorgplaatsen. Dit is het gevolg van het beleid dat er op 
gericht is de capaciteit van intramurale zorg te 
verminderen. Voor deze mensen is goede huisvesting 
nodig. 

• De vraag naar domotica verandert voortdurend. 
Domotica is immers automatisering en is afhankelijk 
van het aanbod en de ontwikkeling van diensten en 
technologie. Voortschrijdend inzicht en 
gebruikerservaring zullen de lat steeds hoger doen 
leggen zoals het bijvoorbeeld gebeurt in de 
autobranche. 

 
 
 

 
 
 

 
 
                                                      

21 Een reden dat domotica niet standaard wordt toegepast is dat het een industrieel 
bouwproces is. Woningen werden vroeger toch wel verkocht en er was dan ook geen 
reden om domotica toe te passen. 
Een andere reden kan duidelijk worden gemaakt door de vergelijking tussen de auto 
en de woning. “Zien is beminnen”, dit geldt zeker als iemand in een showroom komt 
voor een auto. Een installateur heeft geen showroom en zodoende is het moeilijker 
om het product te verkopen. 

 



   

M&I: interview in het kader van technologische ontwikkeling en ontwikkeling van de vraag 
Datum: 17 november 2003 
Dhr. J. Akkermans  
 
Ten geleide: 
M&I is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van management en informatie en lost 
onder andere vraagstukker rondom ICT op. 
 
Ontwikkeling van de infrastructuur 
 
 
Systeem Prijs Toekomstverwachting 

2010 
Voordelen/Nadelen 

ADSL  
2 Mbps 

 ADSL gebruikers zullen 
overstappen op glasvezel. 

Snelheid t.o.v. glasvezel langzaam 

Glasvezel 
10 Gbps 

Kosten 
nog relatief 
hoog22 

Vooral in de nieuwbouw Glasvezel heeft voordelen ten opzichte 
van huidige systemen. Alles wat over 
koperdraad en/of coax kan, kan ook 
over een glasvezelkabel, echter 
moeten op dit moment vaak beide 
systemen aangelegd worden waardoor 
de totale kosten hoog zijn. 

Inbelverkeer 
56 Kbps 

 Verschuiving van 
inbelverkeer naar ADSL 

Bellen via internet is een ontwikkeling 
die erg snel gaat 

Kabel   Snelheid t.o.v. glasvezel langzaam 
UMTS 
2 Mbps 

 Zal geen rol spelen bij 
infrastructuur naar de 
woning 

 

WiFi 
25 Mbps 

 Zal niet de belangrijkste 
technologie worden  

Draadloos is altijd minder breedbandig 
en van mindere kwaliteit 

Powerline 
700 Kbps 

   

 
Algemene opmerkingen 
 
Infrastructuur • Vooral in nieuwbouwwijken zal glasvezel toegepast gaan worden. 

Doordat er maar weinig gebouwd wordt, (nieuwbouw is ongeveer 0,9 
procent per jaar) zal het erg lang duren. Er zal hierdoor in sommige 
gebieden glasvezel zijn en in sommige gebieden koperdraad en coax. 

• De bestaande woningbouw voorzien van glasvezel is mogelijk, in het 
geval van woningcorporaties is het bij een flat gunstiger aangezien de 
kosten per woning dan lager zijn in tegenstelling tot individuele 
woningen. Uiteraard moet de woning intern geschikt zijn voor 
glasvezel. 

• Een lege duct naar de woning kost erg weinig. Bij het bouwen van 
een nieuw huis wordt er geen leiding gelegd voor glasvezel. Loze 
leidingen naar de woning/kamers is verstandig. De technologie kost in 
feite weinig want het maakt weinig uit of er een kabeltje meer of 
minder ligt. Men moet opletten dat de bottleneck niet gaat zitten in de 
kabel naar het gebouw. Om dit te voorkomen moet nagegaan worden 
hoeveel gebruikers er zijn, wat die vragen en welke capaciteit nodig is 
als alle gebruikers aanspraak maken. De kabel naar het gebouw 
moet een goede capaciteit hebben. 

Domotica • Domotica heeft vaak geen breedbandige infrastructuur nodig. Video is 
wellicht de enige toepassing die breedbandige infrastructuur nodig 
heeft. Voor de rest is alles smalbandig. 

• Op energetisch oogpunt zijn er tegenstrijdige rapporten. Ieder 
                                                      
22 Een aansluiting per woning kost al snel �1000. Bij een nieuwbouwproject van een commerciële partij is dit bedrag 
door middel van bijvoorbeeld een goede folder al niet erg relevant. Voor woningcorporaties kan �1000 veel geld zijn. 



   

domoticasysteem vraagt stroom, dus in eerste instantie levert het 
niets op. De besparing komt pas wanneer er slimme dingen mee 
gedaan worden. Bijvoorbeeld “slimme” thermostaten, je gaat naar bed 
en in het hele huis gaat de verwarming naar een lagere stand. Dan 
moet je een balans maken, wat kost het systeem en wat levert het op. 

• De verschillende systemen op de markt: 
o EIB gedecentraliseerd systeem, er wordt een EIB bus 

systeem gelegd naast de 230V leidingen. Lussystemen, 
iedere schakelaar gaat aan en uit, alle intelligentie zit in de 
meterkast en niet in de schakelaar. Er gaan dan ook erg veel 
buizen naar de meterkast.23 

o Systemen met een zwakstroom bus, protocol gaat over de 
bus. 

o Xanura 
o Draadloos 
o IPv6. Computer audio en video devices, airco, thermostaat 

kan ook via IP praten. Als alles IP wordt, dan wordt de wereld 
veel generieker. Het beton moet wel zodanig ontworpen zijn 
dat het dat ondersteunt. 

Algemeen • Een checklist voor de corporatie zou moeten zijn: Kijk naar wat in 
iedere situatie kan gebeuren en wat dan de oplossing is.  

• Wanneer de woningcorporatie snel internet aanbiedt zal misschien 
1/3 van de bewoners hierop ingaan. De vraag is of corporaties goed 
nadenken over wat ze nog meer kunnen aanbieden zoals een 
voicedienst. Dit is een dienst zodat mensen goedkoper kunnen 
bellen. Televisie is nog erg lastig en organisatorisch moeilijk. 

• Maak onderscheid tussen infrastructuur naar de woning toe en 
infrastructuur in de woning zelf. Hoe moet dit er in de woning uitzien. 
En maak een generiek model dat niet voor 1 flatje uitlegt wordt maar 
toepasbaar is voor alle woningen. 

• Al eerder werd gezegd dat het aandeel nieuwbouw in de totale 
woningvoorraad erg weinig is, daarvan uitgaande kan het nog lang 
duren voordat glasvezel doorbreekt. Maar als men nu een verkeerde 
beslissing neemt in de nieuwbouw dan heeft de woningcorporatie 
daar vijftig jaar last van. Ontwikkeling begint langzaam maar zal 
daarna snel verder gaan. Op een gegeven moment breken dingen 
door en dan gaat het op een snel tempo door. Je moet goed 
nadenken voordat je een gebouw neerzet want beton is erg definitief. 
Nadat het staat is er weinig aan te veranderen. 

• Op dit moment wordt nog erg conventioneel gebouwd,men denkt niet 
na over andere oplossingen want woningen worden toch wel 
verkocht. Bij huurwoningen werd ook niet op technologie gelet omdat 
dit te duur was. Nederland staat vol met conventionele woningen die 
wellicht niet aansluiten op de mogelijkheden in de toekomst. Lang niet 
alle architecten houden rekening met de ontwikkeling van 
toekomstige infrastructuur. 

 
 

 

 

                                                                                                                                                        
23 Als het ware een 2e netwerk, hierover gaan de commando’s voor bijvoorbeeld de verlichting. EIB is een standaard 
die enigszins fabrikantonafhankelijk is. vooral de leveranciers van schakelmateriaal. De Amsterdam Arena heeft een 
dergelijk systeem. Het systeem is minder geschikt voor woningen omdat het als consument moeilijk is om aan de 
software te komen. Hierbij komt nog dat het kleinschalig erg duur is. Het levert pas rendement op bij een hele grote 
elektrische infrastructuur die ook flexibel moet zijn. Bijvoorbeeld bedrijfspanden met verschillende wandjes, iedere 
schakelaar kan willekeurige een functie hebben. 



   

NIZW: interview in het kader van technologische ontwikkeling en ontwikkeling van de vraag. 
Datum: 25 november 2003 
Dhr. J. van der Leeuw 
 
Ten geleide: Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn is een onafhankelijke organisatie 
die zich inzet voor de kwaliteit en vernieuwing van de sector zorg en welzijn. Het instituut is 
gericht op het verbeteren van de zorg en welzijn door innovatie mogelijk te maken via 
ondersteuning en informatie. 
 
Ontwikkeling van de vraag 
 

Het aantal ouderen neemt toe. Volgens VROM zullen woningcorporaties deze deels 
in de bestaande bouw, deels in nieuwbouw moeten huisvesten. De aantallen 
geschetst die door VROM worden geschetst zijn erg hoog en de vraag is of dit wel 
realistisch is. De nieuwbouwproductie is op dit moment nog steeds erg laag en lijkt 
nog verder in te zakken. Hierdoor wordt het moeilijk de geschatte aantallen te halen. 
Demografisch gezien is er vraag naar nultredenwoningen, echter moeten de 
woningen meer bieden dan alleen “nul treden”? Gewone nultredenwoningen zullen 
niet voldoen omdat de woningen uitgerust zullen moeten worden met een 
veiligheid/alarmeringssysteem en een huismeester zal geregeld aanwezig moeten 
zijn. De afname van de intramurale zorgplaatsen in de toekomst is door VROM 
meegenomen in de ontwikkeling van de vraag naar nultredenwoningen. 
Eengezinswoningen worden niet meegenomen in het aanbod van de 
nultredenwoningen. Deze zijn bijvoorbeeld door een traplift gemakkelijk om te 
bouwen en zodoende mee te nemen als nultredenwoningen. Een ander mogelijkheid 
om de woningen geschikt te maken is het aanbouwen van een eenheid achter het 
huis. 
Aanpasbaar/flexibel bouwen gebeurt weinig en woningen zijn vaak niet voorbereid op 
mogelijke aanpassingen.  
 
Op dit moment is de productie van ouderenwoningen heel behoorlijk. Het is echter de 
vraag hoe dit zich ontwikkelt op langere termijn. Bij het bouwen van 
ouderenwoningen met domotica heeft men al snel te maken met een onrendabele top 
van vijftien- tot twintigduizend euro. Er zijn zelfs projecten waar dit dertigduizend euro 
bedraagt. Het is onduidelijk hoe lang men dat kan volhouden. Woonzorg Nederland 
bijvoorbeeld heeft een grootscheepse reorganisatie achter de rug. Sommige 
corporaties zijn erg vermogend, echter het is niet duidelijk hoe alle corporaties er 
financieel voorstaan. Ondanks de economische crisis gaan woningcorporaties door 
met domotica terwijl gemiddeld ongeveer � 7000 wordt geïnvesteerd aan 
automatisering. 

 
De verhuisgeneigdheid onder ouderen is relatief laag. Er is een onderscheid te 
maken in pull en push factoren. Een van de pushfactoren is het vertrek van de 
kinderen. Wanneer kinderen het huis uit zijn rijst de vraag of verhuizen een goede 
optie is. 
In het algemeen kan worden gezegd dat als ouderen verhuizen, dit meestal rond het 
75ste levensjaar gebeurt. Ouderen krijgen dan problemen met het bewegingsapparaat 
en wanneer de partner achterstevoren van de trap af komt wordt er soms de keuze 
gemaakt te verhuizen.  
Een andere pushfactor is de badkamer. Na de tweede wereldoorlog werd de 
badkamer voorzien van een douche, in de jaren zestig en zeventig werd er geen 
douche geplaatst maar in plaats daarvan een bad. Na deze periode werd een bad en 
douche geplaatst. Voor ouderen die wonen in een woning uit de periode zestig-
zeventig is het ontbreken van de douche een push factor. 



   

De belangrijkste pull factoren bij een nultredenwoning met zorg zijn: 
• Gelijkvloers 
• Veiligheid/Alarmering 
• Huismeester 
• (Ontmoetingsruimte) 

 
 
Ontwikkeling domotica 
 
Domotica infrastructuur Toekomst? 
Bekabelde verbindingen Een bussysteem kan een goede oplossing zijn bij nieuwbouw, 

de prijs van een EIB systeem is echter hoog en er moeten 
kabels worden getrokken. Het voordeel is dat zo’n 120 
leveranciers gebruik maken van EIB. 

X-10 / A-10 Probleem bij het lichtnet protocol x-10/a-10 is dat dit onder 
octrooi staat en dit belemmert de ontwikkeling ervan. Afgezien 
van RF is er weinig concurrentie op technologie dat geen nieuw 
aan te leggen netwerk behoeft. 

RF Behalve X-10/A-10 heeft RF weinig concurrentie. 
Standaard? Het advies van NIZW is nog steeds het aanleggen van een 

netwerk in de gehele woning (dit kost zo’n � 2000 per woning). 
Op deze manier blijft men onafhankelijk en is de corporatie niet 
gebonden aan een leverancier. 
Als er gekozen wordt voor 1 leverancier bestaat het gevaar dat 
wanneer deze failliet gaat er geen onderhoud of service meer 
mogelijk is. Als er een standaard zou zijn is de corporatie 
onafhankelijk van een bepaalde installateur. 

Prijsniveau Het prijsniveau van domotica is erg hoog ondanks concurrentie 
tussen aanbieders. Het lijkt niet goedkoper te worden, de prijs 
van een domoticapakket ligt al een tijd rond de � 3000. Het 
elektrische slot is een van de weinige producten waarvan de 
prijs naar beneden gaat. Het probleem is dat er weinig 
concurrentie is op de technologie die geen nieuw netwerk eist, 
zoals de RF- systemen en de systemen die werken via het 
lichtnet. Vooral de systemen via het lichtnet worden veel 
gebruikt. Een corporatie wil graag gebruik maken van 1 
systeem en niet van verschillende systemen. Domotica via het 
lichtnet is te gebruiken in de bestaande bouw en de 
nieuwbouw.24 

 
 

 
 
 

                                                      
24 Domotica wordt vooral toegepast in de goedkoopste woningen, dus in het 
goedkope segment terwijl ontwikkelingen voornamelijk beginnen in het dure segment 
en dan later ook voor het goedkopere segment betaalbaar worden. De vergelijking 
kan getrokken worden met de auto waar ABS en Airbag standaard waren op dure 
auto’s. Nu is dit bijna standaard op alle modellen. Met domotica gaat het net 
andersom. Domotica is niet breed doorgebroken. Smart-homes proberen domotica 
breder in de markt te krijgen. Ondanks 15 leveranciers zijn de prijzen nog steeds 
hoog. Deze zullen dus mogelijk dalen wanneer domotica een bredere markt heeft. 
Een ontwikkeling die daarbij nog een rol speelt is het verschil in cultuur tussen 
landen. Domotica is van België naar Nederland gewaaid. De Belg is bereid meer te 
betalen voor wooncomfort en voorzieningen en vindt dit ook belangrijk. Nederland 
geeft minder makkelijk geldt uit aan de woning en dus ook minder aan domotica. In 
Engeland is domotica voor ouderen ook nog niet doorgebroken terwijl ook daar een 
grote markt is. 

 



   

Siemens: interview in het kader van technologische ontwikkeling en de ontwikkeling van de 
vraag. 
Datum: 15 februari 2004  
Dhr. Theo Kok  
 
Siemens 
De doelgroep van Siemens is in de eerste plaats ouderen en gehandicapten. 
Bij deze groep staat de zelfredzaamheid voorop. Soms kan worden begonnen met enkele 
lichtschakelaars en later daarbij een automatische schakeling bij het nachtslot, om centraal 
het licht aan of uit te doen. 
Mede door de leegstand van 28% gebeurt er op het gebied van kantoren relatief weinig, ook 
in villa’s gebeurt nu minder dan voorheen. 
Siemens werkt met vaste dealer/ installateurs waarvan het kennis niveau optimaal moet zijn. 
De reden hiervoor zijn de negatieve ervaringen uit het verleden. Eerder werden producten 
verspreid onder groothandels. Het nadeel hiervan is dat er bij deze manier van verkoop geen 
controle is wie de componenten koopt. Zo is het voorgekomen dat een installateur de 
componenten aanschaft en installeert. Het bleek echter niet naar behoren te werken omdat 
de installateur de ETS ingebruikstellingssoftware niet had en de productsoftware, welke gratis 
is te verkrijgen, niet in zijn bezit had om de componenten te installeren. Wat daar nog bij komt 
is de onervarenheid van de installateur. De gebruiker is hier uiteraard niet bij gebaat. 
Siemens heeft nu een dealernetwerk opgericht waardoor dit soort misstanden tot het verleden 
behoort. 
 
Implementatie: 
Bij de implementatie van domotica is het belangrijk dat goed advies gegeven wordt. Ook in 
het geval dat dit niet direct tot meer verkoop leidt. Zo kan het zijn dat een corporatie allerlei 
voorzieningen wil implementeren, sommige daarvan zullen hoogstwaarschijnlijk nooit gebruikt 
gaan worden. Als fabrikant heb je dan de plicht om je mening te geven en te vertellen dat het 
waarschijnlijk niet verstandig is. Op lange termijn is dit voor beide partijen gunstig aangezien 
de klanten tevreden zijn over het advies en het product en voor Siemens is geen klant 
verloren. 
Bekabelde systemen worden veel gebruikt bij intramurale zorg en het draadloze systeem, 
Gamma Wave, bij extramurale zorg welke gekoppeld kan worden aan intramurale 
zorginstellingen. 
 Wanneer door een woningcorporatie bekeken wordt welke mogelijkheden er zijn om 
domotica toe te passen en welke systemen daarvoor in aanmerking komen kijkt men vaak 
naar de goedkoopste oplossing. Vaak komt men dan uit bij een bedrijfsgebonden 
bussysteem. Dit systeem is, zoals de naam al aangeeft, bedrijfsgebonden. De 
installatiekosten van dergelijke systemen zijn erg hoog aangezien de installatie specialistisch 
is en het hoge tarief gerekend wordt voor installatie. Het systeem van Siemens kan door een 
NEN 1010 installateur worden aangebracht. Bovendien zijn bedrijven met een eigen 
bussysteem vaak relatief klein waardoor er minder geld is voor ontwikkeling. Kleinere 
bedrijven hebben soms maar een eigen productie van 20% en kopen de andere 80% in. Op 
deze manier is er weinig controle over het eindproduct en heeft men vaker te kampen met 
problemen. Daarbij speelt natuurlijk de afhankelijkheid een grote rol. De woningcorporatie is 
bij iedere uitbreiding of wijziging afhankelijk van 1 bedrijf. Wanneer het bedrijf failliet gaat of 
het niet meer als core business in het pakket kan houden kunnen zij problemen ervaren en 
kunnen de eventuele kosten hoog oplopen. 
 
Zorg 
De overheid heeft een actief extramuraliseringsbeleid vanaf 2005/2006. Dit is niet zonder 
reden, een voorbeeld maakt dit duidelijk. 
Er bestaat een situatie dat er in totaal 1000 mensen nodig zijn om 900 verstandelijke 
gehandicapten te huisvesten in een complex. Driehonderd verstandelijke gehandicapten gaan 
zelfstandig wonen in de provincie Overijssel en deze worden ingedeeld volgens het systeem 
2x16 –2x6 oftewel 32 gehandicapten en 12 werknemers. Dit levert een grote besparing op. 
De structuur van werken waardoor veel werknemers nodig zijn is historisch gegroeid, dit 
systeem kan moeilijk efficiënter worden gemaakt. 
Een ander voorbeeld maakt dit ook duidelijk, de kosten voor de begeleiding van een persoon 
met een dwarslaesie liggen rond de �100.000, de gemeente wilde dit wel betalen. Echter 



   

door het toepassen van verschillende systemen kon de persoon thuis blijven wonen. De 
kosten van domotica waren � 20.000 en werd betaald door de gemeente, de zorgverzekeraar 
en de corporatie. 
Personenalarmering wordt in sommige gevallen door ouderen gebruikt waarvoor het product 
in eerste instantie niet was bedoeld. Ouderen hebben behoefte om iemand te spreken en 
gebruikten de geïnstalleerde alarmering om een praatje te maken. Het sociale contact is voor 
ouderen belangrijk en dit moet niet worden vergeten. Vroeger werden ouderen van het 
centrum gehuisvest. Tegenwoordig worden ouderen ook in het centrum van de stad of dorp 
gehuisvest waardoor ouderen meer in de maatschappij staan en een praatje kunnen maken 
in bijvoorbeeld het openbare restaurant. 
 Door de wetten van de Arbo, de vele wetgeving op het gebied van gezondheid, stimulering 
van sport binnen bedrijven, stijging van het opleidingsniveau en betere medische ingrepen is 
de zorgvraag van de mens gedaald en is de leeftijd waarop men zorg vraagt, stijgende. 
Domotica 
Siemens heeft de mogelijkheid tot het gebruik van X-10 maar gebruikt dit zelden. De reden 
hiervoor is dat er teveel nadelen kleven aan het gebruik van dit protocol. Zo is het systeem 
erg gevoelig van invloed van buitenaf, bijvoorbeeld spaarlampen en bovendien zijn er 
spaarlampen die niet goed werken met het gebruik van X-10/A-10. 
De keuze voor een open bussysteem geeft veel mogelijkheden en een niet bedrijfsgebonden 
bussysteem is dan de beste keuze. Dit geeft gewoonweg meer mogelijkheden dan een 
bedrijfsgebonden systeem.  
Binnenkort zullen door Smart-Homes verschillende installateurs gecertificeerd worden, indien 
zij de juiste kennis hebben dan zullen zij een label krijgen dat zij een Smart-Homes erkende 
installateur zijn. De door hen gerealiseerde projecten zullen het Smart Homes label krijgen 
waarmee men weet dat het aan de eisen van deze tijd voldoet. Medio april zal men hiermee 
starten. 
De infrastructuur in de woning zal in de toekomst draadloos zijn. Hoewel Bluetooth nu nog erg 
beperkt is zullen de mogelijkheden hiervan toenemen. 
Infrastructuur naar de woning zal nog een tijd met de bestaande kabel en ADSL verbindingen 
worden verzorgd maar het aantal verbindingen zal stijgen. Na 2010 zal dit afnemen ten 
gunste van glasvezel wat nog meer mogelijkheden kan bieden en andere diensten mogelijk 
kan maken. 
  
Domotica infrastructuur Toekomst? 
Bekabelde verbindingen Kan een goed systeem zijn bij nieuwbouw en bestaande bouw 

maar er moet afhankelijk van de situatie worden bepaald wat 
toegepast wordt en wat niet. 

X-10 / A-10 Dit systeem kent te veel nadelen en is erg storingsgevoelig en 
zal het in de toekomst verliezen van andere technologieën. 

RF Ook hier geldt dat dit een goed systeem kan zijn maar dat het 
afhangt van de doelstelling of het gebruikt wordt of niet. 

Standaard? Het knx/EIB is een zekere vorm van standaard welke door 
meerdere installateurs wordt gebruikt. 

 
Beslissingstraject domotica: 
 Keuze voor de standaard: 

• EIB/KNX 
• Bedrijfsgebonden bussysteem 

 Plan van aanpak: 
• Bouwteam:  
• Opdrachtgever 
• Architect 
• Adviseur 
• Aannemer bouw 
• Systeem integrator Installateur 

 Uitvoering: 
• Technische installatie, Nen 1010 installateur 
• Domotica toepassing- systeem integrator 
• Onderhoud en uitbreiding systeem integrator 



   

Talkinghome: interview in het kader van technologische ontwikkeling en ontwikkeling van de 
vraag. 
Datum: 19 november 2003 
Dhr. Smits  
 
Ten geleide: Talkinghome produceert spraakgestuurde technologieën en is hier 2 jaar 
geleden mee begonnen. Talkinghome maakt gebruikt van breedband in huis omdat het 
systeem dit vraagt, communicatie verloopt via een versterkte versie van Bluetooth. 

 
Ontwikkeling infrastructuur 
 

 
Systeem Prijs Toekomstverwachting 2010 Voordelen/Nadelen 
ADSL   Zal nog wat toenemen maar gaat 

aandeel verliezen als glasvezel 
doorbreekt. 

Upgraden mogelijk maar 
zal nooit zo breedbandig 
worden als glasvezel 

Glasvezel  Dit zal de standaard worden, zal bij 
nieuwbouw beginnen en doorzetten 
naar bestaande bouw25, glas is 
volledig toekomstproof. Alle soorten 
infrastructuur kunnen ook over 
glasvezel. Wellicht is een dekking 
mogelijk van 50% over 10 jaar. 

Bandbreedte is enorm, 
terrabits per seconde is 
mogelijk, voor dezelfde prijs 
wordt meer geleverd: 
televisie, internet, telefonie. 

Inbelverkeer  Zal afnemen ten gunste van IP-
telefonie 

IP-telefonie is goedkoper 
bovendien is geen KPN 
abonnement meer nodig26 

Kabel  Zal nog wat toenemen maar aandeel 
gaan verliezen als glasvezel 
doorbreekt. 

Upgraden mogelijk maar 
zal nooit zo breedbandig 
worden als glasvezel 

UMTS  Zal in de toekomst een rol gaan 
spelen maar niet op de 
breedbandige manier die we nu 
kennen. Zal zich niet ontwikkelen tot 
technologie voor internet naar de 
woning 

 

WiFi  Zal zich niet ontwikkelen tot 
technologie voor internet naar de 
woning 

Security problemen, 
bandbreedte wordt gedeeld 

Powerline  Er is een project uitgevoerd maar de 
ontwikkeling hiervan is gestopt 

 

 
 
 

                                                      
25 Er zijn technieken waardoor bestaande kabels vervangen kunnen worden door glasvezels zonder de kabels uit de 
grond te halen. Als deze techniek doorzet kan de bestaande woningvoorraad snel worden voorzien van glasvezel. 
26 IP-Telefonie wordt op dit moment slecht in de markt gezet. Het is niet duidelijk wat en waar iets mogelijk is op het 
gebied van IP-Telefonie. 



   

 
Ontwikkeling domotica 
 
Domotica infrastructuur Toekomst? 
Bekabelde verbindingen EIB systemen met allerlei kabels hebben veel nadelen. Het is 

duur en er moeten veel kabels voor getrokken worden. 
X-10 / A-10 Xanura wordt een belangrijke technologie. Wellicht is internet 

over het lichtnet in huis een mogelijkheid als communicatie 
voor domotica.27 

Bluetooth Zal belangrijk worden en meer mogelijkheden krijgen 
Standaard? gewenst 
Prijsniveau Het grote probleem bij nieuwbouw is dat de markt zo klein is 

waardoor de oplossingen duur zijn en men niet goedkoop kan 
produceren. 28 

 

 
Ontwikkeling van de vraag 
 
Wat willen ouderen en wat willen ze betalen in de toekomst? 

Wat ouderen nodig hebben en wat ze willen betalen is moeilijk te zeggen, de ene 
oudere is de andere niet, dit is heel erg gesegmenteerd. Hun mogelijkheden gaan 
achteruit. Maar dit is voor iedere persoon verschillend. 
Spraaktechnologie wordt erg belangrijk, mensen krijgen reuma of Parkinson, etc. 
Mensen hebben behoefte aan communicatie met bijvoorbeeld hun kinderen. Door 
middel van spraak is dit te realiseren.  
De redenen voor spraaktechnologie zijn: 

• Op afstand de woning te besturen. 
• Geheugenproblemen 
• Nieuwe dingen leren is moeilijk 
• Gebrekkige handfunctie 
• Gebrek mentale functie 

 
 
Algemene opmerkingen 
 
Infrastructuur Als er een complex wordt gebouwd moet glasvezel worden gebruikt naar de 

woning en naar ieder appartement afzonderlijk. 
Domotica Sensoren ophangen is niet het probleem maar de moeilijkheid is de 

interpretatie. Moet de alarmlijn gebeld worden of juist niet? Hiervoor is een 
intelligent systeem nodig. 

Domotica Ouderen kunnen moeilijk met computers omgaan. Spraak maakt dit mogelijk. 
 

                                                      
27 Bij toepassing van Xanura moet een woningcorporatie een netscheiding aanbrengen tussen iedere woning. 
Hierdoor hebben bewoners minder last van storing. Toepassing van Xanura is verreweg het goedkoopste op dit 
moment, de betrouwbaarheid is echter nog geen honderd procent. 
Mensen hebben behoefte aan: 

• Woonhuisbesturing 
• Monitoring/ Alarmering 
• Communicatie (tegen de eenzaamheid) 

28 De ontwikkelingsomgeving is in Nederland erg duur. Er is veel geld geïnvesteerd in de ontwikkeling van systemen 
en dit moet worden terugverdiend door middel van de verkoop. Marmitek producten zijn in prijs een stuk gedaald 
doordat ten opzicht van een jaar geleden de markt is vergroot. De marge per product is verlaagd maar er worden 
meer producten verkocht dus blijft de winst gelijk. Deze ontwikkeling zal zich doorzetten. 



   

Valstar Simonis: interview in het kader van technologische ontwikkeling en de ontwikkeling 
van de vraag. 
Datum: 21 januari 2004 
Dhr. R. den Biesen 
 
Ten geleide: Valstar Simonis is een installatie technisch ingenieursbureau. 
 
Het internettijdperk heeft er o.a. voor gezorgd dat ook bijvoorbeeld bejaardentehuizen inzien 
dat ze wat moeten met internet en de mogelijkheden die het medium biedt op het gebied van 
dienstverlening. 
 
Verzekeringen willen de efficiency verbeteren en zijn fondsen aan het oprichten om in de 
nabije toekomst medische centra te bouwen en te beheren. Op deze manier staan ze dichter 
bij de klant. Doordat de huisarts, fysiotherapeut en tandarts bij elkaar zijn gehuisvest kan 
sneller gewerkt worden en efficiënter gebruik gemaakt worden van hetzelfde aantal mensen. 
Ouderen zullen wellicht in de buurt van zo’n centrum gaan wonen, het lijkt dan wellicht op een 
woonzorgzone. Huisartsen hebben veel meer klanten dan voorheen en werken in veel 
gevallen bijna 24 uur. Bovendien is het op dit moment vaak zo dat de dokter zelf altijd fysiek 
aanwezig moet zijn, hoewel er steeds meer dokters zijn met een telefonisch spreekuur. Een 
parttime dokterspraktijk is niet mogelijk met een complex, zoals eerder is beschreven, zal dit 
wel mogelijk zijn. 
 
Infrastructuur 
Het verhaal van glasvezel is te vergelijken met de telecomsector, de technische 
mogelijkheden zijn niet het probleem. Op sommige masten zitten meerder aanbieders, de 
afstemming geeft problemen. De ene partij is er eerder bij dan de andere waardoor 
verschillende regels worden toegepast en dit geeft veel problemen. De kosten van glasvezel 
verschillen, een kabel is niet duur, het wordt duur wanneer kabels op elkaar aangesloten 
moeten worden, de kabel moet immers gezaagd worden, gepolijst worden en aan elkaar 
worden bevestigd om een goede verbinding tot stand te brengen. Maar ook hier geldt dat 
deze kosten dalende zijn. Kosten van koperverbindingen (waar ook Gbit overheen kan) zijn 
daarom veel lager (glas � 600 vs koper � 400 per woning). Bij een groter aantal woningen ziet 
dit kostenplaatje er anders uit.  
Ook belangrijk zijn de service en maintenance kosten, vaak wordt een systeem aangeschaft 
wat in eerste instantie te betalen is maar de kosten van S&M kunnen hoog oplopen. 
Problemen bij glasvezel zullen vooral van organisatorische aard zijn. Wie betaalt de kabel 
naar de verdeelkast in de wijk en welke diensten mogen er (tegen betaling?) overheen. Veel 
in de ontwikkeling van glasvezel zal afhangen van de verschillende wet- en regelgeving. 
 
Bluetooth is een technologie met veel problemen en zal het moeilijk krijgen om in de toekomst 
een dominante of belangrijke technologie worden. 
Ook het X-10/A-10 protocol geeft veel problemen en is onderhevig aan vervuiling. Per 
elektriciteitsgroep (in de woning) werkt het systeem, maar als er meerdere woningen 
geschakeld moeten worden ontstaan er vaak problemen. 
 
Een probleem voor alle technieken is de acceptatiegraad van mensen. Het niveau van de 
vraag is erg hoog en het is moeilijk hier aan te voldoen. Vaak is er sprak van 
aanloopproblemen en werken systemen in het begin niet storingsvrij. Bewoners verwachten 
dat niet en verwachten ook niet dat er iets stuk gaat. Het is moeilijk hier rekening mee te 
houden. 
 
WiFi biedt mogelijkheden, het heeft een grote bandbreedte, het is snel en theoretisch goed, in 
de praktijk werkt het minder goed. Veel beveiligingsproblemen en het delen van bandbreedte 
werken erg nadelig. Dit zal zijn effect hebben op het gebruik ervan in de toekomst, wat dus 
relatief laag zal zijn. 
 
De techniek welke op IP gebaseerd zijn zal met de komst van het IPv6 sterk toenemen, er 
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan IP-Telefonie, wat nu al werkend is maar met het nieuwe 
internetprotocol makkelijker toegepast kan worden.  
 



   

Domotica 
 
Dat domotica zo duur is heeft drie redenen: 
Grote garantie 
Veel ontwikkelingskosten 
Weinig productie 
 
Ad. 1  
Wanneer een onderdeel kapot gaat moet het product terug worden genomen en worden 
nagekeken/vervangen. Dit kost erg veel geld, om het mogelijk te maken om de garantie te 
bieden worden de prijzen verhoogd zodat er kapitaal is voor eventuele problemen met de 
producten. 
Ad. 2 
De verschillende bedrijven die actief zijn met de ontwikkeling van domotica hebben veel 
ontwikkelingskosten. Deze moeten terug worden verdiend en liefst zo snel mogelijk. De 
prijzen zijn hierdoor hoger. 
Ad. 3 
Weinig productie van de verschillende apparatuur zorg ervoor dat de prijzen per product hoog 
zijn.  
 



   

Wizzbit: interview in het kader van technologische ontwikkeling en ontwikkeling van de vraag 
Datum: 18 november 2003 
Dhr. A. Zandvliet 
 
Ten geleide: Wizzbit houdt zich bezig met ICT-dienstverlening en is daarnaast een Internet 
Service Provider (ISP). Daarbij is Wizzbit distributeur van gebruiksvriendelijke en 
spraakgestuurde software voor huisautomatisering.  
 
Ontwikkeling infrastructuur 
 

 
Systeem Prijs Toekomstverwachting 2010 Voordelen/Nadelen 
ADSL   Zal in de toekomst nog wat 

toenemen. 
Lagere bandbreedte dan 
glasvezel 

Glasvezel  In combinatie met WiFi wordt 
deze manier van infrastructuur 
erg belangrijk. 

Hoge bandbreedte, 
glasvezelnetwerk ligt er al, de 
laatste meters naar de woning 
zijn moeilijk te verglazen. 

Inbelverkeer Belkosten 
zullen 
dalen 

Inbelverkeer voor internet zal 
afnemen, belverkeer zal gelijk 
blijven, ondanks de komst van 
IP-Telefonie.  

Te lage bandbreedte 

Kabel  Weinig kansen voor de 
toekomst, kabel is 
voorbijgestreefd en zal 
waarschijnlijk niet terugkomen 

Lagere bandbreedte dan 
glasvezel 

UMTS  Zal voorbijgestreefd worden  Te lage snelheid 
WiFi  In combinatie met glasvezel 

wordt deze manier van 
infrastructuur erg belangrijk 

Veiligheid van WiFi niet optimaal 

 

 
Ontwikkeling domotica 
 
Domotica infrastructuur Toekomst? 
Bekabelde verbindingen - 
X-10 / A-10 Zal verder worden ontwikkeld en een belangrijk systeem 

worden in de toekomst 
RF Zal blijven bestaan, heeft nog niet het einde van de 

levenscyclus bereikt 
Standaard? Ieder fabrikant heeft een eigen standaard. Een standaard is 

zeer gewenst, zal een combinatie worden van huidige 
systemen 

Prijsniveau Prijsniveau van huidige domotica te hoog. Materiaalkosten zijn 
erg laag. De schaalgrootte is te klein, bij een geautomatiseerd 
proces zullen de kosten dalen. 

 



   

Algemene opmerkingen 
 
Infrastructuur Momenteel zijn er allerlei portalen via internet zoals doktersadvies, 

online apotheek, etc. Dit geeft de consument een manier om op 
zoek te gaan naar alternatieven. Informatievoorziening is d.m.v 
internet gegroeid en zal in de toekomst toenemen. 

Infrastructuur Voordat een gebouw wordt neergezet moet worden bekeken welke 
toepassingen nodig en gewenst zijn. Dus wil de corporatie 
automatische verlichting, wil de corporatie de informatie over 
stroomgebruik meten en terugmelden naar Eneco, etc. Daarna 
moet worden bekeken wat hiervoor nodig is. Op basis van 
toepassingen en behoeften een checklist maken en dan kijken 
naar de technologische invulling hiervan. 

Infrastructuur Loze leidingen zijn een oplossing die voor de hand liggen. Nu is 
vaak te zien dat bij woningen/gebouwen veel loze leidingen 
worden gelegd waarvan 70% daadwerkelijk loos blijft. 

Infrastructuur Wellicht moeten kabels voor stroom en dataverkeer worden 
losgekoppeld. 

Domotica Standaard kan worden bepaald door: 
• Markt 
• Overheid 
• Grote partijen in de markt (Microsoft, Cisco) 

Domotica Het is een moeilijke opgave om de zorg te automatiseren. Zorg is 
een echte mensenjob. Personenalarmering lijkt belangrijk en dit 
zal in de toekomst waarschijnlijk groots toenemen zodat mensen 
zich veiliger willen voelen. 

Domotica Belangrijke factoren bij domotica zijn: 
 

1. Vrijheid van de keuze van de gebruikersinterface, 
de manier waarop je iets aanstuurt, sensor, PDA, 
telefoon 

2. Bestaande systemen dienen de basis te vormen. 
Systemen zijn niet zomaar om te gooien, je kunt 
niet met iets totaal nieuws komen omdat je te 
maken hebt met een bepaalde install base van 
gebruikers 

3. Aan te bieden tegen lage kosten, als systemen 
gerealiseerd worden tegen lage kosten komt men 
vaak bij reële oplossingen uit. Zeker voor 
woningcorporaties is dit een belangrijk. 

4. Een werkelijke standaard (bij voorkeur 
wereldwijd). Fabrikanten zouden om de tafel 
moeten gaan zitten en zeggen: we moeten nu 
naar een standaard toewerken. De standaard kan 
ontstaan door marktwerking of door bijvoorbeeld 
regulatie van de overheid. De overheid kan een 
stimulerende rol hierin hebben dat de markt 
sneller tot een standaard komt. Subsidies, 
incentives, etc. 

5. Integratie van systemen 
6. Modulair karakter, verschillende modules moeten 

in het systeem passen. Het een en ander moet 
toegevoegd kunnen worden aan het systeem, 
bijvoorbeeld klimaatbeheersing en infrarood. 

 
  
  



   

Bijlage E 
Interviews in het kader van corporaties, domotica en het beslissingsproces 
 
Met acht corporaties en één samenwerkingsorganisatie zijn interviews gehouden. Aangezien 
de gesprekken zijn verlopen op basis van een vooraf toegestuurd rapport waarin 
ontwikkelingen werden geschetst, samen met enkele gedachtepunten en niet volgens een 
vragenlijst, zijn de uitkomsten divers. De uitkomsten zijn per categorie gegroepeerd: 
 
1. Rapport en ontwikkelingen 
2. De corporatie 
3. Domotica 
4. Beslissingsproces 
5. Overig 
 
Geïnterviewde organisaties: 
 

1. DWV Woningcorporatie 
2. Helpt Elkander 
3. Hendrik Hertog van Lotharingen 
4. Portaal/USUS 
5. Singelveste 
6. USUS 
7. Vestia Groep 
8. Wocom 
9. Woonplus 

 
In dezelfde volgorde de gespreksverslagen: 



   

DWV woningcorporatie 
Bert van Kaathoven 
Technisch beheer en beleid 
Dongen 
28 januari 2004 
 
DWV 
DWV is een actieve kleine corporatie in Dongen met zo’n 2000 woningen en 11 werknemers. 
Recent is de corporatie in aanmerking gekomen voor de WZSR. Het betreft een project voor 
(zorg)woningen in de Roeloff van Dalemstraat in Dongen, met moderne technologie. 
 
1. Rapport en ontwikkelingen 
De ontwikkelingen die worden geschetst in het rapport zijn erg herkenbaar.  
De huishoudensamenstelling daalt en er is sprake van individualisering. De 
huishoudensamenstelling is dalende sinds 1970. In Brabant voltrok deze ontwikkeling zich 
langzamer. Tegenwoordig zijn er weinig verschillen meer in Nederland wat betreft 
huishoudensamenstelling, hooguit zijn er enkele verschillen met noordelijke provincies. 
 
2. De corporatie 
Vóór de brutering was er weinig integratie tussen afdelingen en was de corporatie intern 
gericht, dit is nu veranderd. Door de brutering in 1995 is de corporatie veranderd van een 
intern gerichte instelling naar een bedrijf met een open instelling en gericht op de bewoners. 
Er is meer vrijheid voor de corporatie, hoewel de overheid sterk over de schouder meekijkt en 
door middel van verschillende velden in het BBSH voorschrijft hoe er gehandeld dient te 
worden. Het zorgveld is hiervan een goed voorbeeld, dit veld is pas recent opgenomen in het 
BBSH. DWV had al een soortgelijk veld opgenomen in hun visie en het zorgveld bracht geen 
moeilijkheden. 
Moeilijkheden zijn wel te verwachten wanneer corporaties niet meer vrij worden gesteld van 
vennootschap- en overdrachtsbelasting. De plannen voor afschaffing van de vrijstelling zijn 
op dit moment nog onduidelijk. Vanuit de kant van corporaties is er kritiek op deze maatregel. 
De meeste corporaties investeren geld dat wordt verdiend in de woningen en wordt niet als 
winst aangemerkt.  
Sinds de brutering zijn veel professionele corporaties ontstaan. Vele corporaties werken 
tegenwoordig met strategisch voorraadbeheer, dit wordt door steeds meer corporaties 
gebruikt.  
De verhouding bij DWV tussen woningen die worden verkocht en die in eigen bezit blijven is 
ongeveer 40–60. 
 
Doordat DWV absoluut gezien weinig werknemers heeft bestaat de staf uit personen met een 
dubbele functie. De staf bestaat uit 4 personen. De afdeling beleid geeft richting aan totaal 3 
afdelingen, zijnde techniek, verhuur, financiën. Zoals gezegd hebben de personen een 
dubbele functie wat soms door elkaar loopt. 
 
Doordat de corporatie een beperkt vermogen heeft is het moeilijk om veel nieuwbouw te 
ontwikkelen. Bovendien is er op dit ogenblik geen sprake van een rustige markt, er wordt 
voorzichtig omgegaan met nieuwbouw. 
 
3. Domotica 
Domotica is op dit moment erg duur, prijzen zijn hoog en het is moeilijk de markt te doorzien. 
Installateurs hebben dezelfde producten maar houden kennis achter en houden prijzen hoog 
waardoor de ontwikkeling niet op gang komt en de markt beperkt blijft. 
 
Domotica in de woning is als volgt in te delen.  
1. aansturing (software) 
2. infrastructuur in de woning 
3. bediening 
Domoticatoepassingen met batterijen zijn niet altijd betrouwbaar, een voorbeeld hiervan is 
een rookmelder die soms tijden niet meer werkt omdat de batterij al een tijd leeg is. Daarom 
is er de keuze gemaakt zo min mogelijk te werken met domoticatoepassingen welke op 
batterijen werken. 



   

 
DWV neemt de eerste 18 maanden de kosten voor hun rekening wat betreft 
personenalarmering. Indien bewoners na deze periode gebruik willen blijven maken van deze 
dienst moet ervoor betaald worden. Op dit moment is nog onduidelijk wat de exacte kosten 
zullen zijn. Het systeem dat wordt aangebracht is afkomstig van de zorginstelling Thebe. 
 
De NEN1010 loop achter op de ontwikkelingen en beperkt de ontwikkeling van domotica. Het 
is een bottleneck wat er mede voor zorgt dat de markt voor domotica beperkt blijft. 
 
De transparantheid van de installatiemarkt werkt negatief voor de implementatie van 
domotica voor woningcorporaties. Voor corporaties is de markt niet transparant wat een 
moeilijke keuze betekent voor domotica. 
 
 
4. Beslissingstraject 
De keuze voor domotica komt voor uit de behoeften van ouderen om langer thuis te blijven 
worden. Domotica kan in sommige behoeften van ouderen voorzien. Bijvoorbeeld veiligheid, 
en hulp bij zintuigvermindering. Op dit moment worden een aantal woningen voorzien van 
alarmering (alarmeringstelefoon met persoonlijke alarm op afstand), het 1e jaar wordt dit 
gratis aangeboden, daarna zal de prijs ongeveer � 5 bedragen. Het systeem wordt geleverd 
door Estafette. Tevens zijn de woningen voorzien van een aan/uit schakelaar. 
De keuze voor domotica wordt gemaakt door de staf. De directeur van DWV heeft een 
voorkeur voor technologie, het onderwerp “technologie in de woning” komt mede daarom snel 
te sprake.  
 
Bij de keuze voor domotica wordt samengewerkt met een installateur/adviseur. Er wordt 
installatietechnisch naar de verschillende systemen gekeken. Daarna wordt gekeken naar het 
onderhoud en uitbreidbaarheid van het systeem. De staf neemt op basis van de gegevens 
een beslissing wat toegepast wordt. 
Er kunnen 4 stappen worden onderscheiden tijdens het beslissingsproces: 
Stap 1 Overleg met de staf 
Stap 2 Samen met een adviseur/installatiebureau wordt een PVE gemaakt welke nauwkeurig 
wordt uitgewerkt. 
Stap 3 De mogelijke keuze voor een systeem 
Stap 4 De staf neemt een beslissing 
 
Bij nieuwbouw worden loze leidingen toegepast zodat later, als de bewoner daar prijs op stelt, 
toepassingen aangeboden kunnen worden. Bijvoorbeeld automatische zonwering, gordijnen, 
etc. 
DVW is een praktijkgerichte corporatie, zo worden de beslissingen ook genomen, met een 
praktische blik. 
 
5. Overig 
Als men het heeft over duurzaamheid wordt vaak niet gedacht aan schilderwerk of 
schoonmaakwerk waar veel op bespaard kan worden. 
 
De bouwregelgeving zorgt voor een traag bouwproces. Het is een omvangrijk besluitproces 
en er zijn vele partijen bij betrokken, bovendien duurt lang voordat het fiat voor het bouwen 
gegeven kan worden. 
 
 



   

Helpt Elkander 
Gesprek: Dhr. P. v.d. Kerkhof 
Hoofd Projecten 
Nuenen 
3 februari 2004 
 
Helpt Elkander 
Helpt Elkander is een kleine actieve corporatie met 10 werknemers, de corporatie heeft zo’n 
1200 woningen in bezit. De corporatie probeert altijd het belang van de bewoner voorop te 
stellen. Domotica is verweven in het beleid en plannen voor het aanbieden van glasvezel 
liggen op tafel. De corporatie kan worden getypeerd als innovator. 
 
1.Rapport en ontwikkelingen 
Het geschetste trends en ontwikkelingen zoals geschreven in het gestuurde document zijn ok. 
 
Bouwregelgeving is nog steeds een beperkende factor voor het bouwen van woningen. 
Bezwaar maken is erg laagdrempelig. Een kort briefje is genoeg om een bouwproces ernstig 
te vertragen, het kost degene die bezwaar maakt niets, bovendien houden bezwaarmakers 
lang vol, vaak tot aan de Raad van State. 
 
Dat de vrijstelling van overdrachtsbelasting wellicht afgeschaft wordt voor corporaties is een 
maatregel waardoor corporaties het nog moeilijker gaan krijgen. Door verkoop van 
nieuwbouwwoningen worden de verliezen gedekt. Ergens zal het geld vandaag moeten 
komen om de kosten te dekken. De maatregel heeft ook consequenties voor recente 
projecten, er is weinig speelruimte en de maatregel zet een grote stempel op huidige 
projecten die hierdoor financieel moeilijk haalbaar worden. 
 
In Nederland zijn er veel ouderen die hun hypotheek hebben afgelost en redelijk vermogend 
zijn, er zijn echter ook veel ouderen die moeten rondkomen van alleen een AOW terwijl de 
uitgaven van ouderen stijgen. Er moet steeds meer zelf betaald worden door ouderen. 
 
2. De corporatie 
Helpt Elkander is een zeer actieve corporatie en ziet domotica niet als pilot maar als 
dienstverlening. 
Van het aantal nieuwe woningen is 40% bestemd voor verhuur en 60% voor de verkoop, in 
sommige gevallen is dit 30-70. 
De onrendabele toppen worden in 1 jaar afgeschreven, dit is een aanzienlijke aanslag op het 
eigen vermogen. Er moet bovendien worden voldaan aan de solvabiliteit zoals beschreven in 
het BBSH.  
 
Met de gemeente is een convenant opgesteld omtrent het bouwen van sociale huurwoningen. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om het bestemmingsplan. 
 
Door de brutering in 1995 zijn veel corporaties commerciëler op gaan treden. Er zijn ook 
corporaties die nog steeds erg conventioneel te werk gaan. Daarbij is dan sprake van 
afgebakende functies en een erg kleine ontwikkelingsafdeling. Van een commerciële 
professionele benadering is geen sprake. De verhuurbaarheid is immers geen probleem. In 
Nuenen staan 1700 mensen op de wachtlijst, in iedere gemeente zijn er lange wachtlijsten. 
 
3. Domotica 
De corporatie heeft de vertaalslag gemaakt van dure domoticatoepassingen in Belgische 
villa’s naar betaalbare huurwoningen. Vijf jaar geleden waren de kosten voor elektra per 
woning zo’n fl 1500. Tegenwoordig is � 5000 al normaal voor alle elektra in de woning. 
De domotica zoals toegepast in het 1e domoticaproject maakte gebruik van een EIB-
Bussysteem. In de nieuwbouw is dit een goed systeem. Er is geprobeerd dit ook in de 
bestaande bouw toe te passen. Het bleek echter moeilijk een volledig bedraad systeem toe te 
passen en erg veel tijd in beslag te nemen, mede hierdoor was het financieel niet haalbaar. 
Op dit moment zijn er erg veel domotica-systemen, de ontwikkeling lijkt nu echt op gang te 
zijn gekomen. Wanneer de investeringskosten terugverdiend zijn zullen de prijzen wellicht 
dalen.  



   

Veel technische partijen moeten samenwerken bij de realisatie van een woning, deze partijen 
willen referentietabellen niet vrijgeven waardoor samenwerking erg moeizaam verloopt. 
 
 
Door middel van glasvezel behoort beeldcommunicatie tot de mogelijkheden, samen met 
uiteraard telefonie, internet en telefoon. 
 
4. Beslissingstraject 
Iemand in de corporatie moet domotica hoog op de agenda hebben staan en zich ervoor in 
willen zetten. In 1994 liep de directeur van Helpt Elkander dhr. Van Berlo tegen het lijf. Dit 
betekende het begin van het 1e domoticaproject dat in 1996 van start is gegaan waarna 
plannen zijn gemaakt voor de bouw van 20 appartementen waarvan er 5 voorzien zouden 
worden van domotica. In eerste instantie werd gewerkt met een consumentenpanel, hierin 
namen bewoners deel uit alle lagen van de bevolking. Dit werkte echter minder goed dan 
gedacht. Samen met PON (Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant) is gewerkt aan een 
ander panel van ±20 personen. Samen met deze personen is een PVE opgesteld. Als snel 
werd besloten alle 20 woningen te voorzien van domotica. Bewoners zijn erg tevreden over 
de toepassingen, dit is mede te danken aan de zeer belangrijke nazorg welke beschikbaar 
was na oplevering. Vaak ervaren bewoners problemen, bijvoorbeeld als er ’s nachts een 
alarm onterecht afgaat, service is op dat moment erg belangrijk, dit wordt vaak vergeten. 
Bovendien lezen mensen de handleiding niet maar in plaats daarvan bellen zij op.  
 
Domotica is verankerd in het beleidsprogramma. Welke domotica wordt toegepast is per 
project verschillend en wordt per project bekeken (in de financiële begroting is een stelpost 
“domotica” opgenomen). Allereerst wordt een haalbaarheidsonderzoek verricht, daarna wordt 
bekeken wat aangeboden wordt. De beslissing wordt samen met een domotica-adviseur (in 
het geval van Helpt Elkander een elektronisch bureau) genomen aangezien hij meer inzicht 
heeft in verschillende systemen. Een corporatie kan niet alle ontwikkelingen volgen.  
Doordat de lijnen in de organisatie kort zijn kunnen beslissingen snel worden genomen. 
 
Informatievoorziening bestaat uit het navragen bij collega’s en andere corporaties wat de 
eventuele valkuilen kunnen zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal overleg gevoerd met 40 
personen, allen medewerkers van corporaties. 
 
5. Overig 
Het probleem bij woonzorgcombinaties is de besparing. Doordat ouderen langer thuis wonen 
wordt minder aanspraak gedaan op zorg. De besparing is echter afkomstig uit verschillende 
bronnen die niet naar elkaar overgeheveld kunnen worden. 
Woonzorgcombinaties zijn goed mogelijk en dit zal onder andere ook de toekomst gaan 
worden. De ziekenhuizen en bejaardencentra zijn veranderd van een intramurale instelling in 
een aan huis zorgverlenende partij. 
De vraag naar zorg zal alleen maar toe gaan nemen maar het zal meer en meer maatwerk 
gaan worden waarbij de klant ook voortaan kan gaan kiezen waar hij zijn zorg inkoopt. 
 



   

Hendrik Hertog van Lotharingen 
Gesprek Dhr. Aelbers 
Hoofd strategie en innovatie 
Eindhoven 
 27 januari 2004 
 
HHVL 
HHVL heeft veel ervaring met domotica en mag gerekend worden tot de voorlopende 
corporaties met vijfendertigduizend woningen. 
 
 
1. Rapport en ontwikkeling 
Vergrijzing 
De grootste golf moet nog komen. Rond 2010 zal de groep ouderen sterk groeien en zal extra 
zorg nodig zijn. De cijfers van verschillende prognoses geven duidelijk aan dat het aantal 65-
plussers sterk toe zal nemen. Deze groep zal meer technologie georiënteerd zijn dan de 
huidige groep. Bovendien zal de mate waarin men gebruik maakt van technologie toenemen, 
ouderen hebben nu al te maken met verschillende technische apparaten in de woning die 
bediend moeten worden. Ook de internetpenetratie van ouderen stijgt ieder jaar. 
 
De overheid zet in op extramuralisering en het Persoons Gebonden budget. Het is nog maar 
de vraag of de maatschappij klaar is voor het PGB. Ouderen krijgen meer 
verantwoordelijkheden en moeten keuzes maken terwijl de zorgwereld ondoorzichtig is en er 
geen sprake is van de “1-loket” gedachte. Door invoering van het PGB moet meer 
concurrentie ontstaan tussen zorgaanbieders waardoor de prijzen moeten dalen, een 
zorgtehuis mag tegenwoordig ook zorg leveren in de omgeving, particuliere zorg is ook een 
mogelijkheid, het is de vraag of dit ook werkt en bovendien of de situatie voor de ouderen 
verbetert. De keuzevrijheid zal niet voor iedere oudere duidelijk zijn. 
 
Zorg wordt ieder jaar duurder, er is een mentaliteitsverandering nodig dat zorg meer geld gaat 
kosten en er ook meer voor betaald zal moeten worden. De onrendabele investeringen 
houden een keer op en de gebruiker moet een betalende partij worden. 
 
2. Corporatie 
De aandachtsgroep van HHVL is de oudere met een laag inkomen. Deze groep wordt relatief 
gezien kleiner omdat er meer ouderen komen met een goede financiële positie. Absoluut 
gezien blijft de aandachtsgroep hetzelfde in aantal. De aandachtsgroep en de groep 
financieel beter vermogenden zijn in omvang erg groot en zullen in de toekomst sterk 
toenemen. Het probleem van vergrijzing is bij HHVL aan de orde, echter lijkt het erop alsof 
veel instanties wachten met hierop te reageren. Het probleem komt snel dichterbij en daarom 
moeten nu maatregelen genomen worden. 
 
De verhouding koop/verkoop van nieuwbouw wordt in sommige gevallen bepaald door de 
markt, in andere situaties wordt zelf gekozen wat het beste is voor het leefmilieu.  
 
3. Domotica 
Op dit moment zijn er weinig toepassingen die erg goed werken. De enige toepassingen die 
goed werken zijn de alarmeringsapparaten. De apparatuur van Estafette en Tunstall werken 
goed. Onder de huurders van HHVL gebruiken 4000 huishoudens een dergelijk apparaat. Dit 
kost � 13 per maand en is redelijk betaalbaar. 
Een toepassing die op gang begint te komen is de Telemedicine. Een voorbeeld: Patiënten 
met medicijnen tegen trombose moeten geregeld naar een centrum waar bloed afgenomen 
wordt. Daarna wordt bekeken of de medicatie aangepast moet worden. Tegenwoordig 
kunnen mensen zelf bloed prikken en via internet de informatie versturen naar een centrale. 
Er wordt dan door een doktor bekeken wat de medicatie moet zijn en dit wordt 
teruggekoppeld. Op deze manier zijn mensen niet meer genoodzaakt iedere dag naar een 
ziekenhuis te gaan. In de toekomst zal een computer op basis van eerdere gegevens de 
medicatie bepalen. 
 
Bij domotica spelen 2 aspecten een rol. 



   

Technisch, dit houdt in dat het systeem goed regelbaar is en de systemen kwalitatief in orde 
zijn. 
Maatschappelijk, dit houdt in dat het belangrijk is bij toepassingen te kijken naar de gebruiker 
en hoe deze met het systeem omgaat en om kan gaan. Bijvoorbeeld een thuis/uit stand van 
de woning, maar het is ook belangrijk dat de bewoner zelf nog flexibel met het systeem om 
kan gaan en wellicht zelf aanpassingen kan doen. 
Domotica kan (zorg)veiligheid en inbraakveiligheid bieden. 
 
Corporaties zitten vaak vast aan een bedrijfsgebonden systeem en willen dit eigenlijk niet. 
Tunstall, Marmitec, Honeywell, allemaal hebben ze dezelfde producten maar ze zijn niet 
uitwisselbaar en bovendien te duur. 
Een voorbeeld van de moeilijk doordringbare markt is die van Vidome. Zij hadden een geen 
telefoontoestellen van Tunstall maar wilden wel aangesloten worden op de zorgcentrale. 
Tunstall moet hier een code voor vrijgeven waardoor ook niet-Tunstall apparatuur toegang 
heeft tot de centrale, deze code werd echter niet afgegeven. Een nieuw systeem moest 
gebouwd worden om toch toegang te verlenen tot de zorgcentrale. 
 
Het probleem bij domotica is de vraag wie het gaat betalen, drie partijen spelen hierin een rol, 
de klant (bewoner), de corporatie en de zorgverzekeraar. De klant moet een kostenvoordeel 
zien en corporaties kunnen niet teveel investeren. De zorgverzekeraar heeft ook belang bij 
het langer thuis wonen van ouderen.  
 
4. Beslissingstraject 
Bij het inventariseren wat de mogelijkheden zijn met domotica worden verschillende vaste 
contacten uitgenodigd, technisch en niet technisch. Door de afdeling Projecten worden de 
verschillende mogelijkheden bekeken en op basis van een opgestelde visie wordt de 
beslissing genomen. De onrendabele top wordt uiteraard hoger indien domotica wordt 
toegepast. 
Er wordt een PVE opgesteld waaraan voldaan moet worden, in veel gevallen wordt dan 
domotica toegepast. Door ervaring weten we nu hoe we domotica aan moeten pakken en we 
werken hierbij samen met de thuiszorg. 
Er is geen speciale begroting voor domotica. 
 
Toen enkele jaren geleden de domotica in opkomst was hebben veel corporaties pilots 
uitgevoerd. Deze werden uitgevoerd om informatie op te doen en om van te leren. Echter 
waren er ook corporaties die een project uitvoerden met het oog op prestige, dit had weinig te 
maken met een oplossing voor het zorgprobleem. 
Een corporatie moet behoorlijk groot zijn om een domotica-project goed op te zetten en er 
wat van te kunnen leren. 
Vanaf 2001 worden door HHVL loze leidingen geplaatst bij nieuwbouw. Dit heeft inmiddels 
veel ervaring opgeleverd en er is nu kennis waar loze leidingen geplaatst moeten worden en 
wat handige plekken zijn. Op dit moment worden woningen voorzien van elektrische sloten 
die ook door een zorginstelling geopend kunnen worden. Een bestaand complex is voorzien 
van dergelijke sloten, dit is een vrij dure oplossing, omdat goede sloten die nog lang niet 
afgeschreven zijn, vervangen worden. Het is een stuk goedkoper als bij nieuwbouw de keuze 
gemaakt wordt voor dergelijke sloten aangezien van vervanging in dat geval geen sprake is. 
 
Glasvezel is het medium van de toekomst. Bovendien is de bandbreedte dermate groot dat 
een videoverbinding geen probleem is en het is net als ADSL en Kabel “always on”. 
Verbindingen worden steeds sneller en mensen vragen steeds meer bandbreedte, glasvezel 
kan nu en in de toekomt voorzien in die behoefte. 
Op dit moment heeft HHVL een contract aangaande huurlijnen in bezit van Priority Telecom, 
deze lijnen zijn relatief erg duur. Er is nu een stichting opgericht samen met 20 partijen 
(bibliotheek, gemeente, corporaties, ziekenhuizen, etc.). Door deze stichting wordt een 
glasvezelnetwerk uitgelegd en kan kosteloos tussen vestigingen worden gecommuniceerd. 
Via dit netwerk kan televisie, internet en telefonie aangeboden worden. Wellicht worden in de 
toekomst ook alle woningen aangesloten op dit netwerk. 



   

Portaal/USUS 
Gesprek Dhr. Cok Buijs 
Directeur Projecten 
Wezep 
22 januari 2004 
 
Portaal/USUS 
Dhr. Buijs is sinds 2003 werkzaam bij Usus. Dhr. Buijs heeft een lange tijd gewerkt bij Portaal 
en is nog steeds betrokken bij deze corporatie. Portaal is een van de grootste corporaties en 
actief op technologisch gebied, zo zullen in de toekomst alle woningen worden voorzien van 
een glasvezelaansluiting. 
Usus is een samenwerkingsorgaan van verschillende corporaties en 2 zorginstanties. De 
reden voor de oprichting van Usus is dat door bundeling van krachten en capaciteit meer 
bereikt kan worden. Het is beter samen te werken dan dat iedere corporatie twee 
medewerkers inzet om de mogelijkheden van domotica te onderzoeken en bij te houden. 
Usus heeft geen specifieke afdeling die zich bezighoudt met domotica maar heeft mensen 
beschikbaar welke systematisch verschillende mogelijkheden nader onderzoeken en 
afwegingen maken wat het beste toegepast kan worden. Usus helpt bijvoorbeeld bij het 
bekijken van de zin en onzin van toepassingen. 
 
1. Rapport en ontwikkelingen 
De geschetste ontwikkelingen zijn herkenbaar en compleet. Wat echter niet duidelijk gemaakt 
wordt is de reden voor het falen van domotica in vele gevallen. 
 
2. Corporatie 
Door de brutering in 1995 is de verantwoordelijkheid voor de verhuur en bouw van vastgoed 
bij de corporatie komen te liggen. Het merendeel van de woningcorporaties is inmiddels 
bewust van hun gewijzigde situatie. Dit wil echter niet zeggen dat altijd de juiste beslissingen 
genomen worden. Er zijn corporaties die bijvoorbeeld aankopen doen waar grote vraagtekens 
bij te plaatsen zijn. 
Een woning verhuren zonder daarbij diensten aan te bieden of activiteiten te verzorgen is 
tegenwoordig niet genoeg. Er moet meer gebeuren, daarom heeft Portaal voor glasvezel 
gekozen, bovendien is dit medium volledig toekomstproof en kan triple play (telefoon, 
televisie, internet) aangeboden worden. De internetpenetratie onder ouderen is relatief hoog 
en zal in de toekomst hoger worden, dit verklaart mede de keuze voor glasvezel. 
De corporatie moet goed inzicht hebben in de woningvoorraad en hun huurders, vervolgens 
kan ingespeeld worden op de vergrijzing en kan bepaald worden hoeveel woningen gebouwd 
moeten worden. 
 
De plannen om de vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor woningcorporaties af te 
schaffen zijn discutabel. De woningcorporatie bedient hoofdzakelijk de onderkant van de 
markt en hoewel de corporatie in enkele gevallen gezien kan worden als concurrent van de 
ontwikkelaar zijn er toch wezenlijke verschillen tussen beide partijen. Bovendien worden alle 
opbrengsten teruggebracht in de sector. Tevens moet de corporatie aan prestatievelden 
voldoen, dit zijn er in de loop der tijd meer geworden. 
 
3. Domotica 
Op dit moment zijn de prijzen van domotica erg hoog en er zijn veel aanbieders actief die 
allemaal een hoge prijs vragen. Er is erg veel ontwikkeling en het is nog niet 
uitgekristalliseert. Hierdoor zijn de afschrijvingstermijnen kort, het lijkt niet verstandig dure 
uitgebreide domotica te installeren in deze tijd. Het is een imperfectie van de markt die op dit 
moment moeilijk te ondervangen is.  
De markt voor domotica wordt direct gekoppeld aan ouderen en is erg gericht op zorg, op 
deze manier blijft de markt beperkt tot de ouderen. De markt is te klein en prijzen zullen pas 
dalen als de afzetmarkt voor domotica groeit. De dienstenbemiddeling achter de 
toepassingen verloopt bovendien erg moeizaam.  
De domoticamarkt is ondoorzichtig en niet universeel. Bovendien kan de techniek niet 
uitgewisseld worden. Schakelmodules zijn erg duur en bovendien niet uitwisselbaar, iedere 
toepassing heeft zijn eigen kastje (alarmering, detectie, etc) terwijl dit geïntegreerd zou 
moeten worden door middel van bijvoorbeeld een CPU. 



   

 
Door middel van een spreek/luister verbinding en wellicht videoverbinding kan beter worden 
bepaald of de bewoner hulp nodig heeft (directe hulp of hulp die later geboden kan worden? 
Wellicht is de hulp van de thuiszorg niet nodig. Op deze manier kan efficiënter omgegaan 
worden met de zorgcapaciteit. 
Het sociale aspect moet niet worden vergeten wanneer men praat over domotica, dit is erg 
belangrijk voor ouderen, het welzijnsaspect kan worden vergroot. Bovendien is het 
aangetoond dat de zorgvraag vermindert als men sociale contacten heeft. 
Basistoepassingen aanbieden en daarnaast luxetoepassingen op aanvraag is een goede 
manier om domotica toe te passen. 
 
 
4. Beslissingstraject 
Domotica wordt bij Portaal behandeld als een investeringsbeslissing en wordt meegenomen 
met de ontwikkeling van vastgoed. Er wordt bekeken wat de kosten en opbrengsten zijn en 
wat het onrendabele deel eventueel is. Daarna volgt de beslissing. 
Hoewel er geen speciale visie geschreven is voor domotica zijn er notities opgesteld die 
helpen bij het beslissingstraject. 
Bij Portaal wordt nu vooral ingezet op glasvezel, domotica wordt hierbij meegenomen.  
Domotica kan gezien worden als een speeltje of als vastgoedinvestering, als het gezien wordt 
als investering en bovendien geïntegreerd wordt toegepast heeft domotica een kans van 
slagen. 
 
5. Overig 
De zorgvraag in de toekomst zal toenemen, secretaris Ros sprak over de run op 
zorginstellingen wanneer de zorgcapaciteit te klein is en ouderen naar 
zorginstellingen/aanleunwoningen willen verhuizen omdat alleen op die manier aanspraak 
gemaakt kan worden op ouderenzorg. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn van het 
extramuraliseringsbeleid. 
 
Het is de vraag wie de vragers zijn van domotica, de zorginstelling die efficiënter wil werken 
of de oudere die langer zelfstandig thuis wil wonen. 



   

Singelveste 
Dhr. P. Van Happen   
Productontwikkelaar 
Breda 
21 januari 2004 
 
 
Singelveste 
Singelveste heeft ongeveer 8700 woningen in bezit en kan getypeerd worden als een actieve 
woningcorporatie en biedt een uitgebreid pakket woondiensten aan. 
De doelgroep van Singelveste bestaat uit mensen die als gevolg van financiële, sociale of 
fysieke omstandigheden belemmerd worden in hun huisvestingskansen. Daarnaast staat de 
groep ouderen en gehandicapten hoog op de agenda en is de corporatie sterk gericht op 
wonen, zorg en welzijn. 
 
1. Rapport en ontwikkelingen 
Het extramuraliseringsbeleid dat door de overheid is ingezet kent veel onzekere factoren. Wat 
er gaat gebeuren met de wachttijden voor zorg is onduidelijk, er is geen zorggarantie en kan 
niet worden gewaarborgd, dit zijn enkele redenen waarom er tegenwoordig commerciële 
zorgverlening ontstaat.  
Het aantal ouderen in Nederland stijgt terwijl de budgetten dalen. Door de groei van de 
eenpersoonshuishoudens en een afname van het aantal kinderen zullen steeds meer 
ouderen zorginstanties moeten aanspreken. Bovendien wordt het moeilijk voor de ouderen 
om hun PGB (Persoonsgebonden Budget) goed in te zetten, ouderen krijgen meer 
verantwoordelijkheid maar het is de vraag hoe hiermee wordt omgegaan. 
Het bestedingsvermogen van ouderen zal waarschijnlijk stijgen, of ze ook meer gaan 
uitgeven is onduidelijk. Ouderen willen weinig uitgeven en houden de hand op de knip, 
ouderen zijn bereid meer te betalen als een totaalprijs aangeboden wordt waarin alle kosten 
zijn verwerkt. Hoe het aangeboden wordt is erg belangrijk. 
De verdere geschetste ontwikkelingen in het rapport zijn herkenbaar. 
 
2. De corporatie 
De corporatiemarkt is in beweging. De onrendabele toppen zijn erg hoog, er zijn zelfs 
corporaties met een onrendabele top van � 80.000 per woning. Daar komt nog bij dat veel 
wijken net na de oorlog zijn gebouwd en veel corporaties actief zijn met herstructurering. De 
woningcorporatie moet rendabel functioneren. Veel woningcorporaties hebben nog een 
redelijk vermogen maar men kan het eigen vermogen niet blijven aanspreken.  
Hoeveel procent van nieuwbouw verkocht wordt en hoeveel procent in eigen bezit blijft is 
afhankelijk van het project en wordt bijvoorbeeld bij het project “de Prins” door de markt 
bepaald. 
Samen met de thuiszorg Breda, de andere corporaties en SOB (Stichting Ouderen Breda) 
heeft Singelveste de stichting “Goed Geregeld” opgericht. Deze stichting is ontstaan door 
gehoor te geven aan behoeften van de markt. De éénloketgedachte is hierbij uitgangspunt. 
De bewoners kunnen, indien zij willen, bellen naar een nummer dat 24 uur per dag en 7 
dagen per week bereikbaar is. De aangeboden diensten zijn allen gerelateerd aan 
wonen/zorg/welzijn. Enkele voorbeelden zijn bijvoorbeeld “tafeltje dekje”, een 
pedicure/kapper/opticien aan huis. Maar de dienst biedt ook mogelijkheden voor verschillende 
klus-werkzaamheden aan huis. De kosten voor het abonnement zijn � 4,50 per maand, dit is 
inclusief het abonnement dat ouderen hebben voor de thuiszorg (dit ligt rond de � 2,00 per 
maand). Met iedere dienstenleverancier zijn prijsafspraken gemaakt. Het succes van de 
stichting “Goed Geregeld” is te danken aan en de samenwerking met anderen, zo heeft de 
SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) een evaluatie uitgevoerd van 
woonzorgwelzijnsdiensten met gefaseerde implementatie. De eerste fase bij Goed Geregeld 
bestond uit het aanbieden van het de verschillende diensten in een beperkt aantal wijken aan 
huurders vanaf 55+. Daarna zijn de diensten beschikbaar gesteld voor meerdere wijken. In de 
toekomst zal er geen restrictie meer zijn op het gebied van leeftijd en zal het ook aan 
particuliere kopers worden aangeboden. Singelveste probeert met het beschikbaar stellen 
van de verschillende diensten de maatschappelijke rol goed te vervullen. Bovendien maakt 
Singelveste prestatie-afspraken met de gemeente. 
 



   

De corporatie werkt veel samen met andere partijen en doet dit onder andere om de 
efficiëntie te verhogen, bijvoorbeeld samenwerking met een ontwikkelaar, in overleg wordt 
dan besproken welke partij bepaalde zaken voor zijn/haar rekening neemt. De corporatie 
heeft niet altijd de knowhow terwijl andere partijen deze wel hebben, samenwerking kan dan 
gunstig uitpakken en kan zoals gezegd zorgen voor een efficiëntere werkwijze. 
Er zijn corporaties die taken in hun pakket hebben welke weinig met wonen te maken 
hebben, het grijze gebied is sinds de bruteringsoperatie erg groot geworden. Dit komt omdat 
de regelgeving altijd achter loopt op de praktijk. 
 
Singelveste is in gesprek met de gemeente over een convenant welke betrekking heeft op de 
WVG (Wet Voorziening Gehandicapten), er zullen afspraken worden gemaakt over 
vergoeding en aanvragen van zorgvoorzieningen. 
 
3. Domotica 
Domotica mist een standaard wat het moeilijk maakt de markt goed te doorzien. Van de 
verschillende domotica-systemen lijkt draadloze technologie veel mogelijkheden te hebben. 
Wellicht is het mogelijk dat de corporatie de techniek aanschaft tot in de meterkast en dat de 
bewoner toepassingen installeert via het PGB. 
 
Domotica kan veiligheid bieden aan bewoners, een voorbeeld van een veiligheidsaspect komt 
naar voren als de mogelijkheden van domotica vergeleken worden met de 
“goedemorgen/goedenavond” service. Iedere ochtend en avond wordt naar de bewoner 
gebeld en wordt gevraagd of alles goed gaat. Met persoonlijke alarmering en 
bewegingsdetectie kan het veiligheidsgevoel nog verder worden verbeterd. Een automatisch 
openende deur bij calamiteiten versterkt dit effect. Er moet echter niet worden vergeten dat 
mensen eenzaam zijn of kunnen worden. Bij een project van Vidome waren er extra 
activiteiten nodig omdat ouderen erg weinig contact hadden met andere mensen. Per situatie 
moet worden bekeken wat en hoe dit aangeboden wordt en welke partijen hier een rol in 
spelen. 
Als woningcorporatie is het moeilijk om de technische kant van de markt goed te kennen, de 
ontwikkelingen gaan erg snel het is erg specialistisch, samenwerkingspartijen zoeken is een 
mogelijkheid om dit te ondervangen. 
 
4. Beslissingstraject 
Op dit moment wordt op het gebied van domotica bij Singelveste nog projectmatig gewerkt. 
Domotica is nog niet verankerd in het beleid en er zijn geen beleidsregels opgesteld. De 
bedoeling is dat dit het komende jaar opgezet gaat worden en een plan van eisen ontwikkeld 
wordt. Dit is een langdurig project wat enige tijd nodig heeft om goed uitgevoerd te worden. 
Informatievoorziening bestaat uit het bezoeken van voorbeeldwoningen, congressen en het 
lezen van documentatie. 
Vier groepen domotica producten kunnen worden onderscheiden:  
 
Infrastructuur  
Besturingssysteem  
Hardware/software 
Diensten 
 
Domoticatoepassingen waar aan gedacht kan worden zijn o.a. de verlichte plasroute, 
inbraakalarmering en persoonlijke alarmering. Het is belangrijk alles centraal te koppel in de 
woning en dat de klant kan bepalen wat hij/zij wil. 
Door samenwerking met verschillende partijen (thuiszorginstelling, architect, leverancier 
(techniek en diensten), bewoner, corporatie) kan domotica op een goede manier worden 
geïmplementeerd. 
 



   

USUS 
Jacqueline Scholing 
Adviseur 
Utrecht 
11 februari 2004 
 
USUS 
USUS is een netwerkorganisatie van vijf woningcorporaties, twee zorgorganisaties en één 
zorgverzekeraar. Alle genoemde partijen willen tegemoet komen aan de behoefte aan goed 
en verzorgd wonen voor bijzondere doelgroepen, waaronder ouderen en mensen met een 
verstandelijke of lichamelijk handicap. De markt is kwalitatief en kwantitatief erg omvangrijk, 
partijen constateren dat met de huidige werkwijze op eigen kracht onvoldoende resultaten 
behaald worden. Om versterking van ambities en realisering van volume en kwaliteit mogelijk 
te maken is USUS opgericht. 
 
 
1. Rapport en ontwikkelingen 
Zorginstellingen mogen sinds kort eenvoudige aanpassingen, bijvoorbeeld een verhoogd 
toilet of beugels, aanbrengen zonder dat dit aan het college bouw voorgelegd hoeft te 
worden.  
De AWBZ zal binnenkort gewijzigd worden. De wijzigingen sturen vooral aan op 
extramuralisering en er wordt meer ondergebracht onder één wet, in plaats van de 
ondoorzichtige situatie met vele wetten en regels. De gemeente zal een meer prominente rol 
gaan spelen. 
 
2. Corporatie 
Woningcorporaties zijn autonoom maar worden afgerekend op prestatievelden. 
 
Corporaties zien het probleem dat er ligt, namelijk vergrijzing, ze proberen zich hier zo goed 
mogelijk op voor te bereiden (project Leidsche Rijn). De aangesloten corporaties bekijken de 
bevolkingsprognoses en proberen hier zo goed mogelijk op in te spelen door het woningbezit 
te inventariseren en te bekijken welke mogelijkheden er zijn. 
 
3. Domotica 
Domotica is erg kostbaar, het prijsniveau ligt erg hoog. 
 
Elektrische deuren zijn ook voor niet vijfenzestig-plussers van waarde en zo is het met 
meerdere woningaanpassingen. 
 
In het ideale geval vertelt een bewoner wat hij/zij wil. Personen die niet weten van domotica 
en niet weten wat het betekent zullen ook niet vertellen wat ze willen. Bovendien staan 
ouderen niet te springen om met techniek te werken, in tegendeel, ze staat er vaak afwijzend 
tegenover. Hoewel ouderen meer technologie georiënteerd zullen zijn blijft er een drempel om 
technologie te gebruiken. 
 
Zorginstellingen moeten alle projecten verantwoorden (bij het College Bouw). 
 
Alarmering houdt meer in dan het plaatsen van een alarmtelefoon, het organisatorische 
gedeelte is omvangrijk. Het begint met een alarmeringstoestel, vervolgens moet het signaal 
opgevangen worden. Wanneer het signaal opgevangen is zal er actie onderomen moeten 
worden, alarmopvolging. Het is in sommige gevallen moeilijk dit in goede banen te leiden. 
Bovendien moeten de financiën worden geregeld voor een dergelijke project en is er veel 
communicatie nodig met bewoners en evenwel met alle betrokken instellingen. 
 
Bij het inzetten van technologie om ouderen te ondersteunen moet niet duidelijk blijken dat 
ouderen zorg of hulp nodig hebben. Het vermarkten van datgene wat aangeboden wordt is 
belangrijk zodat ouderen er niet afwijzend tegenover staan.  
 
Een probleem bij domotica is het onderlinge verschil tussen verschillende onderdelen. Deze 
zijn moeilijk op elkaar aan te sluiten. Wanneer meerdere domotica-apparatuur gebruikt wordt 



   

in de woning ontstaan vaak problemen met de compatibiliteit. Wellicht dat apparatuur die is 
gebaseerd op het Internet Protocol hier verandering in brengt. 
 
4. Beslissingstraject 
De tijdshorizon tussen de corporatie en een zorginstelling is erg verschillend. Wanneer een 
woningcorporatie een termijn hanteert van 10 jaar wordt dit gezien als relatief kort, terwijl een 
zorginstelling vaak geen plannen maakt met een looptijd van tien jaar, vier jaar is voor een 
zorginstelling al een erg lange periode. USUS probeert deze partijen op elkaar af te stemmen. 
Het is belangrijk bij het nemen van een beslissingen te zorgen dat alle instelling betrokken 
zijn inclusief de mensen van de werkvloer. 
 
Alle nieuwbouwwoningen worden voorzien van voorbereidingen voor bedrade systemen. De 
zekerheid van deze systemen is nagenoeg honderd procent. Wanneer een toestel een 
alarmsignaal wil versturen mag er niets misgaan. Draadloze systemen bieden de zekerheid 
van bedrade systemen niet. Alle woningen die vanaf dit moment gebouwd worden zouden 
voorzien moeten worden van een glasvezelkabel naar de woning. Op dit moment gebeurt dat 
nog maar sporadisch. 
 
Het leveren van zorg op afstand kan ervoor zorgen dat efficiënter met zorg omgegaan wordt 
en kan dienen als ondersteuning voor de reguliere zorg. Dit zal ook nodig zijn aangezien er 
met een kleinere beroepsbevolking meer ouderen verzorgd moeten worden. 
 
Leveranciers bepalen wat er geleverd wordt terwijl dit juist de corporatie zou moeten zijn. 
Door middel van samenwerking (zoals USUS), en een groot aantal woningen, kunnen 
voorwaarden worden gesteld. 
 
Samengevat: 
 

• De domoticamarkt is ondoorzichtig 
• Dure producten 
• Leveranciers bepalen wat er geleverd wordt i.p.v. wat er wordt gevraagd 
• Het is belangrijk domotica vraaggericht en betaalbaar aan te bieden 

 
5. Overig 
De inkomenspositie van ouderen lijkt toe te nemen maar de gedachte van de 
verzorgingsstaat wordt steeds minder sterk. Ouderen met een goede financiële positie zijn in 
staat om commerciële zorg te kopen. Voor het overgrote deel van de ouderen is dit geen 
optie en zijn zij afhankelijk van de reguliere zorginstanties. Zij zullen meer keuzes moeten 
maken wat betreft zorg. 
 
De financiering van domotica is een probleem. Afschrijvingperioden van vijftig jaar zijn bij 
woningen gebruikelijk. De technologische ontwikkeling gaat echter snel waardoor voor de 
technologie wellicht gerekend moet worden met afschrijvingsperioden van vijf jaar. Bovendien 
moet technologie ook voor sociaal zwakkeren mogelijk zijn. De aangeboden producten 
moeten betaalbaar blijven. Dit alles maakt het moeilijk domotica te implementeren. 
 
De overheid wil bezuinigen op kosten voor wonen, zorg en welzijn, er wordt echter vergeten 
dat er minder zorg nodig is wanneer wonen, zorg en welzijn beter geregeld is. Eenzaamheid 
is voor ouderen vaak een probleem, ouderen willen de woning regelmatig kunnen verlaten, de 
corporatie kan hierin een rol spelen door de woning en de omgeving goed toegankelijk te 
maken. Voor sommige ouderen kan het kijken naar een winkelstraat via streaming video al 
een oplossing zijn.  



   

Vestia Groep 
Dhr. Lesuis 
Hoofd bijzondere projecten 
Rotterdam 
6 februari 2004 
 
Vestia 
Vestia is een van de grootste corporaties in Nederland met zo’n 75.000 woningen. Vestia 
heeft in totaal 12 vestigingen welke zelfstandig opereren. Ze zijn met name actief in de 
gebieden rond Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer. Ze besteedt bijzondere aandacht aan 
kwetsbare groepen in de samenleving. Uitgangspunt is dat klanten zelf keuzes maken die 
Vestia respecteert en waar mogelijk faciliteert. 
 
1. Rapport en ontwikkelingen 
De geschetste ontwikkelingen zijn voor Vestia herkenbaar. 
 
2. De corporatie 
Vesita kent zes afdelingen namelijk: 
1. Algemeen directeur  
2. Beleid 
3. Bijzondere projecten 
4. Communicatie 
5. Financiën 
6. Personeel en Organisatie 
 
Vestia heeft een convenant opgesteld met de gemeente Rotterdam waardoor de corporatie 
zelfstandiger kan werken en meer vrijheid geniet, bijvoorbeeld wat betreft herstructurering. Op 
deze manier onstaat er minder frictie tussen de corporatie en de gemeente waardoor 
processen sneller verlopen. De vrijheid wordt echter beperkt doordat er geen vrijheid bestaat 
op infrastructurele voorzieningen en de corporatie afhankelijk is van de verschillende 
kabelexploitanten (KPN, UPC, Essent, etc) die de verantwoordelijkheid dragen voor de 
infrastructuur onder de grond. Dit beperkt de zelfstandigheid en zorgt in sommige gevallen 
voor een moeizaam proces. 
 
Vestia is vooral geïnteresseerd in de diensten die mogelijk worden gemaakt en of dit pakket 
aan diensten de situatie van de huurder kan verbeteren. 
 
3. Domotica 
De keuze voor breedband is tweeledig, het wordt imago versterkt en de bewoners profiteren 
van meer en betere dienstverlening (monitoring, videocirkel tussen gebruikers, etc). Al reeds 
geruime tijd onderzoekt Vestia de mogelijkheden en het nut van breedbandinitiatieven. Vestia 
was vijf jaar geleden actief in gesprek met Bredband Benelux (hoofdkantoor in Zweden), van 
de vergevorderde plannen die samen zijn gemaakt is in de praktijk niets gerealiseerd 
aangezien Bredband zich terugtrok uit Nederland. Op dit moment is een andere partij 
gevonden om een proef te doen. Het vooropstaand idee met dit concept is het 
kostenvoordeel voor de klant door het aanbieden van triple play (televisie, telefoon, internet). 
Dit kan worden aangeboden voor � 40 euro, dit is een concurrerende prijs. Vestia stelt voorop 
dat investeren in breedband moet leiden tot een verbetering van het woonklimaat van haar 
huurders. Diensten zijn hierbij belangrijk omdat daar legitimatie uit moet komen en het geld 
van de investeringen mee moet worden terugverdiend. Vestia heeft geen ambities in het 
actieve netwerk. Deze rol zal door marktpartijen worden ingevuld, zowel voor investerings- als 
het beheer en onderhoudsgedeelte. Overigens blijkt uit de proef dat de dienstverlening 
richting de gebruikers niet noodzakelijk op basis van glasvezel dient te geschieden. Het 
project Lijbrandt (breedbandproject) dient verschillende doelen: 
1. wat is mogelijk 
2. signaal afgeven naar kabelmaatschappijen (wie is bereid mee te denken, investeren) 
3. Zoeken naar partijen voor verschillende projecten 
 
Als het over ouderen en technologie gaat moet niet stigmatiserend worden gehandeld. 
Ouderen willen geen zorg aangeboden krijgen en behandeld worden als een zorgbehoevend 



   

persoon. Vermarkten is erg belangrijk. Het is beter wanneer de aanbieding voor de klant 
algemeen is (bijvoorbeeld een totaalpakket) een zorgtelefoon aanbieden is erg moeilijk, dit 
wordt een stuk makkelijker als er een veiligheidsmodule aangeboden wordt, inclusief de 
zorgtelefoon. Daarbij is het voor een woningcorporatie wellicht extra moeilijk aangezien een 
bewoner niet gaat “shoppen” bij de corporatie. Een corporatie is in eerste instantie geen partij 
waar men geregeld producten of diensten afneemt. Kabel- en elektriciteitaanbieders zijn van 
oorsprong nutsbedrijven, na de omschakelijking naar zelfstandige bedrijven moesten 
gebruikers wennen aan de zelfstandige positie. Dit geldt ook voor corporaties die sinds 1995 
actiever geworden zijn en verschillende diensten aanbieden. 
 
Vestia is veel in gesprek met zorginstellingen om informatie boven water te halen om de zorg 
en het wonen te verbeteren. Belangrijk voor ouderen zijn woningaanpassingen, dit is een taak 
van de woningcorporatie, zoals het verwijderen van drempels, het aanbrengen van beugels, 
etc. Daarna kan zorg ingezet worden door de zorginstellingen, bijvoorbeeld het aanbieden 
van zorgarrangementen. 
 
De draadloze technologie heeft geen honderd procent bedrijfszekerheid. Vestia wil 
faciliterend optreden voor dergelijke systemen maar zal systemen zonder de honderd procent 
zekerheid niet zelf aanbieden aan de bewoners. 
 
De domoticamarkt is ondoorzichtig, bovendien rijst vaak de vraag wat domotica nu is en wat 
het inhoudt. Veel partijen in de markt ventileren van alles maar wat men bedoelt en hoe dit te 
organiseren is blijft onduidelijk. 
 
Tijdens het inventariseren van klantwensen wordt nog wel eens vergeten dat er een verschil 
is tussen wat mensen vertellen en hoe zij handelen. 
 
4. Beslissingstraject 
Verschillende beleidslijnen zijn opgesteld waarvan “wonen en zorg” er een van is. 
 
Probleem bij veel organisaties is dat er capaciteit, geld en tijd vrijgemaakt moet worden om 
een project te realiseren (bijvoorbeeld voor het opstellen van een marketingplan). Hier loopt 
een project snel op stuk. Bovendien kijken partijen te snel naar zichzelf waardoor individuele 
belangen voorgaan op het gemeenschappelijke doel dat wordt nagestreefd. Een bijkomend 
probleem is het verschil in de taal die men spreekt, technisch, organisatorisch en financieel. 
Bovendien moet iemand in de organisatie ervoor willen gaan zodat het proces vlot doorlopen 
kan worden. 
 
Vestia is actief met verschillende bedrijven om concepten te proberen en te experimenteren 
met vernieuwende projecten of samenwerkingsverbanden. Door de afdeling 
Projectontwikkeling wordt een plan uitgedacht na veelvuldig overleg met verschillende 
partijen. Dit wordt neergelegd bij het bestuur, het plan wordt vervolgens financieel beoordeeld 
en er wordt bekeken of het project al dan niet haalbaar is. De directeur neemt vervolgens een 
beslissing of het project verder zal worden ontwikkeld. Vervolgens wordt het plan voorgelegd 
aan het directieteam (Overleg van de vestigingsdirecteuren, afdeling projectontwikkeling en 
directie). De raad van toezicht geeft tenslotte al dan niet het fiat om te starten. 
 
5. Overig 
KPN heeft een “Deltaplan glas” opgesteld waarin het idee uitgedragen werd niet te 
concurreren op de infrastructuur maar wel op diensten. De kabelbedrijven konden zich niet 
vinden in deze opvatting, mede doordat er reeds investeringen zijn gedaan in het netwerk 
welke pas over ± 7 jaar zijn terugverdiend. Daarnaast zijn kabelbedrijven van mening dat ook 
zij een hoge bandbreedte kunnen leveren. KPN staat nu voor de keuze glasvezel aan te 
leggen zonder medewerking van kabelbedrijven. 
 
 



   

Wocom 
Dhr. Bijenhof 
Projectmanager 
Someren 
19 januari 2004 
 
Wocom 
Wocom heeft een woningbezit van 6500 woningen en heeft 50 mensen in dienst. Door de 
fusie met verschillende corporaties zijn meerdere functies ontstaan. Dhr. Bijenhof is 
verantwoordelijk voor de nieuwbouw.  
 
1. Rapport en ontwikkelingen 
De geschetste ontwikkeling in het rapport zijn herkenbaar. 
In de omgeving van Someren is veel gebeurd met domotica, Helpt Elkander is bijvoorbeeld 
erg actief met domotica. Hoewel 60% van het woningbestand bestaat uit eengezinswoningen, 
is de groep ouderen de belangrijkste doelgroep. Technologie wordt belangrijk en kan een rol 
spelen bij de alarmering of de videofoon. Veel ouderen wonen in de omliggende dorpen en 
willen graag blijven wonen in hun eigen huis en omgeving en zij willen niet naar de grotere 
steden/dorpen verhuizen. Voor deze mensen kan domotica helpen langer thuis te blijven 
wonen, bijvoorbeeld door het koppelen van functies in de omgeving. Een stukje toezicht is erg 
belangrijk voor ouderen en domotica kan voorzien in deze behoefte. 
 
Het inkomen van ouderen zal stijgen doordat pensioenen beter zijn geregeld dan vroeger en 
steeds meer mensen lichamelijk lichter werk hebben uitgevoerd. Een trend is hierbij dat 
ouderen steeds meer vrijheid willen houden. 
 
2. De corporatie 
Wocom schaalt zichzelf in bij de middenmoot wat betreft domotica, in de toekomst moet hier 
meer accent op worden gelegd. 
Van datgene dat Wocom bouwt is ongeveer 5% bestemt voor de verkoop, de rest blijft in 
eigen bezit, in de toekomst zal dit percentage van woningen die bestemt zijn voor de verkoop 
stijgen. Dit om de onrendabele toppen van zo’n �30.000 a �40.000 te dekken. 
 
3. Domotica 
De meerwaarde van glasvezel is gelegen in de compatibiliteit van producten. Er is van alles 
op aan te sluiten en het is koppelbaar. Door middel van een eventuele subsidie is een 
glasvezelproject beter betaalbaar, het is op dit moment nog afwachten of dit een mogelijkheid 
is voor Wocom. Op dit moment worden plannen gemaakt voor de uitvoering van een project 
waarbij 47 woningen in twee complexen aangesloten zullen worden op glasvezel. Een 
corporatie heeft duidelijkheid nodig wat zij moet doen in de tijd dat de technologische 
ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. 
 
4. Beslissingstraject 
Er is nog geen visie opgesteld wat betreft domotica. Echter wordt domotica niet gezien als 
pilotproject maar zeer zeker als dienstverlening. Informatievoorziening om een keuze omtrent 
domotica te maken bestaat o.a. uit het navragen bij collega’s, het lezen van documentatie, en 
het bezoeken van een voorbeeldwoning.



   

Woonplus 
Dhr. O. Spruit 
Afdeling projectontwikkeling 
Schiedam 
 19 januari 2004 
 
Woonplus 
Woonplus heeft 140 werknemers in dienst en heeft een woningbestand van ± 15.000 
woningen. 
Woonplus richt zich vooral op de sociale woningbouw en eengezinswoningen. In Schiedam 
bevinden zich veel drie laagse huurwoningen en in de verschillende wijken bevinden zich veel 
kansarmen en buitenlanders. Voor veel woningen is het einde van de levensduur 
aangebroken, er moet er veel worden geherstructureerd. Veel woningen worden gesloopt en 
eengezinswoningen komen daarvoor in de plaats. In enkele gevallen wordt een flat gebouwd.  
 
1. Rapport en ontwikkeling 
Dat mensen thuis willen blijven wonen is correct. Ouderen zijn actiever en voelen zich minder 
snel oud. Vooral de ouderen tussen de zeventig en tachtig zijn actiever dan voorheen. 
Mensen leven gezonder en er is betere medische zorg. Doordat de waterleiding in 1900 
standaard begon te worden werden huizen voorzien van een waterleiding en werd schoon 
water aangeboden. Daarna kwam de woningwet en rond 1930 was er gescheiden riolering. 
Dit alles heeft ertoe geleid dat de gemiddelde leeftijd omhoog is geschoten. Daarbij is er een 
vraagverandering van ouderen, ze stellen hogere en andere eisen. De volgende generatie 
ouderen stelt waarschijnlijk nog hogere eisen en zal meer technologie georiënteerd zijn. 
 
Hoewel de hypotheek vaak is afbetaald rond het 65ste levensjaar zal het bestedingsvermogen 
van ouderen waarschijnlijk afnemen, medicijnen zijn duurder geworden en ouderen moeten 
meer zelf gaan betalen. Ook de kosten voor de thuiszorg zijn verhoogd en zijn in sommige 
gevallen meer dan verdubbeld.  
Pensioenen konden vroeger niet altijd meegnomen worden bij het wisselen van baan, 
hoeveel mensen last hebben gehad van pensioenbreuk is onduidelijk maar lang niet iedereen 
heeft zijn pensioen goed geregeld. In Schiedam zijn veel personen woonachting welke niet of 
weinig hebben gespaard en waarvan sommigen zelfs schulden hebben. Het beleid van het 
kabinet zal daarom belangrijk zijn.  
Het aandeel ouderen zal toenemen, dus ook het aantal kiesgerechtigden van hogere leeftijd. 
 
2. Corporatie 
Van datgene dat gebouw wordt is 70% bestemd voor de verkoop en 30% blijft in eigen bezit 
en wordt verhuurd. Door deze verdeling dekt Woonplus de onrendabele toppen af. Zonder 
deze verdeling wordt het erg moeilijk om financieel draagkrachtig te blijven. Bovendien liggen 
de huurprijzen erg laag en zijn plannen moeilijk rond te krijgen. De gemeente heeft een aantal 
problemen van organisatorische aard, er zijn personeelswisselingen en de ervaring van 
verschillende personen is beperkt. Mede hierdoor kost het veel tijd een bouwvergunning te 
verkrijgen. 
Op dit moment is er activiteit in vijf wijken, 220-800 woningen per wijk. De huizen die in de 
plaats komen van de oude huizen zijn groter en zijn niet gestapeld, na het slopen en 
nieuwbouw zijn er minder woningen bijgekomen dan dat er zijn gesloopt.  
Bewoners willen niet graag verhuizen, uiteraard wordt een verhuisplan aangeboden, 
vergoeding voor het verhuizen en de bewoner krijgt voorrang bij het zoeken naar een andere 
woning maar de verhuisgeneigdheid blijft laag. Maar 5% van de bewoners keert terug nadat 
de nieuwe woningen opgeleverd zijn, zeventig procent van de bewoners vertrekt uit 
Schiedam. Veel bewoners willen niet nog eens verhuizen als ze twee jaar in een “tijdelijke” 
woning verblijven. Bovendien zijn de nieuwe woningen vaak te duur voor de voormalige 
bewoners.  
 
3. Domotica 
Woonplus is volgend op het gebied van domotica. Domotica is bekend in corporatieland en 
verschillende projecten worden uitgevoerd. De fase van pilot-projecten is geweest en 
Woonplus ziet domotica daarom als dienstverlening. Het aanbieden van meer dan alleen een 



   

woning staat in de kinderschoenen en het inkopen van stroom, aanbieden van televisie zijn 
mogelijkheden waar rekening mee gehouden wordt.  
 
4. Beslissingstraject 
Domotica wordt in iedere ouderenwoning toegepast, het is een vereiste, wat toepast wordt zal 
per project worden bekeken. Toepassing van domotica is projectgebonden, er ligt geen 
bepaalde structuur of protocol vast. 
Bij de invulling van de domoticavraag wordt bekeken wat er is en wat de verschillende 
mogelijkheden zijn. Dit wordt gedaan door de projectmanager en zijn keuze is dus belangrijk. 
Bij een voorgaand project had de architect de rol van domotica op zich genomen.  
Woonplus zit nu al met hoge kosten bij nieuwbouw, met domotica stijgen de kosten verder en 
de woningen zijn hierdoor niet meer concurrerend. Als domotica verplicht zou worden gesteld, 
bijvoorbeeld in het bouwbesluit, dan zal het meer toegepast worden.  
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