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VOORWOORD 

Nederland de bereikt zal dit 

steeds sneller gaan en allerlei maatschappelijke met zich mee EEm van 

deze prablemen is het huisvestingsprobleem. Tegenwaardig waant de meerderheid van de 

babyboomgeneratie in maar een gedeelte van deze mensen zullen 

op termijn kleiner willen gaan wonen, en misschien ook wei de beschikking willen hebben over 

een dienstenaanbod, Random deze vraagstukken heb ik afstuderen ingericht en heb met hierbij 

speciaal gericht op het fenomeen serviceflats. Flats 

eeuw waarvan er veel met problemen kampen. 

in de jaren 60 en 70 van de vorige 

Dit "<>,,,/"Inrt is ter van studie Construction & 

(CME) aan de Technische Universiteit Eindhoven Ook heeft dit als doel DHV te 

adviseren over serviceflats en hoe DHV hier mee om kan gaan, 

Een woord van dank wil ik richten aan mijn afstudeercommissie van de TU/e, Wim Schaefer en 

Erik Blokhuis. Oak wil ik mijn bedrijfsbegeleider, Jan Snelders bij dezen bedanken voor zijn 

gaede hulp. 

Daarnaast wil ik mijn 

en het leveren van 

Eindhoven, april 2008 

moeder en vriendin bedanken voor het daarlezen van het rapport 

I\AJ~>/"It"Il~ kritiek. 
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SAMENVATTING 

In Nederland staan rond de 100 serviceflats. Deze flats in de '60 en 70 van de 

eeuw opgericht voor de welgestelde senioren die op een luxe manier van hun oude dag wilden 

genieten. Deze flats zijn in eigendom van de bewoners en ook het dienstenniveau wordt door 

de bewoners zelf bepaald en De bewoners werden in de der jaren steeds 

ouder, kregen in de loop der jaren steeds meer behoefte aan extra diensten en pasten het 

behoeften. Hierdoor werden de servicekosten dienstenniveau aan naar hun 

steeds hoger. Door de van de bewonerswilden ze niet meer investeren in het 

vastgoed. "Het zal mijn tijd wei duren" was de opvatting waardoor het vastgoed snel 

verouderde. Door deze twee zaken sluit het aanbod van de serviceflat niet meer aan bij de 

behoeften van de leeftijdsgroep waar de flats oorspronkelijk voor bedoeld waren, en worden de 

flats onverkoopbaar. 

Het doel van dit rapport het vaststellen welk en dienstverleningsconcept aansluit 

bij de woonwensen van jonge senioren in de leeftijdsgroep van 55 tot 75 en de serviceflats 

hierop aan te laten sluiten. 

Serviceflats te beschrijven door vier factoren. Deze factoren ook gebruikt om de 

marktvraag in kaart te brengen. De vier factoren waaruit een serviceflat bestaat zijn: 

doelgroep 

diensten 

eigendom & beheer 

Voor deze factoren is bepaald wat de huidige situatie wat de gewenste situatie is en welke 

ontwikkelingen er in de markt van jonge senioren en wonen om zo vast te stellen waar 

de discrepanties tussen de vraag van de markt en het aanbod van de serviceflats precies zitten. 

Uitkomsten 

In de huidige situatie is het zo dat de doelgroep van de serviceflats bestaat uit de welgestelde 

senioren. In dit onderzoek is er echter voor gekozen om niet aileen de weloestelO senioren als 

doelgroep te nemen maar de leeftijdsgroep, zodat de doelgroep wordt en het 

aangepaste kansrijker. 

vastgoed woont het grootste van de jonge senioren in eengezinswoningen. Wordt 

er echter gekeken naar de woonwensen van deze groep dan blijkt het merendeel een 

appartement te prefereren. Hier liggen daarom kansen voor de serviceflats. Het nadeel van de 

3 april 2008 
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serviceflats is echter dat dit veelal kleine tweekamerappartementen zijn en dat dit te klein is 

voor jonge senioren van tegenwoordig. 

Ook bij het dienstenaanbod treedt een discrepantie op tussen de huidige situatie en de 

gewenste situatie. Hoewel jonge senioren het prettig vinden dat de mogelijkheid tot het 

afnemen van diensten be staat, is het aanbod van de serviceflats te groot. Er bestaat een 

collectieve verplichting tot het afnemen van diensten en dit wordt door de doelgroep niet 

gewaardeerd. Ze willen aileen gebruik maken en betalen voor diensten waar ze ook 

daadwerkelijk belang bij hebben en gebruik van maken. 

Tenslotte blijkt ook de eigendomssituatie niet aan te sluiten bij de vraag uit de markt. De 

meerderheid van de jonge senioren wil liever een huur- dan een koopwoning, terwijl 

serviceflats voornamelijk koopappartementen zijn. 

Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat de serviceflats niet voldoen aan de woonwensen van 

de jonge senioren. Om de serviceflats aan te laten sluiten bij de woningvraag van de jonge 

senioren is een programma van eisen opgesteld waarin beschreven staat aan welke 

voorwaarden een serviceflat zou moeten voldoen. 

Conclusies 

Om te beginnen moet op een bredere doelgroep gericht worden dan de oorspronkelijke, de 

welgestelde senioren. Door aileen senioren toe te laten krijgt de serviceflats een 

bejaardenimago. Beter is het om ook andere jongere groepen toe te laten. 

In het programma van eisen is ook geconcludeerd dat het verstandig is om 

driekamerappartementen te realiseren voor de doelgroep. Ook moet het mogelijk zijn om 

gebruik te maken van diensten, maar deze diensten moeten per stuk te bestellen zijn en geen 

collectieve verplichting zijn. Omdat zestig procent van de jonge senioren een huurwoning wil en 

veertig procent een koopwoning is gekozen om een mix van koop en huurwoningen aan te 

bieden om de doelgrope zo groot mogelijk te houden. 

Naast de huidige marktvraag van de jonge senioren is ook bepaald hoe de vraag zich in de 

toekomst zal ontwikkelen en hoe het nieuwe woonconcept hier op in dient te springen. Maar om 

te voorkomen dat hetzelfde gebeurt als met de serviceflats, namelijk dat het concept zich aan 

blijft passen aan de huidige bewoners en niet aan de marktvraag, is gekozen om niet altijd 

rekening te houden met de behoeften van de ouder wordende mens. Er zal aileen rekening 

mee gehouden worden indien het geen extra investering vergt, een voorbeeld hiervan is het 

lager aanbrengen van een deurbel. Dit kost niets extra maar als de bewoners bijvoorbeeld in 

een rolstoel terecht komen hebben ze hier vee I profijt van. 

AI deze bevindingen zijn vergeleken met een case om te bepalen of er verschillen zitten in de 

praktijk en de theorie. Hieruit blijkt dat projecten die tegenwoordig gerealiseerd worden 

nauwelijks verschillen van de in deze rapportage gevonden marktvraag. Hierdoor blijkt het 

onderzoek niet aileen in theorie bruikbaar, maar ook in de praktijk. 

3 april 2008 
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1 INLEIDING 

Dit afstudeerrapport is ter afronding van de master opleiding Construction 

Management & Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). De 

opdrachtgever voor dit rapport is DHV B.V. businessunit Brabant-Zeeland, afdeling Ruimtelijke 

Ontwikkeling. 

Het onderwerp van dit rapport is het revitaliseren van serviceflats. Serviceflats zijn flats voor 

senioren een aangeboden wordt. De flats zijn veelal in de jaren 

van de vorige eeuw en worden door de bewoners zelf beheerd. Omdat vee I bewoners 

geen verstand hebben van vastgoedbeheer beginnen serviceflats tegenwoordig steeds meer in 

verval te raken. Ook zijn de servicekosten in de loop der steeds hoger n<>"Afnrrt"'n 

Door deze factoren gaat de marktpositie van de serviceflats snel achteruit. De 

van de marktpositie is voor veel ouderen geen probleem, omdat ze toch niet van plan ooit 

ergens anders naartoe te verhuizen en het ook niet hebben. De problemen 

voor hen pas, als bijvoorbeeld het pand niet meer voldoet aan de brandweervoorschriften. 

Dit was het geval bij Serviceflat de Marckhoek te Breda. Het pand was verouderd en voldeed 

niet meer aan de brandweervoorschriften. Door de brandweer werd geeist dat er een extra 

vluchttrappenhuis bijgebouwd moest worden, maar omdat er nooit reserveringen 

waren konden de bewoners dit niet betalen. Noodgedwongen is de flat verkocht aan een 

ontwikkelaar die de flat en er nieuwbouw realiseren. 

Naast dit zijn er talloze andere verhalen bekend over het slecht functioneren van 

serviceflats. Door middel van dit onderzoek wordt bepaald wat de problemen zijn bij serviceflats, 

wat de verbanden tussen deze nrl'lr'll",m zijn en op welke deze opgelost kunnen worden. 

de definitiefase is dat een serviceflat door middel van vier factoren te 

onderscheiden is van andere woonvormen. Deze vier factoren 

De doelgroep 

Het 

De diensten 

Het eigendom en beheer 

Voor elk van deze factoren wordt wat de huidige situatie is en wat de woonwensen 

van de leeftijdsgroep waar de serviceflats ooit voor de 55 tot 75 jarigen. Hierna 

wordt welke ontwikkelingen in de toekomst te verwachten zijn. Ais de 

en toekomstige situatie wordt aanbevolen hoe het concept :::Il'Il1rIj:l'r'll'I':::r 

dient te worden om beter aan te sluiten de wensen van de 55 tot 75 jarigen. 

3 april 2008 
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1.1 Leeswijzer 

Deze rapportage begint met een probleemanalyse van bestaande serviceflats, waaruit de 

probleem-, doel- en vraagstellingen voortgekomen zijn . Hierna wordt begonnen met het 

inventariseren van de huidige, gewenste en toekomstige situatie van de serviceflat en de 

leeftijdsgroep 55 tot 75 jarigen. Dit zal steeds gebeuren aan de hand van de vier factoren : 

De doelgroep 

Het vastgoed 

De diensten 

Het eigendom en beheer 

Indien u bijvoorbeeld aileen interesse hebt in de vastgoedaanpassingen is het mogelijk om 

aileen de subkopjes vastgoed te lezen. 

Na deze inventarisatie wordt in hoofdstuk 7 geconcludeerd op welke punten het hu idige aanbod 

van serviceflats aangepast dient te worden. Deze conclusies zullen in hoofdstuk 8 uitgewerkt 

worden tot een Programma van eisen . In hoofdstuk 9 wordt dit Programma van eisen 

vergeleken met de case "Serviceflat Marckhoek", een serviceflat(locatie) die herontwikkeld 

wordt. Hier wordt bepaald hoe in de praktijk omgegaan wordt met dit soort projecten. 

Tenslotte worden in hoofdstuk 10 de haalbaarheid, wenselijkheid en de marktkansen voor DHV 

behandeld. De opzet van de rapportage is te zien in figuur 1.1 

Hoofdstuk Inleidlng 

OJ'derzoek Hoofostuk 2 Probleemanalyse 

Hoofdstuk 3 Onderzoeksopzet 

Hoofdstuk 4 HlJIdige Sit alie 

Invenlarisatie Hooldstuk 5 Gewenste situatie 

Hoofdstuk 6 Toekomstige ontwikkelinge 

HoofClstuk 7 Conclusies en aa f1bevelingen 

Uilwerklng Hoofdstuk 8 Programm a \Ian eisen 

t-loofcfstuk 9 Casestudie 

Toekomsl Hoofdst~J k o Marklkan sen 

Fig. 1.1 Opbouw van het verslag schematisch gezien 

.. 

3 apri l 2008 
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2 PROBLEEMANALYSE 

Bij serviceflats steken een aantal problemen de kop op waardoor de marktpositie verslechtert. 

Door deze problemen te analyseren met behulp van de Porras-methode zijn hoofd en 

deelproblemen ge'fdentificeerd, waarna oplossingsrichtingen aangedragen zijn. 

2.1 Problemen bij de doelgroep 

In de jaren zestig en zeventig, toen veel serviceflats opgezet zijn , was het voor veel senioren 

vanzelfsprekend om naar een verzorgingshuis te gaan. (Knook, 2001) De serviceflat was in die 

tijd voor de welgestelde senioren een alternatief voor het verzorgingshuis. Veel sen ioren 

besloten er op vitale leeftijd te gaan wonen. V~~r de senioren van tegenwoordig is het in een 

verzorgingshuis gaan wonen allerminst vanzelfsprekend. Deze generatie verhuist vaak aileen 

als het niet anders kan , na overlijden van een partner, of na lichamelijke achteruitgang. Dit zal in 

veel gevallen voorkomen rond het 75ste levensjaar (Themacommissie Seniorenbeleid, 2003) 

waardoor de instroomleeftijd van de serviceflat stijgt en ook het aantal mensen met lichamelijke 

klachten toe zal nemen. 

Ook zijn de woonwensen van de welgesteldere ouderen van tegenwoordig anders dan vroeger. 

Zo vindt deze groep de flats te klein (Oliemans, 2003). 

2.1.1 Minder passende doelgroepmarketing en slecht imago 

Bij verkoop van serviceflats wordt vaak een marketing strategie toegepast die slecht aansluit bij 

de doelgroep. Zo worden flats die te koop staan vaak op het internet geplaatst. Veel senioren 

hebben echter geen toegang tot het internet. Een persoonlijke benadering zou dan ook meer 

op zijn plaats zijn (Algra, 2005). 

Tevens hebben de serviceflats een imagoprobleem wat betreft de hoge leeftijd van de 

bewoners. De vitale 55 plusser wil niet tussen "de oudjes" wonen (IWZ, 2005). Dit probleem 

wordt verergerd door sites als Funda, waar serviceflats te vinden zijn onder het kopje 

"verzorgingsflats" (www.funda.nl). Hierdoor wordt de indruk gewekt dat de flats voor oude 

mensen zijn die verzorging nodig hebben en hier hebben de jonge vitale 55-plussers geen 

behoefte aan (Knook, 2001). 

Naast het probleem dat de serviceflat wordt geassocieerd met bejaarden, kampen flats met een 

imago dat ze voor "de rijken" zijn . De flats zijn ooit opgezet voor de welgestelde senioren, dit 

beeld heerst nog steeds, dit geldt ook voor de flats die de kosten verlaagd hebben en waar er 

dus prima wat minder vermogende mensen kunnen wonen (Schreuder, 2006). 

3 april 2008 
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2.2 Problemen rondom diensten 

2.2.1 Servicekosten 

Bij serviceflats wordt een verplicht servicepakket afgenomen. Doordat er veel verplichtingen 

zitten in het servicepakket, liggen de servicekosten voor veel complexen erg hoog, meestal 

tussen de 500 en 800 euro per maand. Dit is voor veel mensen niet op te brengen. Daarnaast 

staat het serviceniveau vaak niet in verhouding tot de kosten en hebben de mensen het er 

daarom niet voor over (lWZ, 2005), (Leeuw 2004). 

2.2.2 Verplicht pakket 

Veel diensten die de serviceflat biedt worden pas rendabel indien er een bepaald volume van 

!:ltn,.:>nt"ln'l.:>n wordt, daarom is het voor aile bewoners verplicht een groot 

te nemen (Beek, Denk bijvoorbeeld aan een maaltijd die in het 

van diensten af 

zelf bereid 

is door een kok die in dienst is van de vereniging. Veel toekomstige bewoners willen aileen 

maar betalen voor diensten waar ze werkelijk gebruik van willen maken. Dit terwijl de huidige 

vaak 80 plus, juist blij met het verplichte Zij kunnen immers meer 

zelf en door het verplicht stellen van bijvoorbeeld de maaltijdservice wordt schaalvoordeel 

gecreeerd en blijft het voor hen betaalbaar. 

2.3 Problemen rondom 

2.3.1 Verouderd vastgoed 

Het onderhoud of renoveren van veel serviceflats wordt door de opstelling 

van de bewoners niet Veel bewoners zijn boven de tachtig en hebben een instelling 

van "het zal mijn tijd wei duren" (Bosman, 2006). Hierdoor staan de belangen van huidige en 

t ..... ""I£ ..... rn"'t'f''''' bewoners elkaar en vee I UC;IJUUIVY verouderd. Ook worden er vaak 

geen gemaakt v~~r toekomstig onderhoud, veel oplevert 

indien zich bijvoorbeeld een lekkage voordoet (lZW, 2005) Er zijn zelfs ae'V81!len waar het 

""r"' ..... n,"'"""1 betaald wordt uit de voor groot onderhoud (Hoppenbrouwers, 

2.4 Problemen rondom eigendom en beheer 

2.4.1 Vastgoedbeheer 

Het bestuur van de veelal een cooperatieve vereniging of van 

(VvE), bestaat veelal uit bewoners. Deze bewoners hebben geen verstand van het beheren van 

hun gebouwen en pas over tot actie als het te laat bijvoorbeeld in van of 

het niet meer voldoen aan de brandweervoorschriften. Daar in het verleden geen 

gemaakt of deze besteed aan andere wordt er een bijdrage van de bewoners 

verlangd. Soms zijn deze bijdragen niet op te brengen door de zittende bewoners. Dit was ook 

3 april200B 
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het serviceflat de Marckhoek te Breda. De liften voldeden niet meer, er was veel 

betonrot en de flat voldeed niet meer aan de brandweervoorschriften. De bewaners hadden 

geen reserveringen gemaakt en konden het geld niet apbrengen am het pand te revitaliseren. 

De flat is daaram verkocht aan een projectontwikkelaar die de locatie gaat herontwikkelen 

(Soons, 2007). 

Zoals reeds vermeld zijn de servicekosten van veel flats erg haog, vaak tussen de 500 en 800 

euro. In het de bewoners van de flat overlijdt, moeten deze kosten gewoon doorbetaald 

worden. Hierdoor kan een serviceflat een financiele last worden voor de 

(Beek, 2006). ledere maand wordt er immers geld "weggegooid". Om deze last een halt toe te 

roepen, zakken erfgenamen vaak met de verkoopprijs van de flat om maar snel van de 

servicekosten af te Met name als er meerdere rond dezelfde tijd vrijkomen, 

zullen veel zakken met de prijs en onder elkaar gaan bieden waardoor de waarde 

van het vastgoed drastisch vermindert. 

2.4.3 Bestuurvorm 

Een serviceflat is in feite een onderneming met een jaaromzet van soms wei een euro 

(Bosman, 2006). De flat wordt echter niet bestuurd als een onderneming. Ongeveer de helft van 

de serviceflats is als vereniging en een bijna even zo groot deel is 

ondergebracht in een vereniging van een heel klein dee I is een stichting (IZW, 

2005). Met name de twee eerste vormen zijn niet toereikend bij het besturen van een 

onderneming. Voor alles wat ze dient het bestuur verantwoording af te aan de 

algemene leden vergadering. Vaak moeten nieuwe voorstellen met een tweederde meerderheid 

van stemmen goedgekeurd worden. Oit is daarom geen slagvaardige constructie die de 

behoudende bewoners te vee I macht 

2.4.4 Hypotheek 

Oat de helft van de serviceflats is opgezet als een cooperatieve vereniging veroorzaakt nag een 

probleem. een vereniging wordt er geen maar een woonrecht 

gekocht, het is het vaak lastig, zo niet onmogelijk, hierop een hypotheek te nemen 

(Hoppenbrouwers, 2006). Het appartement moet dus gekocht worden met eigen vermogen. 

2.4.5 Dwangmidde/en en macht 

Tenslotte kan er weinig dwang toegepast worden om seniaren te bewegen de problemen aan te 

In gevallen waarin het van het bijvoorbeeld bij een ligt, 

is het eenvoudiger om senioren te bewegen om (tijdelijk) te verhuizen (Stel, 2007). Zonder 

acute problemen of dwang zullen de behoudende bewoners revitalisatieprocessen lang tegen 

kunnen houden. 
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2.4.6 Personeel 

Serviceflats hebben vaak duur personeel in dienst (Hoppenbrouwers, 2006). Gemiddeld zijn er 

per serviceflat 22 werknemers wat neerkomt op 12,5 fte (Leeuw, 2004). Hierbij valt te den ken 

aan receptionisten, verpleegkundigen, huismeesters, koks en hoveniers. Hoewel het veelal 

goedkoper zal zijn om personeel in te huren bij derden, bijvoorbeeld thuiszorg, kiezen veel 

besturen ervoor dit zelf te regelen en zelf personeel in dienst te nemen, terwijl het bestuur hierin 

niet bekwaam is. 

2.5 Inspelen op de actualiteit 

2.5.1 Concurrentie 

De concurrentie binnen de seniorenhuisvesting neemt snel toe. Waar in de jaren '60 en '70 van 

de vorige eeuw er aileen verzorgingshuizen en aanleunwoningen waren, zijn er tegenwoordig 

moderne woonzorgcomplexen waar vaak ook diensten geboden worden. Ook is er binnen de 

woonzorgcomplexen vaak een zorggarantie waardoor mensen er tot op hogere leeftijd kunnen 

wonen (Singelenberg, 2001). Ook komt (collectief) particulier opdrachtgeverschap steeds vaker 

voor. Hierbij is een particulier of groep particulieren opdrachtgever voor een project waardoor 

projecten beter aansluiten bij hun specifieke woonwensen (VROM, 2000). 

Ook ontstaan steeds meer private initiatieven, waarbij in huurwoningen steeds meer service 

geboden kan worden: op afroep en voor een lagere prijs dan de serviceflat (Leeuw, 2004). 

2.6 Porras-methode 

Om te kunnen bepalen welke oorzaak-gevolg relaties er zijn tussen de verschillende problemen 

is gebruik gemaakt van de Porras-methode. De confrontatiematrix hiervan is te vinden in bijlage 

1. Het stroomschema dat hieruit voigt is te vinden in bijlage 2. 

Uit de confrontatiematrix verschenen een zevental problemen die ten grondslag liggen aan aile 

andere problemen. Deze problemen zijn in willekeurige volgorde: 

Mensen denken dat serviceflats aileen voor rijken zijn 

(Veel) senioren hebben geen verstand van vastgoedbeheer 

Het verkrijgen van financiele middelen voor verbouwingen of renovatie is vaak lastig 

De marketing van serviceflats is slecht 

Hoge leeftijd van bewoners 

Concept serviceflat en oorspronkelijke doelgroep zijn uit elkaar gegroeid 

Een serviceflat is een onderneming maar wordt niet zo bestuurd 
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De laatste drie problemen leveren een vicieuze cirkel op. De leeftijd van de huidige bewoners 

stijgt en hierdoor krijgt deze groep een grotere behoefte aan zorg. De verenigingsstructuur 

de zitlende bewoners veel macht en passen het aan naar hun 

behoeften zonder na te denken over bijvoorbeeld de marktwaarde van hun woningen. Het 

(zorg)diensten niveau wordt hierdoor steeds hoger. Tevens bestaat de verplichting om aan aile 

diensten mee te betalen, oak als men hier van maakt. Hierdoor is het ,...,...rlf'o,,,t 

aileen nog interessant voor mensen die weinig meer zelf kunnen, en niet meer voor vitale 

senioren. Het hiervan is dat de waarop mensen in een serviceflat willen wonen 

hager wordt, waardoor de leeftijd van serviceflats steeds verder toeneemt en de 

vicieuze cirkel rond is. 

Dit rapport richt zich op het van oplossingsrichtingen om deze vicieuze cirkel te 

doorbreken en zo onderliggende problemen op te lossen. De oplossingrichting die hierbij 

is het in kaart ,.,rln."n van de marktvraag en de serviceflats aan te 

In het volgende hoofdstuk wordt toegelicht hoe dit is verwerkt in probleem-, doel-, en 

vraagstellingen. 
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3 ONDERZOEK 

3.1 Probleemkader 

Serviceflats zijn in eigendom van en worden in veel gevallen beheerd door de bewoners. 

Doordat de gemiddelde leeftijd van de bewoners steeds verder toeneemt, bij veel flats ligt deze 

op 80+, zijn ze in steeds mindere mate in staat het vastgoed en de vereniging 1 op efficiente 

wijze te beheren. 

De bewoners van serviceflats doen het bestuur zelf, daarom kunnen zij zeit het concept aan 

passen. Bij veel serviceflats hebben ze het aangepast naar hun eigen wensen en zorgbehoefte 

en niet aan die van de oorspronkelijke doelgroep. Hierdoor zijn het dienstenniveau en de 

servicekosten steeds meer toegenomen. De meeste vitale 55 plussers hebben geen behoefte 

aan dit hoge dienstenniveau zij zullen er pas gaan wonen, indien lichamelijke gebreken 

optreden of als ze een hoge leeftijd bereikt hebben. Hierdoor wordt de instroomleeftijd hoger en 

hiermee stijgt ook de gemiddelde leeftijd en de zorgvraag. Hierdoor zal het concept weer 

aangepast worden enzovoort. 

Het doel van dit onderzoek is, het doen van aanbevelingen aan DHV over de marktvraag van 

senioren van 55 tot 75 jaar en hoe het concept serviceflat zich hierop kan aanpassen. Er zijn in 

Nederland een groot aantal serviceflats en omdat het de bedoeling is zo veel mogelijk 

serviceflats te revitaliseren, wordt getracht de groep geTnteresseerden zo groot mogelijk te 

maken. Hierdoor zal er niet aileen gekeken worden naar de wensen van de welgestelden, maar 

naar de gehele groep 55- tot 75-jarigen. 

Indien de marktvraag van deze groep duidelijk is, kunnen aanbevelingen gedaan worden hoe 

het concept serviceflat aangepast moet worden om aan te sluiten bij deze marktvraag. Hierdoor 

kan de vicieuze cirkel doorbroken worden. De probleemstelling die hierbij geformuleerd is, luidt: 

3.2 Probleemstelling 

Het concept serviceflat sluit niet meer aan op de vraag naar huisvesting van de doelgroep, 

hierdoor neemt de verhuisbereidheid van de doelgroep2 naar serviceflats af. 

1 Dit kan zowel een VvE als een cooperatieve vereniging zijn. 

2 Waar in deze rapportage wordt gesproken over de doelgroep wordt de groep bedoeld, van 

jonge senioren, welke verhuisgeneigd zijn en tevens op de locaties willen wonen waar 

serviceflats gelegen zijn. 
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3.3 Doelstelling 

De doelstelling van deze rapportage is: 

Bepalen welk huisvesting- en dienstverleningsconcept aans/uit op de huisvestingsvraag van 

jonge senioren. 

Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken, zijn de volgende hoofd- en deelvragen 

opgesteld: 

3.4 Hoofdvraag 

Welke aanpassingen moe ten er gedaan worden om het concept serviceflat weer aan te laten 

s/uiten bij de huisvestingsvraag van jonge senioren en hoe kan dit gebruikt worden om de 

verhuisbereidheid naar serviceflats toe te laten nemen? 

Deze hoofdvraag is te groot om in een keer te kunnen beantwoorden, daarom zijn een aantal 

deelvragen opgesteld, welke uiteindelijk zullen leiden tot het oplossen van de hoofdvraag. 

3.5 Deelvragen 

Wat is de huidige woonsituatie van jonge senioren? 

Wat zijn de woonwensen van de jonge senioren? 

Wat zijn de toekomstige ontwikkelingen in de markt voor jonge senioren en wonen? 

Wat zijn de verschillen tussen vraag en aanbod? 

Zijn deze verschillen op te lossen binnen de randvoorwaarden? 
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Indien deze deelvragen beantwoord zijn , kan de hoofdvraag hiermee ook beantwoord worden. 

Door het oplossen van de hoofdvraag kan de doelstelling behaald worden en kunnen de 

problemen opgelost worden. Schematisch is dit te zien in figuur 3.1 : 

Hel COll cel>' serviceflat 51 .it mel moor aan bij de wc)onwensen van jon-ge senloren. hierdoor neeml de 
vem lsberoidheld naar serviceflflts af on onlslaal leegstand 

-~ 
Welke aanpass ngen moelen er gedaan worden aan hel concepl serviceflal om hel weer aan Ie lale 

sluilen biJ de huisveslir gsvr!lag van jonge Qu deren en hoe kan dil gebruikl worde om de 
verhuisbereidlleid naar servic:eflals loe Ie laten r emen? 

~~ 
Invelliarisalle 

Bestaande siluatie Gewenste situalia Marklontwikkelingen 

I Doelgroep Doelgroep Doelgroep 

I Vastgoed Vastgoed ViJstgoed 

I Diensten Dlenslen Diensten 

I Eigendorn till belleer Eigendorn ell baheer Eigendom en beheer 

~~ 
Warll zitlan de verschillen lussen vraag en ear bod e lijn deze bij elkaar aan Ie sluilen? 

.J.) 

Aanbevelingen doe hoe net concepl aangepast kan worden 

~~ 

Validatie door middel van casesludle 

Fig . 3.1 Opbouw van het verslag schematisch gezien 

3.6 Afbakening en definities 

3.6.1 Definitie serviceflat 

De definitie voor een serviceflat welke in deze rapportage gebruikt wordt luide: 

Een serviceflat is een appartementencomplex voor senioren met ze/fstandige wooneenheden, 

waarbij bewoners gebruik kunnen maken van diensten. 

3 Hoe tot deze definitie gekomen is, is te vinden in bijlage 3 
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Binnen deze definitie is een afbakening gemaakt tussen de koop en de huurvariant van de 

Oit onderzoek richt zich aileen op de koopvariant van serviceflats. Bij deze variant 

wordt het bestuur van de serviceflatorganisatie door de bewoners zeit 

3.6.2 Senioren 

Indien in deze gesproken wordt over de mensen van 55 en ouder, zal de term 

senioren gebruikt worden. Mensen die in de leeftijdsgroep van 55 tot 75 vallen, worden jonge 

senioren genoemd. 

3.6.3 Diensten 

In de literatuur worden de woorden service en diensten door elkaar In deze 

wordt de voorkeur aan het woord diensten. 

3.6.4 De doe/groep 

Waar in deze rapportage wordt gesproken over de doelgroep wordt de groep bedoeld, van 

senioren, welke verhuisgeneigd 

serviceflats gelegen zijn. 
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WOONSITUATIE VAN JONGE SENIOREN 

Om vast te kunnen stellen waar de tussen de en de gewenste 

woonsituatie 

"Wat is de 

wordt in dit hoofdstuk antwoord gegeven worden op de eerste deelvraag: 

woonsituatie van jonge seniorenT 

Begonnen wordt met het analyseren van het concept serviceflat om te De[)aU:!n wat dit 

de jonge senioren te bieden heeft. Hierna wordt de woonsituatie van aile senioren 

geanalyseerd om zo te bepalen of hun huidige woonsituatie past bij hun woonwensen. Mochten 

er namelijk grate verschillen zitten tussen de en de gewenste kan het nodig zijn 

bepaalde woningtypes aan te passen, bij te bouwen of te slopen. 

Om te bepalen wat de huidige woonsituatie van jonge senioren is wordt gebruik gemaakt van 

het databestand van het 'Woon Onderzoek Nederland', door de het ministerie 

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), tot WoON. Het WoON, 

is een onderzoek naar de woonkwaliteit en woningbehoefte van de . Het ministerie 

van VROM gebruikt de data ter ondersteuning van het regeringsbeleid op het gebied van 

wonen en is tevens het grootste onderzoek van Nederland op het van wonen en de 

woonomgeving 2007). 

4.1 huidige 

4.1.1 Ontstaansgeschiedenis van de serviceflat 

Het concept serviceflat is ontstaan in vijftiger van de vorige eeuw. De meeste serviceflats 

zijn gebouwd in de '60 en '70. Deze flats waren bedoeld voor de senioren die 

op een goed verzorgde manier en met een luxe insteek van hun oude wilden genieten. In 

die tijd was het voor senioren gebruikelijk na hun te verhuizen naar een bejaardenhuis 

(Knook, 2001). De serviceflat was hiervoor een alternatief, waarbij de senioren op zichzelf 

konden blijven wonen en van een hoog serviceniveau konden genieten. 

4.1.2 Doeigroep van de serviceflat 

In de jaren zestig waren de bewoners van serviceflats de welgesteldere senioren vanaf 55 jaar. 

Veelal gaat het om mensen die zich omgeven met mensen uit dezelfde socia Ie klasse. 

Om er zorg voor te dat de populatie van de flats uit gelijkgestemden blijft bestaan, is er 

vaak een ballotagecommissie die toekomstige bewoners beoordeelt en vaststelt of deze 

4 Het WoON is een van het 

Kwalitatieve woning registratie (KWR). 

Woningbehoefte Onderzoek (WBO) en de 
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mensen wei in de serviceflat passen. Pas na goedkeuring door deze commissie mogen 

gegadigden de flat Ook wordt vaak een en dient men over een 

goede te beschikken (WS, 

4.1.3 Vastgoed van de serviceflat 

De locaties waar de serviceflats gelegen liggen vaak in groene omgevingen in 

de buitenwijken van grote steden. Er is veelal een grote parktuin aanwezig. De bereikbaarheid 

per auto en 

(Oliemans, 

vervoer is en er het terrein zelf voldoende 

De gebouwen bestaan hoofdzakelijk uit twee- en driekamerwoningen en in sommige 

ook Bij de entree van het gebouw is vaak een Ook 

beschikken ze veelal over een algemene ontmoetingsruimte met een bar en biljartfaciliteiten. 

Verder zijn er logeerkamers voor gasten en een winkeltje voor de dagelijkse boodschappen. 

Vaak is een centrale keuken aanwezig waar maaltijden bereid worden 2004). 

Hoeveel serviceflats er zijn in Nederland is niet bekend. de voor serviceflats staan 

73 complexen bij de dienstverlening serviceflats staan er niet 

meegerekend) 15 en op de site van er nog een tiental te 

vinden. Een gemiddeld complex bestaat uit 90 appartementen (WS, 2007). Dit brengt het 

aantal koopflats op rond de 9000. 

4.1.4 Diensten in de serviceflat 

Een belangrijk onderdeel van het serviceflat is het dienstenniveau. Vaak is er een 

dat dient te worden. Dit houdt in dat er dus ook betaald moet 

worden voor zaken waar men geen gebruik van maakt. Deze constructie, ontwikkeld om van 

schaalvoordelen te kunnen profiteren, wekt veel weerstand op bij zowel huidige als toekomstige 

bewoners. Hoewel het verplichte pakket per serviceflat verschilt, bestaat het pakket veelal uit de 

volgende diensten (Vereniging voor 2007): 

Een keuken die warme maaltijden \Jo,r7i"l,rnt 

voor 

welke in serviceflats eveneens dienst doet als restaurant 

Onderhoud en verzekering van gebouwen en installaties 

Afvoer huisvuil 

Een bibliotheek, hobby- en fitnessruimte 

Naast dit verplichte pakket kunnen bewoners ook individueel diensten bijbestellen: 

Huishoudelijke hulp resp. het hiervan 

T echnische voor kleine 

Lichte verpleeghulp, meestal ingehuurd bij derden 

De serviceflats als het ware kleine ondernemingen die hun eigen en 

dienstenpakketten kunnen opstellen. Hierdoor zijn er serviceflats die meer diensten aanbieden 
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dan het 'reguliere pakket'. Deze diensten kunnen zowel individueel als collectief afgerekend 

worden . Een aantal van deze diensten zijn (Vegter, februari 2006) : 

Een bemenste receptie 

Huismeester 

Tuinonderhoud 

Wasserette 

Manicure 

Kapper 

Hoewel het in sommige serviceflats mogelijk is om (verpleeg)zorg te ontvangen zijn ze niet 

primair gericht op het leveren van zorg. Ais er al zorg wordt geleverd gebeurt dit meestal door 

een thuiszorgorganisatie en niet door de serviceflatmedewerkers zelf. Hierin zit ook het grootste 

verschil met bijvoorbeeld een verzorgingshuis of woonzorgcomplex, waar zorg levering wei tot 

de mogelijkheden behoort. 

4.1.5 Eigendom en beheer van de serviceflat 

De servicekoopflats zijn in handen van de bewoners zelf. Hierbij zijn drie organisatievormen te 

onderscheiden. De helft is een cooperatieve vereniging , een bijna even grote groep is een 

vereniging van eigenaren (VvE) en een klein aantal is ondergebracht in een stichting. (IWZ" 

2005) 

Bij een coOperatieve vereniging is het complex eigendom van de vereniging en kopen de 

bewoners het woonrecht van deze vereniging. Het gehele gebouw is zodoende collectief bezit. 

Omdat men bij het lid worden aileen een woonrecht koopt en geen vastgoed is het erg lastig zo 

niet onmogelijk om hier een hypotheek voor op te nemen. (Habion, 2003) 

Bij een vereniging van eigenaren zijn de bewoners ieder eigenaar van hun eigen appartement, 

en zijn daarnaast verplicht lid van de VvE die de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen 

in beheer en eigendom heeft. Zowel de VvE constructie als de cooperatieve vereniging zijn 

geen slagvaardige organisatievormen omdat ze constant verantwoording moeten afleggen aan 

de verenig ingsleden. Daarbij botsen de lange termijn oplossingen vaak met de korte termijn 

belangen van de bewoners. (Schellekens, 2005) Een stichting is hiervoor een meer 

slagvaardige bestuursvorm. Een stichting mag namelijk geen leden hebben, maar heeft slechts 

een bestuur. Het doel van de stichting, bijvoorbeeld het in stand houden van een serviceflat, 

staat beschreven in de statuten en het stichtingsbestuur heeft de taak deze doelstelling te 

verwezenlijken. (www.netwerknotarissen.nl) 

In de volgende paragrafen wordt bepaald wat de huidige woonsituatie van aile jonge senioren 

is. 
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4.2 Doelgroep 

De oorspronkelijke doelgroep voor serviceflats waren de welgestelden in de leeftijdsgraep van 

55 tot 75 jaar. In hoofdstuk 3 is gekozen om in plaats van aileen op welgestelden te richten , er 

voor een zo groot mogelijke groep gekozen wordt binnen de graep jonge senioren . 

Om te bepalen of het huidige concept van de serviceflat kan voldoen aan de marktvraag, wordt 

eerst bepaald waar deze groep nu leeft. Dit wordt gedaan om een vergelijking te kunnen maken 

tussen de huid ige en de gewenste situatie. 

4.2.1 Gezinssamenstelling van de doelgroep 

Wat betreft de gezinssamenstelling van jonge senioren zijn er twee grote groepen te 

onderscheiden: van de jonge senioren is 32% alleenstaand en 54% woont samen met een 

partner. Deze groepen worden op grate afstand gevolgd door partners met een of meer 

thuiswonende kinderen (8%) en alleenstaanden met een of meer thuiswonende kinderen (3%). 

4.2.2 De gezondheidssituatie van de doelgroep 

De gezondheidssituatie van de jonge 

senioren begint naarmate de leeftijd 

stijgt langzamerhand slechter te 

worden, zoals te zien is in figuur 4.1 . 

Toch blijft het aantal mensen dat last 

heeft van ernstige beperkingen tot 

het 75e levensjaar beperkt. Hierna 

wordt de gezondheidssituatie snel 

minder. Grafweg kan gesteld worden 

dat iedere tien jaar die men ouder 

wordt, de kans op ernstige 

belemmeringen verdubbeld 

(Kuhlberg, 2005). 
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geen beperkingen lichte beperkingen _ matlge beperkingen _ ernstlge beperk lngen 

Fig. 4.1 Lichamelijke beperkingen per leeftijd 
in procenten (Kuhlberg ,2005) 

De gevolgen van deze lichamelijke achteruitgang hebben invloed op de woonsituatie. Men zal 

vaker gebruik maken van diensten aan huis en men zal de woning aanpassen. Wat diensten 

betreft, maakt een op de drie huishoudens waarvan een of meer leden met beperkingen 

kampen, gebruik van huishoudelijke hulp. Vijf procent van de huishoudens waarvan een of 

meer leden een beperking hebben krijgt thuis persoonlijke verzorging of verpleegkund ige hulp. 

Deze zal in de meeste gevallen geleverd worden door mantelzorgers. 

Het hebben van een beperking is voor senioren een belangrijke reden om de woning te 

verlaten. Deze woning zal in dit geval verruild worden door een woning die beter is toegerust 
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om met de bestaande beperking te leven. Dit kan zowel een intra- (in een of 

als extramurale woonruimte( woning) betreffen (Leber, 

Voor de jonge senioren lijkt dit in mindere mate op te gaan. Van de verhuisgeneigde groep 

kampt van de huishoudens niet met bij de groep senioren is dit 

73%. 

4.2.3 De financU.ile situatie van de doeJgroep 

Een van de 

hebben ze ~ng de ~d 

pensioen ('l"'r'''':::II!I~ 

senioren staat er financieel gaed v~~r. Door hun leeftijd 

carriere te maken en hebben hierdaor een haog salaris en 

Naast het hage inkamen is 60% van de jonge seniaren van een koapwoning. Omdat 

deze woningen, met name in de negentig van de vorige eeuw, behoorlijk in prijs 

zijn, is vaak nog maar een klein gedeelte be last met een hypotheek. Oak is over de het 

hypatheekbedrag steeds verder afbetaald. Door deze twee zaken hebben de senioren 

lage maandlasten en tevens een behoorlijk 

overwaarde ligt rand de 210.000 eura. 

vermagen opgebouwd. De gemiddelde 

Naast het inkamen en het vermagen in de waning hebben de seniaren oak nag vermogen dat 

niet in de woning apgesloten zit. Bij huurders is dit gemiddeld 26.000 en bij 62.000. 

Ook blijkt dat de audere aanmerkelijk meer spaargeld heeft dan de Hiervaor 

een tweetal redenen te naemen. Ten eerste heeft men naarmate de leeftijd meer tijd 

om te sparen. Ten tweede is de mentaliteit van de audere ''''Hu:>r,:mo anders, is 

en spaarzamer dan de jongere . (Kullberg, 2005) 

4.3 Vastgoed 

Zoals te zien in 

slechts 9% van de 

4.2 is de woning voor ouderen6 de jange senioren niet erg populair, 

senioren woant . Dit is ander andere te aan het feit dat de 

jonge senioren zichzelf niet zien als ouderen of bejaarden, maar als mensen die nog midden in 

de samenleving staan. Voordat men besluit in een ouderenwoning te gaan wonen, moet men 

eerst een psychologische barriere doorbreken en dit is voor veel jonge senioren (nog) een stap 

te ver (Knook, 2001). Daarnaast heeft een gedeelte (11 %) van de senioren nog een of 

meer thuiswonende wat de naar een ook niet zal versnellen. 

5 In 9 is meer informatie te vinden omtrent de financieHe situatie van de doelgroep 

6 Een is een woning waarvan de bewoners dat de woning speciaal 

bestemd is voor senioren. 

7 Van aile senioren woont 16,3 procent in een woning speciaal bestemd voor ouderen. 
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Fig. 4.2 Huidige woonsituatie is een 
ouderenwoning in percentages 

Woning speciaal 
b~stcmd voor oudcr~n 

• ja 
. nee 

Fig . 4.3 Indien men in een ouderenwoning 
woont, wat voor sOOl1 is dit dan in percentages 

Soort ouderenwoning 

ouderenwoning. 
• beiaardenwoning . 

seniorenwoning 

• aanleurrwoning o serviceflat 

• \Voonzorgcomplex 
D andere woonvorm 

In het WoON 2006 worden binnen de ouderenwoningen een zestal woonvormen 

onderscheiden: de seniorenwoning; de verzorgingsflat; de aanleunwoning ; het bejaardenoord ; 

de serviceflat en het woonzorgcomplex. (voor uitleg van deze woonvormen zie bijlage 4). Bij de 

jonge senioren is de 'gewone' seniorenwoning het meest in trek met 71,9%. Hierna voigt de 

serviceflat met 5,2%. Hierbij dient aangemerkt te worden dat aile serviceflats hierin 

meegenomen zijn, ook de servicehuurflats waar dit onderzoek zich niet op richt. Hierbij valt het 

op, dat men vooral kiest voor een 'gewone' ouderenwoning , dus zonder mogelijkheid tot zorg . 

Dit is grafisch weergegeven in figuur 4.3 

De rest van de jonge senioren, die dus niet in 

een seniorenwoning wonen, vormen een 

interessante groep voor een nieuw 

woonconcept. Van deze groep woont meer 

dan 72,3% in een eengezinswoning en 26% 

in een meergezinswoning. Omdat de 

huishoudens van de jonge senioren meestal 

uit twee of minder personen bestaan, is het 

de vraag of de eengezinswoningen nog goed 

passen bij de woonwensen en het gebruik 

van de woning. In een aantal gevallen blijft 

men er namelijk niet wonen omdat men er zo 

V'Jonlngtype 

. vrijstaand 

. 2-onder- l -kap o hoe~woning 
• tussenwoning 
D overig 
• meergezinswoning 

Fig. 4.4 Verdeling van woningtypes bewoont 
door de leeftijdgroep 55 tot 75 jaar 

tevreden is , maar omdat niet naar alternatieven gekeken wordt. Indien een nieuw woonconcept 

ontwikkeld wordt en bij deze groep in beeld gebracht wordt, zal een gedeelte van deze groep 

sneller verhuisgeneigd worden8 (van der Molen, 1993). In figuur 4.4 is te zien hoe de 

verschillende vormen van eengezinswoningen zich tot elkaar en tot de meersgezinswoningen 

verhouden. 

8 Het verhuisgedrag van jonge senioren zal toegelicht worden in hoofdstuk 6.1.1. 
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Fig. 4.2 Huidige woonsituatie is een 
ouderenwoning in percentages 

Woning speciaal 
bestemd vaar ouderen 

• ja 
. nee 

Fig. 4.3 Indien men in een ouderenwoning 
woont, wat voor soort is dit dan in percentages 
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jonge senioren is de 'gewone' seniorenwoning het meest in trek met 71,9%. Hierna voigt de 

serviceflat met 5,2%. Hierbij dient aangemerkt te worden dat aile serviceflats hierin 

meegenomen zijn, ook de servicehuurflats waar dit onderzoek zich niet op richt. Hierbij valt het 

op, dat men vooral kiest voor een 'gewone' ouderenwoning, dus zonder mogelijkheid tot zorg. 

Dit is grafisch weergegeven in figuur 4.3 
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tevreden is, maar omdat niet naar alternatieven gekeken wordt. Indien een nieuw woonconcept 

ontwikkeld wordt en bij deze groep in beeld gebracht wordt, zal een gedeelte van deze groep 

sneller verhuisgeneigd worden8 (van der Molen , 1993). In figuur 4.4 is te zien hoe de 

verschillende vormen van eengezinswoningen zich tot elkaar en tot de meersgezinswoningen 

verhouden. 

8 Het verhuisgedrag van jonge senioren zal toegelicht worden in hoofdstuk 6.1.1. 
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4.4 Diensten 

Bij ongeveer de helft (49%) van de seniorenwoningen is het mogelijk om van diensten gebruik 

te maken9
. Deze diensten worden geleverd door een steunpunt dat zowel een bejaarden- of 

verzorgingshuis, dienstencentrum of servicepunt kan zijn. De diensten zijn te onderscheiden in: 

Huishoudelijke diensten 

Zorgdiensten 

Huishoudelijke diensten bestaan uit huishoudelijke hulp, maaltijdvoorziening en recreatieve 

bezigheden . Voor 40% van de bewoners van seniorenwoningen bestaat de mogelijkheid om 

van deze diensten gebruik te maken. Van aile bewoners maakt 17% hier ook daadwerkelijk 

gebruik van. 

V~~r de zorgdiensten, zowel verpleging als verzorging liggen deze percentages lager. Van de 

doelgroep heeft 30% de mogelijkheid tot het afnemen en 6% maakt ook gebruik van deze 

diensten. 

Verder valt op, dat 24% van de seniorenwoningen niet in een complex liggen en ook de 

mogelijkheid tot het afnemen van zorg en diensten niet bestaat. Deze woningen ontlenen hun 

bestemming dus aan andere kwaliteiten (VROM, 2007). Dit is grafisch weergegeven in figuur 

4.5 is te zien of de seniorenwoning in een complex ligt of op zichzelf staat en welke 

huishoudelijke en zorgdiensten beschikbaar zijn. 

NabiJ sl sunpunl "lie! nabij sleunp lJnt 

Wonlng slaal ap zichzelf 9"~ 24% 

WOrllng 1191 In comJ:llex 39% 27% 

Tolall l 49~'. 51% 

'V 

Besclllkb<lrl! dlen sltHI vanuil I)el Sletmpunl • F Gilileiten In hel 
HUlljl)o lJoehJke dftlnsteo 40<:-. II compl6x 

ZOlg(JlenSlen 30'lt • Recerlie 

HuismeeSler 

~J Gobru ikte dillflslen • Rt}creaUe n.l irole 

Huishoudel jkE: d enstJln 17% III Zorgdienstl!n 

Zorj:ldJeoslen 6% • Alarmbel 01 -knop 

Fig . 4.5 percentage van aile jonge senioren dat gebruik maakt of 
kan maken van diensten. 

Tot<l<ll II 
34 ~'o • 86% =: 
100% .~ 
I' 

'9% 
J3~/~ 

32% 

14% 

370/. 

9 Dit getal is slechts een indicatie omdat niet aile senioren precies op de hoogte zijn van de 

mogelijkheden (VROM, 2007). 
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4.5 Eigendom en beheer 

De verhouding tussen huur en koopwoningen ligt bij de jongere senioren bijna op het landelijk 

gemiddelde met een verhouding van 57% koopwoningen en 43% huurwoningen 10. Wordt er 

echter aileen gekeken naar de senioren die niet in een seniorenwoningen wonen, dan ligt de 

verhouding op 61 % koopwoningen tegen 39% huurwoningen. Dit verschil is te verklaren door 

het feit dat veel seniorenwoningen in de huursector vallen. In bijlage 5 is een tabel opgenomen 

met daarin de absolute aantallen per woonvorm in de koop en huursector. 

4.6 Resume 

De huidige woon- en leefsituatie van de jonge senioren is goed te noemen. Financieel gezien 

gaat het velen voor de wind. Vooral de 60% die een eigen woning bezit, heeft een behoorlijk 

vermogen op kunnen bouwen en heeft daarnaast nog een groot vermogen dat niet in de woning 

zit. 

De jonge senioren zijn veelal nog vitaal en gezond, waardoor zij geen problemen ondervinden 

die gepaard gaan met het ouder worden. Zij wonen daarom ook niet vaak in aangepaste of 

ouderenwoningen en hebben hier ook niet veel behoefte aan. In bijna driekwart van de gevallen 

wonen ze in een eengezinswoning, hoewel meer dan 85% aileen of met een partner woont en 

zij qua ruimte de woning misschien wei niet nodig hebben. 

Ook wordt er weinig gebruik gemaakt van gemaks- en zorgdiensten, een groot gedeelte van de 

jonge senioren kan hier gebruik van maken, maar doet dit zelden tot nooit. Pas op het moment 

dat de gezondheid achteruit gaat en ze zelf niet alles meer kunnen, zullen ze hier gebruik van 

gaan maken. 

10 Landelijk en voor aile huishoudens is dit 56% koopwoningen tegen 44% huurwoningen. 
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5 WOONWENSEN VAN JONGE SENIOREN 

In het hoofdstuk is ber)aalO wat de huidige woonsituatie van de senioren is. Om te 

bepalen waar zich discrepanties bevinden tussen de en de gewenste woonsituatie, en 

met welke middelen de jonge senioren tot verhuizen te bewegen zijn, wordt in dit hoofdstuk 

antwoord op de tweede "Wat zijn de woonwensen van de senioren?" 

De woonwensen van de doelgroep 

De bouwsector is een lange tijd een aanbiedersmarkt Eindgebruikers hadden weinig 

invloed op wat er gebouwd werd. Omdat de vraag naar vastgoed groot was zagen veel 

bouwondernemingen en weinig reden om te luisteren naar de wensen van klanten. 

Nu het kwantitatieve woningtekort in de laatste steeds verder afgenomen is, lijkt het tij 

echter te keren en stellen klanten stellen zich steeds meer op als pro-actieve consumenten, die 

goed weten wat ze willen. Ook en zien deze en ontwikkelen 

daarom steeds vaker Bouw, Om als 

woningcorporatie of belegger een product te ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften van de 

consument, in dit geval de jonge is het te weten waar deze groep waarde 

aan toekent en waaraan juist niet Om te bepalen aan welke voorwaarden een goed product 

moet voldoen is gebruik gemaakt van het model van Kano (1984). Het model er vanuit dat 

een is op te delen in drie "needs". Deze needs 

Performance needs: dit zaken waar de consument specifiek naar op zoek is. Aan de 

hand van deze needs zal de consument om het product wei of niet aan te 

schaffen. Een voorbeeld is een consument die v~~r het kopen van een auto kijkt naar de 

en aan de hand hiervan bepaalt welke auto hij of zij koopt 

Basic needs: dit zijn behoeften waar de consument niet om maar er wei vanuit 

gaat dat ze aanwezig zijn. Deze producten kunnen de ontevredenheid over een product 

laten toenemen indien niet aanwezig, maar indien ze wei wordt de 

tevredenheid niet groter. Een voorbeeld hierbij de lampen van de auto. 

Excitement needs: dit 

n\A,c.,."" zijn, maar de 

zijn van excitement needs 

maar het wei aanwezig 

hierbij kan zijn een gratis 

randvoorwaarden waarvan de consument het waardeert als ze 

niet van af laat Het niet aanwezig 

er niet voor dat de klant ontevreden is met het product, 

wei voor een tevredenheid. Een voorbeeld 

winterbanden bij een auto. De klant zal in veel gevallen 

zijn autokeuze niet primair laten afhangen van deze optie, maar het wei op prijs stellen 
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als deze aanwezig is. Door de excitement needs kan een aanbieder zich onderscheiden 

van de concurrentie en de twijfelende consument over de streep trekken. 

Omdat de excitement-needs de twijfelende consument over de streep kunnen trekken leveren 

ze concurrentievoordeel op. l'Ja verloop van tijd zal de concurrentie zich hierop aanpassen en 

ook de excitement needs aanbieden. Hierdoor zullen ze naar verloop van tijd degraderen tot 

performance en in sommige gevallen zelfs tot basis needs. Een voorbeeld hiervan zijn 

elektrisch bedienbare ramen op een auto. Een twintigtal jaren geleden was dit nog erg bijzonder 

maar tegenwoordig is het veelal standaard. 

Het model van Kano is grafisch weergegeven in figuur 5.1 

Fig. 5.1 model van kana 
Bran: c2c Solutions 

Van der Zalm, (2006) heeft onderzocht wat voor de woningmarkt de performance, basis en 

excitement needs zijn . De performance needs voor woning zijn de woning en de directe 

omgeving . Deze zullen moeten aansluiten bij de wens van de consument. Voor de jonge 

ouderen is het daarnaast belangrijk dat de woning levensloopbestendig is. 

Uit dit onderzoek blijkt ook, dat woondiensten geen performance needs zijn en daarom niet 

noodzakelijkerwijs aangeboden hoeven te worden. Het feit dat het een excitement need is, 

zorgt er echter wei voor dat het concurrentievoordeel oplevert indien het wei aangeboden wordt. 

Hieruit wordt geconcludeerd, dat het aanbieden van diensten wei aan te raden is, maar dat de 

bewoner niet verplicht moet worden om er gebruik van te maken c.q. ervoor moet betalen . 

Ook blijkt uit dit onderzoek, dat medische alarmering en zorgdiensten een geringe tot geen 

meerwaarde hebben voor de groep jonge ouderen en ze daarom niet aangeboden hoeven te 

worden indien ze als doel hebben meer gefnteresseerden te trekken. Dit is te zien in figuur 5.2 
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Fig 5.2 De needs voor de PMC jonge senioren in het middeldure huursegment 
Bron: Zalm 2006 

• • 

Deze PMC gaat aileen uit van het huursegment. Omdat Zalm (2006) tevens concludeert dat 

woonwensen van kopers en huurders niet bijzonder veel verschillen kan er vanuit gegaan 

worden dat deze PMC ook voor koopwoningen van toepassing is. 

5.2 Afbakening van de doelgroep 

Uit de gegevens van het WoON (2006) blijkt dat Uonge) senioren niet graag verhuizen. Van de 

groep 55 tot 64 jarigen is slechts 16 procent verhuisgeneigd. Verhuisgeneigd wil zeggen dat op 

de vraag: "wilt of moet u de komende twee jaar verhuizen?" positief geantwoord is. Naarmate 

de leeftijd toeneemt, neemt ook de verhuisbereidheid steeds verder af. Bij de groep 65 tot 74 

jarigen is dit 14 procent en bij de 75 plussers loopt dit verder terug naar 11 procent. De groep 

van verhuisgeneigde huishoudens 11 is de belangrijkste groep als het gaat om vast te stellen wat 

de woonwensen zijn. Deze mensen hebben immers de behoefte om te verhuizen en hebben er 

vaak ook al over nagedacht waar ze dan naartoe willen verhuizen. 

De rest van dit hoofdstuk richt zich daarom op de verhuisgeneigde senioren die nog geen 

andere woonruimte gevonden hebben. 

11 Binnen het WoON worden ook mensen die reeds een andere woning gevonden hebben maar 

nog niet verhuisd zijn tot de groep verhuisgeneigden gerekend. Omdat ze zeer recent een 

andere woning gevonden hebben is het niet realistisch te verwachten dat ze deze op korte 

termijn weer zullen verlaten. Daarom is wordt deze groep in dit onderzoek niet gerekend onder 

verhuisgeneigden. 
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Om vast te kunnen stellen of deze mensen eventueel in een serviceflat willen wonen of dat het 

beter is de locatie te herontwikkelen, is een verdere afbakening op gewenste locatie 

noodzakelijk. Deze afbakening dient gemaakt te worden, omdat de huidige serviceflatlocaties 

vaststaande gegevens zijn die niet kunnen wijzigen. Mocht bijvoorbeeld blijken dat senioren niet 

in een flat willen wonen maar in luxe villa's, is het mogelijk om de bestaande flat te slopen en er 

villa's te bouwen . De locatie wijzigen zal echter niet mogelijk zijn . 

Serviceflats liggen veelal in steden maar niet midden in het centrum . Het is daarom noodzakelijk 

om de senioren die de eis hebben in het centrum of in het buitengebied te willen wonen er uit te 

filteren . Om te bepalen of de gewenste locatie een harde eis is, of slechts een voorkeur, is eerst 

een selectie gemaakt van de senioren die aangaven dat ze op een centrum- of buitengebied 

locatie wilden wonen. Hierna is gekeken welke woonwensen hoge prioriteit hadden bij het 

zoeken naar een nieuwe woning. Er diende gekozen te worden tussen ligging, prijs, kenmerken 

van de woning of iets anders. De groep mensen die de ligging niet als eerste of tweede prioriteit 

hadden aangegeven is weer toegevoegd aan de groep die geen centrum of buitenlocatie wilde. 

Na deze tweede afbakening is nog 79% van de oorspronkelijke groep van verhuisgeneigde 

huishoudens in de leeftijdsklasse van 55 tot 74 jaar over. Schematisch is deze afbakening te 

zien in figuur 5.3 

De woonwensen binnen deze overgebleven groep zullen verder worden geanalyseerd in de 

categorieen vastgoed, diensten en eigendom & beheer. 

5.3 Vastgoed 

Fig 5.3 Afbakening op leeftijd , verhuisgeneigdheid en 
locatie, schematisch gezien 

De jonge senioren zijn in veel gevallen tevreden over de huidige woonplaats. Dit vertaalt zich 

terug in de voorkeuren , waarbij in 60% van de gevallen de gewenste woning in de huidige 

woonplaats moet staan. Van deze groep wenst 42% ook nog eens dat de woning in de huidige 

wijk staat. 

Ook voorzieningen worden gewaardeerd, 94% van de groep geeft aan het belangrijk tot zeer 

belangrijk te vinden dat er winkels voor dagelijkse boodschappen in de buurt zijn. 
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Wat woonvorm betreft is de meergezinswoning de meest gewenste woonvorm . Maar liefst 62 

procent van de jonge senioren wenst deze vorm , tegen 38 procent die kiest voor een 

eengezinswoning. Binnen de groep die kiest voor eengezinswoningen prefereert 37% een 

vrijstaande woning en 28% een tussenwoning. Dit is respectievelijk 14 en 11 procent van de 

totale afgebakende groep. Dit alles is te zien in figuur 5.4 
Gewenst wan ingtype 

• meergezinswoning 
. vrijstaande eengezinsYIIOning 
02 onder 1 kap waning 
• hoekvvonin 9 o tussenwan ing 
. geen van deze 

Fig 5.4 Het gewenste woningtype van de afgebakende groep jonge senioren 

Opvallend is dat in de huidige woonsituatie meer dan 70% van de jonge senioren in een 

eengezinswoning woont en dat in de gewenste situatie 62% een meergezinswoning prefereert. 

Hier ontstaat een duidelijk verschil tussen huidig en gewenste situatie en dit kan kansen bieden 

voor marktpartijen. 

Over het aantal kamers dat de gewenste woning moet bevatten, lijkt de groep het behoorlijk 

eens te zijn . Vooral bij de groep die een meergezinswoning wenst, wil een overgrote 

meerderheid een 3 kamer appartement. Ook bij de eengezinswoningen zijn het vooral de drie

en vierkamerwoningen die populair zijn. Dit is te zien in figuur 5.5. 

Mcorgezinswonlng 

Tot;:;l!'! vraag = 122000 

Gewensl aanlal kameiS 

1 O ,4(~~ 

2 16% 

3 65·'0 

4 16% 

~ of meer 20,' ;. 

5.4 Diensten 

Eengezinswoning 

Toialo vraag = 78000 

Gewenst aantal kamers 

1 

2 

3 

4 

50f meer 

0,3% 

8% 

38% 

37% 

14% 
Fig 5.5 gewenst aantal 
kamers per woningtype 

Om te bepalen of en zo ja van welke, diensten de jonge senioren gebruik willen maken, is een 

afbakening gemaakt naar mensen die de wens hebben om in een seniorencomplex te wonen. 

Indien dit het geval is, is wens voor zorg- en gemaksdiensten verder geanalyseerd. Indien de 

jonge senioren niet in een seniorencomplex willen wonen, is er vanuit gegaan dat ze de 
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diensten niet als basic need beschouwen omdat bij niet-seniorencomplexen bijna nooit diensten 

aangeboden worden. Van de senioren is 40% op zoek naar een seniorenwoning , de overige 

60% heeft hieraan geen behoefte. Van de 40% wil 39% zeker in een complex wonen en 19% 

van de afgebakende groep weet het nog niet zeker. De afbakening is in schemavorm te zien in 

figuur 5.6 

Ouderenwoning gewenst III 
40% ""'61 :.') In ean complex 

~ Dom per ~e 1af1€ 
60% nill t • 397<. w~ D;anst 

gewenst 
AbSQIulJt a nta l I 

20% geen 
voorlleur Hu ISI'l'lees ter 61% 28000 
41% niet MaaJtijdvOOrYlenlng 2 4°,.(, 13000 

AlarmbellknoJl 69% 17000 

RecepUe 24% 11000 

Fig 5.6 De afbakening van de groep die Recreatiezaal 54~t 25000 

van diensten gebruik wil maken Verzorging mogelijk 3T"}~ 17000 

Binnen de diensten is een tweedeling gemaakt tussen diensten die een aanpassing aan het 

vastgoed vereisen en de diensten die dit niet doen . Een huismeester toevoegen is altijd 

mogelijk omdat dit gewoon een persoon is, maaltijden kunnen extern besteld worden en ook 

voor persoonsalarmering is het niet noodzakelijk om het vastgoed aan te passen. Veel 

thuiszorgorganisaties bieden tegenwoordig kastjes aan die eenvoudig op de telefoonlijn 

aangesloten kunnen worden (Stel, 2007). Doordat er geen vastgoedaanpassingen gedaan 

hoeven te worden is het voor een complex altijd mogelijk deze diensten aan te bieden. 

Voor de mogelijkheid tot verzorging , een receptie- of recreatieruimte is het wei noodzakelijk om 

het vastgoed aan te passen. Ook zullen deze kosten door iedereen die in het complex woont 

betaald moeten worden. Omdat bij de probleemanalyse van de serviceflats al naar boven kwam 

dat veel mensen niet wilden betalen voor diensten waar ze eigenlijk geen gebruik van maken, is 

het belangrijk deze gegevens nader te analyseren. 

Uit de gegevens van WoON blijkt dat 37% van de overgebleven groep een woning wenst met 

bedden of kamers waar verzorging mogelijk is. Binnen deze overgebleven groep zijn twee 

groepen mensen: 

De mensen die de verzorging (zelf of partner) nodig hebben 

De mensen die de zorg niet direct nodig hebben 

Uit de WoON-data blijkt dat van huishoudens die de zorgmogelijkheid wensen 20% geen 

gebreken heeft. Van aile mensen die de zorgmogelijkheid wenselijk achten, heeft 80% 6f zelf 6f 

een partner met lichamelijke gebreken . Het lijkt er dus op dat dit soort zaken pas gewenst 

worden, indien men ermee geconfronteerd wordt. Omdat de overgrote meerderheid van de 

3 april 2008 
- 32 -



DHV B.V. 

jonge ouderen nog geen gebreken kent, zullen zij dus niet preventief verhuizen naar een 

complex dat deze mogelijkheid biedt. 

5.5 Eigendom en beheer 

Wat eigendomspositie betreft, lijken de jonge senioren zich te conformeren aan het beeld dat bij 

veel mensen over hen bestaat, namelijk dat een meerderheid een huurwoning prefereert boven 

een koopwoning. De verhouding tussen de gewenste eigendomspositie ligt op 35% 

koopwoningen en 65% huurwoningen. Dit in tegenstelling tot de huidige woonsituatie, waarin 

meer dan 57% van de jonge senioren een koopwoning bezit. Volgens Van der Molen (1993) zijn 

er drie redenen te onderscheiden waarom het percentage jonge senioren dat op zoek is naar 

een huurwoning relatief hoog ligt: 

De eerste reden hiervoor is, dat ze het onderhoud van hun woning als last gaan zien die 

ze nu of in de toekomst niet meer zullen kunnen dragen. 

Ten tweede zijn seniorenwoningen veelal huurwoningen. De groep die naar een 

seniorenwoning wil gaan, past in een aantal gevallen de wensen aan, aan de 

mogelijkheden. 

Tenslotte is er bij een groep de wens om het vermogen uit de woning te halen en hier 

leuke dingen mee te doen, bijvoorbeeld op vakantie gaan of het geld uitdelen aan de 

kinderen. 

Voor een ontwikkelende partij die iets voor de jonge ouderen wil ontwikkelen en zich wil richten 

op een zo groot mogelijke doelgroep, lijkt de huurmarkt meer kansen te bieden dan de 

koopmarkt, maar ook een mix tussen koop en huur kan een optie zijn. 

5.6 Resume 

Om te bepalen wat de woonwensen van de doelgroep zijn, is een afbakening gemaakt naar 

verhuisgeneigde mensen die op een serviceflatlocatie zouden willen wonen. Na deze 

afbakening blijven er 203.000 huishoudens over. 

Ook is bepaald waar ze waarde aan toekennen en wat hen kan verleiden om in een nieuw 

woonconcept te gaan wonen. Hieruit bleek dat de mogelijkheid om diensten af te nemen wei 

gewaardeerd word, zolang het geen verplichting wordt. Ook uit de data van WoON is bepaald 

dat er niet veel jonge senioren zijn die behoefte hebben aan diensten. 

Wordt er gekeken naar welke vastgoedvorm de meeste jonge ouderen op zoek zijn, dan lijkt 

een appartement het meest populair. Maar liefst 62% is hiernaar op zoek. Opvallend hierbij is, 

dat in de huidige woonsituatie van jonge senioren 65% in een eengezinswoning leeft. Wat 

woonvorm betreft, lijkt het driekamer appartement het beste aan te sluiten bij de behoeften van 
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de doelgroep. Van de 203.000 huishoudens die overbleven na de eerst afbakening zijn er 

80.000 op zoek naar een driekamerappartement. 

Wat eigendom betreft willen de jonge senioren het liefst een huurwoning, 65% wenst deze 

eigendomsvorm. Indien op een zo groot mogelijke doelgroep gericht moet worden, lijkt een 

driekamer huurappartement met beperkte mogelijkheid tot diensten de meest kansrijke 

woonvorm. 
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6 ONTWIKKELINGEN 

In de vorige twee hoofdstukken is bepaald wat de huidige en gewenste woonsituatie van de 

jonge senioren is. Met deze gegevens is het mogelijk een woonconcept op te stellen dat exact 

voldoet aan de woonwensen van tegenwoordig . Om echter te voorkomen dat een nieuw 

concept snel veroudert, wordt in dit hoofdstuk antwoord gegeven op de derde deelvraag: 'Wat 

zijn de ontwikkelingen in de markt voor jonge senioren en wonen?' . Deze ontwikkelingen zullen 

meegenomen worden tijdens het opstellen van een nieuw concept, zodat het concept niet 

aileen aansluit bij de woonwensen, maar dat het concept ook in beeld komt bij de doelgroep. 

6.1 Doelgroep 

De doelgroep van dit onderzoek, de jonge senioren , zal in de komende decennia behoorlijk 

toenemen. Deze toename is voornamelijk te danken aan de geboortegolf van na de tweede 

wereldoorlog . Niet aileen het aantal senioren neemt toe, maar ook de levensverwachting zal 

steeds verder stijgen waardoor het aantal senioren ook langzamer afneemt (Rijkschoef, 

Stavenuiter en Boutellier, 2006). Door deze ontwikkelingen zal de bevolkingsopbouw er in de 

komende jaren als in figuur 6.1 uit gaan zien: 
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Fig 6.1 de bevolkingspiramides van 1987, 2007 en 2027 (CBS, 2007) 

6.1.1 Jonge senioren en verhuizen 

Het feit dat weinig mensen in een serviceflat willen wonen, wordt onder meer veroorzaakt 

doordat senioren niet graag verhuizen . Om de serviceflat of een ander woonconcept voor 

anderen succesvol te laten zijn, is het belangrijk te weten waarom, hoe en wanneer de senioren 

de beslissing zullen maken om te gaan verhuizen. Daar kan dan met het concept op in worden 

gesprongen. 
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Hoe ouder mensen worden, hoe meer de verhuisgeneigdheid af zal nemen. Waar van de 20-

tot de helft binnen twee jaar te willen verhuizen, wil van de 55- tot 64-

slechts 14% verhuizen. Dit neemt langzaam af tot 9% bij de 85 (RIGa, 

2003). Deze lage verhuisbereidheid is onder andere te danken aan hun leefsituatie. Zaken die 

voor jongeren een reden om te willen zoals zelfstandig gaan wonen, 

samenwonen, gezinsuitbreiding, echtscheiding, studie of werk doen zich in het leven van 

senioren veel minder voor 

am het van de rinl:>lnlr ..... ,::l,n te voorspellen wordt in dit rapport zal 

worden van het model van de Jong en Nijkamp (1 De reden voor deze keuze en 

op welke theorieen het model is gebaseerd is te vinden in 6. In het model van Fokkema 

et al. wordt er vanuit dat er zowel een als een economische 

meerwaarde op moet treden om een huishouden te laten beslissen of ze wil verhuizen. am de 

verhuisgeneigdheid toe te laten nemen, zal een spanningsniveau een ~~., ...... ,~ 

waarde moeten overschriJden. De vier factoren die het bepalen 

de persoonliJke kenmerken van de bewoners 

de kenmerken van de 

de kenmerken van de 

de sociale binding met de omgeving 

Indien deze waarden samen een bepaald niveau overschrijden, zal men na gaan den ken over 

verhuizen. 

Indien men de beslissing heeft na te gaan denken over verhuizen, wordt er een 

afweging gemaakt tussen het spanningsniveau en de drie factoren: 

de som van het totale nut van de gevolgen 

de socia Ie rlnfH:>r<::"",. 

de waargenomen mogelijkheden 

De totale sam van het nut van de gevolgen is de verwachting die men heeft dat 

keuzes leiden tot een meerwaarde. Hierbij valt te den ken aan financiele 

een woning die beter bij de huishouding past of een Del)aame socia Ie status die bij een woning 

hoort. 

Met sociale ondersteuning worden de stimulerende adviezen van het sociale in het 

van senioren vaak de kinderen bedoeld. 

Ook de waargenomen mogelijkheden hebben invloed op het spanningsniveau dat nodig is om 

de verhuisintentie op te wekken. Indien men meer alternatieven kent, is de kans dat er 

een alternatief bij zit dat goed bij het huishouden en men zal sneller bereid te 

verhuizen. 

Er echter ook mogelijkheden om het spanningsniveau te laten dalen. Zo is het om 

de omgeving of de woning aan te passen, zodat het verlaagd wordt. Ook kan 

het verwachtingspatroon worden, dat wil 

UCiJClCl"UC zaken aanpassen, zodoende het spanningsniveau te 
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Indien deze aanpassingen uitblijven, zal er een verhuis intentie optreden die, indien mogelijk, 

verwezenlijkt zal worden. Deze theorie is in schemavorm te zien in figuur 6.2 

"'ernool'lkheid 
k9nmel'lc.Iln 

Social. bindln 9 

Geen 
aanpass ng 

Figuur 6.2 Verhuismodel 

volaens Fokkema et al. 

Uitgaande van dit model kan er geconcludeerd worden, dat er een zevental factoren zijn die het 

verhuisgedrag veroorzaken: 

de persoonlijke kenmerken van de bewoners 

de kenmerken van de woning 

de kenmerken van de omgeving 

de socia Ie binding met de omgeving 

de totale som van het nut van de gevolgen 

de socia Ie ondersteuning 

waargenomen mogelijkheden 

Indien men een verhuisbeweging naar serviceflats of een ander woonconcept op gang wil 

brengen, is het zaak deze factoren te be"lnvloeden. Van de zeven factoren die bepalen of de 

intentie om te verhuizen opgewekt wordt kan er een direct be"fnvloed worden, de waargenomen 

mogelijkheden. In het geval van een nieuw woonconcept is het dus zinvol de doelgroep bewust 

te maken dat er een alternatief is voor hun huidige woning , welke beter aansluit bij hun 

woonwensen. Een tweede, minder direct te be"fnvloeden, factor is het nut van de gevolgen. 

Door het concept beter aan te laten sluiten bij de doelgroep, zal eveneens voor een aantal 

mensen de som van het nut van de gevolgen toenemen. 
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6.1.2 Seniorenmarketing 

De seniorenmarkt staat sinds een aantal 

van deze groep er steeds meer 

volop in de belangstelling: door de sterke groei 

die zich op deze groep gaan richten. 

Net als andere is het ook bij senioren belangrijk am de marketingstrategie aan te 

passen aan de beoogde Door Nesselaar (2000) is dat 

zich op een aantal onderscheidt van 'normale' marketing. Sij 

marketing op Gange) senioren is het bijvoorbeeld belangrijk om geen bejaardenimago te 

creeren. Veel Gonge) senioren zijn nog vitaal en voelen zich niet oud. Het is daarom belangrijk 

de leeftijd en het ouder worden niet te benadrukken in promotionele activiteiten. Het is 

bijvoorbeeld beter om te spreken over senioren dan over bejaarden of ouderen. Aan welke 

voorwaarden een goede marketingcampagne nag meer dient te voldoen is te vinden in bijlage 

7. 

6.2 Vastgoed 

6.2.1 Extramuralisering 

Een trend die de laatste steeds meer zichtbaar wordt, is de extramuralisering van de zorg. 

Dit wil zeggen dat er een grotere gemaakt wordt tussen wonen en zorg, waardoor 

zorgbehoevenden steeds vaker verzorgd worden in plaats van in een of 

verzorgingstehuis (Vegter, 2006). Met het oog op de toekomst en de plannen van de regering 

om de extramuralisering verder door te 

va~;tac)ed er ook aan te den ken lichte zorg 

6.2.2 Senioren als woonconsumenten 

is het verstandig om bij nieuw te realiseren 

te maken. 

De bouwsector is een tijd een aanbiedersmarkt geweest. De laatste lijkt het echter 

steeds meer een vragersmarkt te worden Ontwikkelaars zullen zich 

beter moeten aanpassen aan de wensen van hun klan ten, omdat de consument steeds 

wordt en anders naar de concurrent zal gaan. Het is daarom zaak am de wensen van-

de klant goed in beeld te krijgen en in te spelen. 

'De klant' of 'de senior' bestaan niet, de Nederlandse consument is een heterogene groep 

(Leber, Wat betreft woonwensen, is het daarom de markt te <::.""'t' ...... ''''nt'''''rc'n 

Deze kan men onder andere maken op grand van demografische, culturele of 

geografische gegevens, of op grond van sociale en psychologische eigenschappen. In de 

woningmarkt worden consumenten vaak ingedeeld op basis van sociodemografische f!:lr'tn,'"", 

of koopkracht (Slierings, 2006). Deze is volgens en van Wedel (1992) 

echter ontoereikend waar het gaat am het van woonwensen. De woonwensen van 

consumenten worden namelijk in veel niet bepaald door sociodemografische gegevens 

en koopkracht, dit slechts De werkelijke wensen worden bepaald door de 

3 april 2008 
- 38· 



DHVB.V. 

belevingswereld en leefstijl van de consument. Verschillende bedrijven hebben 

doelgroepsegmentaties ontwikkeld op basis van deze beleving en leefstijlgroepen. 

In dit rapport wordt uitgegaan van de segmentering van 'The Smart Agent Company', het Brand 

Strategie Research (BSR) model. Deze segmentering is in het rapport Woonbeleving 2000 

gehanteerd , waarin veel informatie over woonwensen te vinden is. 

Het BSR model kent vier kwadranten met ieder hun eigen waarden en leefstijlen . Deze 

kwadranten worden belevingswerelden genoemd en hebben allen hun eigen kleur. De groene, 

blauwe, rode en gele belevingswerelden. Binnen deze belevingswerelden zijn een zestal 

groepen te onderscheiden en te zien in figuur 6.3 

Verankerden Extt av~rt i'I/IrrO~nit 

Stille luxe 

Terugtreders !..IlWn~, 

~~Mn 

Samenlevers Vl"t)nJil;ttd.!ft 

Dynamische individualisten 
Ego G I Q~P 

"itile lu,., 

Ongebondenen o ,..mkl'~ 
l.drtto:1u illh~t.f'I 

T", rugu.d. ,,, 

(~tro'" Introvert Bi' 5'~'rrr!l!J9 

Fig 6.3 het BSR model schematisch gezien (Smartagent, 2000) 

V~~r het onderzoek Woonbeleving zijn niet de vier clusters gehanteerd , maar is wei gebruik 

gemaakt van de zes belevingsgroepen. Deze belevingsgroepen zijn geplaatst in een schema 

met een culturele en sociologische dimensie, aileen is de introvert-extravert as vervangen door 

de as normatief/a-normatief . 

De huidige generatie senioren komt in deze verdeling het best overeen met de groep 

terugtreders. Hoewel niet iedere senior zich in dit cluster bevindt en dit cluster ook niet aileen 

maar bestaat uit senioren, zijn er overeenkomsten. Zo bestaat het cluster terugtreders voor 60% 

uit 50-plussers. Mensen uit dit cluster zijn veelal alleenstaand en bevinden zich in de post

gezinsfase. Terugtreders hebben relatief vaak een lager dan modaal inkomen en doordat ze 

veelal huren (73%), hebben ze ook geen vermogen opgebouwd. Wei is de terugtreder voor veel 

zaken afhankelijk van anderen, bijvoorbeeld bij aansluiten van elektronische apparaten, het 

invullen van belastingformulieren, kleine klusjes in en om het huis. Door deze afhankelijkheid 

zijn terugtreders een belangrijke doelgroep voor allerlei diensten op het gebied van wonen . Wat 

betreft het vastgoed, wensen de terugtreders veelal appartementen(complexen) nabij 

voorzieningen. De keuze wordt voornamelijk ingegeven door praktische zaken als 
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in de buurt. 

kleinschalig, overzichtelijk en veilig wonen 

wordt wei en men 

Een andere groep interessante is de stille luxe. Deze groep bestaat veelal uit veertig- en 

vijftigers, een generatie die over een paar jaar ook onder de eerder genoemde definitie van 

senioren vallen. Ongeveer de helft (46%) bevindt zich reeds in de Deze 

generatie beschikt over meer financiele middelen dan de huidige senioren. Van deze 

mensen woont 80% in een eengezinswoning, waarvan relatief vaak een hoek- of vrijstaande 

woning, van deze woningen is 61 Deze is veelal 15 tot 20 jaar geleden 

aangeschaft waardoor de hypotheek afgelost is en de overwaarde hoog is. Omdat 

de kinderen veelal uit huis zijn of op korte termijn gaan zullen ook die financiele lasten 

wegvallen. Financieel gezien staat de stille luxe groep er dus goed v~~r. zullen dit vermogen 

echter niet inzeUen voor materiele zaken als minder werken of stoppen met werken. Hier komt 

ook de stille luxe vandaan. Klussen in en om het huis zullen veelal zeit uitgevoerd 

worden. Hierdoor is er bij deze groep voor woondiensten weinig animo. is er niet 

echt een duidelijk onderscheid te maken wat betreft voorkeuren. Wei een consument die 

echt moet worden, zonder dat de aanbiedende partij hierin een rol moet 

vervullen. 

De laatste groep waarin relatief meer senioren zitten is de groep verankerden. Deze groep 

bestaat veelal uit en post-gezinnen. De verankerden leven relatief vaker in de 

buitenwijken van landelijke gemeenten. Zijn leven veel in eengezinswoningen en daarvan is de 

tussenwoning de meest voorkomende vorm. Indien ze willen verhuizen doen ze dit het liefst 

naar een maar naarmate ze ouder worden, wordt ook steeds meer aan 

meergezinswoningen gedacht. De verankerderden hebben een sociale en zijn erg 

gericht op hun directe en gezin. Carriere is voor hen niet belangrijk en ze hebben 

veelal middelbare en beroepsopleidingen. Het inkomen ligt meestal rond modaa!. Deze 

groep heeft qua vastgoed en architectuur geen bijzondere eisen: 'doe maar gewoon' lijkt de 

opvatting te zijn, met een lichte voorkeur voor traditionele architectuur. Ze hechten veel waarde 

aan een grote woonkamer. Ook gezelligheid en 

gewaardeerd. 

6.2.3 Particulier oodrciclltO!QVQn;ctJao 

wordt door deze 

Mocht blijken dat de huidige serviceflats niet meer voldoen en daarom gesloopt dienen te 

worden, is er bij de senioren wei interesse om als particulier opdrachtgever het terrein te 

herontwikkelen. In het woonbelevingsonderzoek is een indeling gemaakt van een 4-tal 

varianten van particulier opdrachtgeverschap. 

De standaardwoning uit een brochure waar men verder geen invloed op had 
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Hierbij bleek, dat consumenten een hoge waardering hebben voor de invloed die men op de 

woning heeft, maar dat niet altijd geldt hoe meer invloed hoe beter. Zelfbouw onder begeleiding, 

ondersteuning en kwalitatieve supervisie is een model dat zich in een grote belangstelling mag 

verheugen. In figuur 6.4 is het percentage per woonbelevingsgroep dat ge"lnteresseerd is in 

particulier opdrachtgeverschap weergegeven. 

- r---------------------------~ 

l('''' 

SUlIe luxe 

I Terugtreders 
+---------~--------~------~I 

StarlllaardWOllUlg I<:euze l.I!l 

100000'ngsliananien 

ekJen kavel 

OOLJWer regert 

a!les 

etgen kavel 

Invloed consument 

Figuur 6.4 interesse in 
particulier 
opdrachtgeverschap 
door percentage van de 
senioren 
(woonbeleving, 2000) 

Ook het ministerie van VROM is voorstander van (collectief) particulier opdrachtgeverschap, 

omdat dit meer vraaggericht is dan bij andere opdrachtgevers. De toekomstige bewoners 

bepalen immers zelf hoe hun woning eruit zal komen te zien en over welke faciliteiten deze 

beschikt. Het beleid van VROM is er daarom ook op gericht om (collectief) particulier 

opdrachtgeverschap in de toekomst meer te stimuleren, ondermeer door het geven van 

premies. (VROM, 2001) Door deze ontwikkeling kan het mogelijk worden de serviceflats te 

revitaliseren door middel van particulier opdrachtgeverschap. 

6.3 Diensten 

6.3.1 Gemaks diens ten 

Omdat het aantal senioren de afgelopen jaren flink gestegen is en deze trend nog een aantal 

jaren voort zal duren, zijn er steeds meer bedrijven die inspringen op de markt van diensten 

voor senioren. Deze aanbieders van diensten maken veelal gebruik van een lidmaatschap en 

los te bestellen diensten. Door het IZVV (februari 2001) wordt een splitsing gemaakt tussen twee 

dienstenpakketten. Tot het basispakket behoren diensten die een aantoonbaar effect hebben 

op het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen van senioren. Ook worden tot dit pakket 

diensten gerekend, waarvan bekend is dat er relatief veel belangstelling voor bestaat onder 
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senioren, met een vermoeden dat ook deze dienst het langer zelfstandig wonen ondersteunt. 

Dit basispakket bestaat uit de volgende diensten: 

sociaal-medische of personenalarmering 

warme maaltijdvoorziening 

regelmatige huishoudelijke hulp 

klussendienst 

informatie en advies 

Een tweede groep diensten zijn de diensten waarvan het IWZ vermoedt dat er in de nabije 

toekomst vraag naar zal ontstaan en waardoor de senioren langer thuis kunnen blijven wonen. 

boodschappenservice 

was- en strijkservice 

grate schoonmaakservice 

kapperservice 

kledingservice 

Ook is door het IWZ bepaald wat de belangrijkste succesfactoren zijn voor het in de markt 

zetten van deze seniorendiensten. De eerste succesfactor is, dat senioren het prettig vinden dat 

ze persoonlijk benaderd worden, zij zijn ook bereid hier een lichte meerprijs voor te betalen. Ten 

tweede is het erg belangrijk in de acquisitiefase een goede marketingstrategie (zie hiervoor ook 

hoofdstuk 6.1.2) toe te passen. Het verspreiden van folders heeft bijvoorbeeld weinig effect als 

het gaat om dienstverlening. Voordat men een dienstenbureau in de arm neemt, moet de senior 

een psychologische drempel overgaan en is een bepaalde vertrauwensband nodig, die door 

een folder niet gerealiseerd wordt. Veel beter is het bijvoorbeeld, om als medewerker van het 

dienstenbureau bij seniorencomplexen langs te gaan om zo een vertrouwensband en 

bekendheid op te bouwen. Tenslotte is het belangrijk om een bekend merk of logo te hebben. 

Voor dienstenbureaus kan het daarom handig zijn om samen te werken met een 

woningcorporatie of thuiszorgorganisatie, omdat deze bekend zijn bij senioren. Het is echter niet 

verstandig om als woningcorporatie huurders automatisch lid te maken van een 

dienstenbureau. Mensen die niet uit vrije wil ervoor gekozen hebben lid te zijn van een 

dienstenbureau, maken geen gebruik van de mogelijkheid tot het afnemen van diensten (IZW, 

2001). Ook de jonge senioren van 55 tot 65 vertonen een soortgelijk gedrag. Men wil wei een 

abonnement op de mogelijkheid tot (zorg)diensten, maar maakt vervolgens geen gebruik van 

de diensten zeit. Zij zien het abonnement op een bureau voor diensten als een soort 

verzekering voor als er wat gebeurt, maar zolang dit niet het geval is, zullen zij geen gebruik 

maken de diensten (STEC, 2002). 
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In Woonbeleving 2000 wordt uitgegaan van een vijftal dienstengroepen welke goed 

overeenkomen met de basisdiensten van het IWZ. Ook binnen dit onderzoek lijkt de trend te 

zijn, dat diensten aileen ingekocht worden als ze noodzakelijk zijn en niet omdat ze gemakkelijk 

zijn. 

Uit Woonbeleving blijkt, dat in de groep terugtreders (zie paragraaf 6.2.2) een groot belang 

wordt gehecht aan diensten en dat er daarom veel kansen liggen bij deze groep. Dit komt 

enerzijds door de hogere leeftijd, zij kunnen weinig meer zelf, en anderzijds door de 

waardeorientatie van deze groep: passief en afhankelijk. 

Voor de groep verankerden lijkt minder vraag naar diensten te zijn. De diensten waarvan zij 

aangeven wei in geInteresseerd te zijn, zijn diensten waar ze zelf moeite mee hebben: 

financiele en technische diensten. Tuinonderhoud en kleine klusjes kunnen ze prima zelf en dit 

doen ze dan ook. 

Bij de groep Stille luxe lijken diensten nog minder gewaardeerd te worden. Dit is enerzijds te 

verklaren door de waardeorientatie van de groep, ze hebben wei geld maar dit wordt zo weinig 

mogelijk gebruikt, ze worden niet voor niets stille luxe genoemd. Omdat ze nog relatief jong zijn 

en nog veel zelf kunnen, zijn ook diensten als financieel advies of technische diensten niet aan 

hen besteed. 

6.3.2 Zorg 

Uit figuur 6.1 is op te maken dat er in de komende jaren grote stijging van het aantal senioren 

zal ontstaan. Dit toekomstige aantal senioren is met redelijke zekerheid vast te stellen. De 

zorgbehoefte is echter veel moeilijker vast te stellen (Singelenberg, mei 2004). Bij deze 

zorgbehoefte zijn twee groepen te onderscheiden: 

de mentale zorgbehoefte 

de fysieke zorgbehoefte 

De mentale zorgbehoefte is wei in te schatten. De verwachting is dat bij het stijgen van de 

gemiddelde leeftijd van de bevolking de mentale gezondheid af zal nemen ten gevolge van 

dementie. Het aantal levensjaren nadat de eerste symptomen zijn geconstateerd blijft 

toenemen, tijdens deze toegevoegde jaren zal een grote behoefte aan zorg ontstaan. In 2000 

was het al zo dat 17% van de 75 plussers aan een vorm van dementie leed, van de 85 plussers 

was dit een op de drie. 

Voor de fysieke zorgvraag is het moeilijker om vast te stellen hoe de vraag zich zal ontwikkelen. 

Om de toekomstige vraag te bepalen zijn er grofweg twee theorieen te onderscheiden, de 

compressietheorie en de expansietheorie. De compressietheorie gaat er vanuit, dat de 

toegevoegde levensjaren boven de 75 gepaard gaan met een slechte gezondheid en derhalve 

een grotere zorgvraag, zoals dit ook het geval is bij de mentale zorgvraag. De 

compressietheorie gaat er echter vanuit, dat de extra levensjaren in een grotere gezondheid 

doorgebracht worden en de zorgvraag dus niet toe zal nemen. Welke van deze theorieen het 

meest overeenkomt met de werkelijkheid, is lastig te voorspellen. Wei is bekend dat roken een 
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belangrijke veroorzaker is van de zorgbehoefte. Aangezien de minder-rokende-generatie pas in 

2015 tot de 75-plussers zal gaan behoren, kan er tot die tijd in ieder geval vanuit worden 

gegaan dat de zorgvraag zal stijgen. Het is daarom ook lastig te voorspellen of een nieuw te 

ontwikkelen vastgoedconcept in de toekomst over een zorgmogelijkheid moet beschikken. 

6.3.2. 1 Kosten seniorenzorg 

De financiering voor zorg en huishoudelijke verzorging kan in een aantal gevalien gedaan 

worden door de overheid. 

Het kostenaspect dat de zorgvraag met zich meebrengt wordt betaald uit de Aigemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), Om aanspraak te kunnen maken op AWBZ gelden is er een 

indicatie benodigd van het Centraal Indicatie Orgaan (CIZ), 

De huishoudelijke verzorging is ondergebracht binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO) en wordt betaald door de gemeente. De indicering hiervoor verloopt ook via de 

gemeente. 

Naast de zorg en huishoudelijke verzorging in natura is het ook mogelijk om private zorg in te 

kopen. Dit gaat door middel van het persoonsgebonden budget (PGB). Hierbij krijgt men een 

geld bed rag waarbij men zelf bepaalt bij wie en onder welke voorwaarden zorg en huishoudelijke 

verzorging ingekocht worden, ook een combinatie van zorg in natura en een PGB behoren tot 

de mogelijkheden. 

Het PGB kan een interessante optie zijn voor beheerders van serviceflats of andere 

woonconcepten. Zij kunnen, mits de bewoner is ge'lndiceerd, namelijk diensten leveren die 

grotendeels door de gemeente betaald worden. Hierdoor zal het de bewoners minder geld 

kosten en zullen deze eerder geneigd zijn van de diensten gebruik te maken. Wei ziet Stel 

(2007) dat gemeenten steeds strenger worden met indicering, het is dus de vraag op dit ook op 

termijn een haalbare zaak blijft. 

6.3.2.2 Woonzorgzones 

Een andere ontwikkeling op het gebied van wonen, diensten en zorg is het ontstaan van 

woonzorgzones 12, Een woonzorgzone is een wijk waarin optimale condities geschapen zijn voor 

wonen met zorg en welzijn. Het fenomeen is een voortvloeisel uit de extramuralisering en heeft 

als doel senioren zo lang mogelijk thuis te blijven huisvesten. In de wijk worden zorg en 

diensten verzorgd vanuit een multifunctioneel wijkcentrum. Steeds meer verhuurders, 

gemeenten en zorgpartijen zetten samen woonzorgzones op. Op dit moment zijn er in 

Nederland ± 90 woonzorgzones gerealiseerd of in voorbereiding. Deze ontwikkeling kan erg 

gunstig zijn voor een nieuw te realiseren woonconcept. Er kunnen binnen de woonzorgzone 

diensten afgenomen worden zonder dat de verhuurder of eigenaar dit zelf hoeft te organiseren. 

12 ook aangeduid als woonservicezone, servicewijk, woonservicebuurt, levensloopbestedige wijk 

of dienstenzone. 
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... "", ... rt .......... en beheer 

Tot een aantal jaren geleden waren er slechts twee woonvormen wat betreft 

kopen en huren. De laatste zijn er echter een aantal tussenvormen ontwikkeld tussen 

huren en kopen. Een aantal van deze vormen is ontwikkeld voor senioren die een 

huis hebben en het vermogen willen benutten (Stofberg, 2003), (Schellekens, 2003). 

Verschillende Amvest, Torenstad Verzilverd Wonen en 

Wonen Noord Limburg) bieden woningeigenaren de mogelijkheid om de woning aan de 

corporatie/beleggers te en de woning daarna terug te hmen. Het van de 

vrije verkoopwaarde dat uitgekeerd wordt, zal de huur Het onderhoud van 

de woning wordt volledig overgenomen door de corporatie/belegger. 

Ook een mogelijkheid is het opnemen van een of omgekeerde hypotheek, aangeboden 

o.a. Robeco en Directbank). wordt de overwaarde op de woning al dan 

niet in een keer (Consumentenbond, 2006). Door dit soort constructies is het 

mogelijk dat twee van de drie redenen waarom senioren naar willen verhuizen 

vrijmaken en onderhoud kunnen worden zonder te verhuizen. 

Deze ontwikkeling zou in de toekomst de verhuisbereidheid van senioren verder kunnen doen 

afnemen. 

De vraag naar 

veroorzaakt door de 

voor de 

van de 

zal in de toekomst gaan stijgen. Dit wordt 

enerzijds en de extramuralisering De 

verhuisbereidheid van de doelgroep is erg laag en er zijn voor ontwikkelaars maar weinig 

mogelijkheden om deze toe te laten nemen. De enige manier om dit toe te laten nemen is om 

goed zichtbaar te bij de doelgroep en aan te sluiten bij hun woonwensen. 

Oak door het aanbieden van diensten wordt de doelgroep niet verleid te verhuizen. De huidige 

generatie ouderen kan nog veel zelf en blijft dit ook doen. Pas op het moment dat ze 

bepaalde zaken zelf niet meer kunnen, zullen ze van diensten gebruik gaan maken. 

Het leveren van zorg of zorgmogelijkheid is niet erg interessant voor de jonge ze zijn 

nog vitaal en hier nog niet mee Qua architectuur is er weinig voorkeur bij de jonge 

senioren. Hoe het eruit ziet is niet erg belangrijk, maar het mag niet te extreem zijn. Ook 

kleinschaligheid lijkt een wens voor een gedeelte van de doelgroep. 

Bij de steeds meer tussenvormen tussen huur en Bij deze 

tussenvormen kan het vermogen dat zit in de er tijdens het leven uitgehaald 

worden. Ook het onderhoud wordt hierbij door private partijen overgenomen. Hierdoor vervallen 

twee <>nr1r".":' redenen am te verhuizen en verwacht mag worden dat de verhuisbereidheid 

hierdoor in de toekomst verder af zal nemen. 
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7 AANBEVEUNGEN VOOR EEN NIEUW CONCEPT 

In de vorige drie hoofdstukken zijn de deelvragen over de huidige en gewenste woonsituatie 

van senioren beantwoord. Oak is welke ontwikkelingen er in de toekomst te 

verwachten zijn op de woningmarkt van senioren en ouderen. In dit hoofdstuk wordt de vierde 

deelvraag beantwoord, namelijk waar de belangrijkste verschillen zitten tussen vraag en 

aanbod. Hieruit wordt geconcludeerd aan welke randvoorwaarden een nieuw concept dient te 

voldoen am succesvol te worden. 

7.1 Doelgroep 

De doelgraep van deze rapportage laat een aantal verschillen zien met de huidige bewoners 

van serviceflats. De huidige bewoners kiezen ervoor am met gelijkgestemden samen te leven. 

De die graag samenleeft met bestaat maar is onder de 

senioren niet Wei en houden daarom van het 

intermenselijke contact, maar dit hoeven niet per definitie mensen van dezelfde leeftijdsgroep of 

met dezelfde te zijn. Een nieuw te ontwikkelen concept doet er daarom goed aan 

in te stellen. Dit schrikt in veel 

de vastgoedwaarde dalen zonder dat dit nodig is. 

In van een ballotagecommissie in te 

nieuwe bewoners af en laat daarom 

is het vee I verstandiger am op natuurlijke 

een selectie te maken van nieuwe bewoners. Doordat het nieuwe erop is 

de behoeften van de doelgroep zo goed mogelijk te volgen, zullen groepen met andere 

behoeften, zoals gezinnen met kinderen, er waarschijnlijk niet willen wonen. Zo willen veel 

jonge senioren een voor een met kinderen is dit klein en op 

deze wijze zal vanzelf een natuurlijke selectie ontstaan. 

Oak dient de marketing aan te sluiten bij de doelgroep, op deze wijze kan immers ook een 

selectie ontstaan. Hierbij kan worden aan adverteren in die voornamelijk 

door de doelgroep gelezen worden. Dit adverteren voor de doelgroep heeft als bijkomend 

voordeel dat het concept in beeld komt bij de doelgraep. Oak als men nog niet verhuisgeneigd 

is, zal het beeld van een nieuw complex blijven hangen. Zoals bepaald is in hoofdstuk 6.2.2 is 

het aantal waargenomen verhuismogelijkheden de eenvoudigst te beInvloeden varia be Ie die 

verhuisgeneigdheid toe doet nemen. 

Bij een servieeflat hebben veel mensen de assoeiatie met oud, zwak en ziek, dit in eerste 

instantie nooit de is geweest. De senioren in veel gevallen nag vitaal en nag 

niet bezig met en liehamelijke aehteruitgang. Dit moment proberen ze zo ver mogelijk uit te 

stellen en men wil hier ook niet mee geconfronteerd worden. 
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een nieuw woonconcept is het daarom belangrijk te voorkomen dat het een bejaardenimago 

krijgt. Aan de andere kant blijkt, dat de groep bijvoorbeeld een woning wei op prijs 

stelt. een appartement is dit al snel het gevaL Ook het bouwbesluit zit tegenwoordig zo in 

elkaar dat er op sommige punten al rekening wordt met de vergrijzing. Deuren 

dienen tegenwoordig bijvoorbeeld een dagmaat van 900mm te hebben, hier kan een rolstoel 

doorheen. In het verleden moesten woningen vaak worden of moest de 

bewoner verhuizen indien deze in een rolstoel terecht kwam. Tegenwoordig zijn de 

woonwensen echter zo dat het comfort maatgevend word voor afmetingen van ruimten, en niet 

de (Wijk,Drenth & van Ditmarsch, 2003). 

Vastgoed 

Ook bij het zijn er verschillen tussen de vraag van de senioren en het aanbod 

Dit terwijl 88% van de van de serviceflat. De serviceflats zijn vaak kleine r\A/~~j;>I<'!:lrrl~""Alnn, 

jonge senioren drie of meer kamers wenst. Om een serviceflat aan te laten 

sluiten de woonwensen van de dienen er in 

driekamerwoningen te zijn. Dit kan door verbouw of door 

van tweekamerwoningen 

en nieuwbouw. 

Ook bij de jonge ouderen die niet in een serviceflat wonen, is er een duidelijk verschil tussen de 

woonsituatie en de gewenste woonsituatie. In de situatie blijkt dat 75% van de 

senioren in eengezinswoningen leeft. Van de groep die wil verhuizen blijkt dat 61% een 

verlangt. Op dit duidelijke verschil kan worden ingesprongen door 

en een nieuw woonconcept doet er daarom aan, vooral 

te bezitten. Deze woningen zullen over drie kamers moeten beschikken. 

Een combinatie van een- en meergezinswoningen lijkt niet voor de hand te liggen indien de 

gehandhaafd moeten worden. Toch bestaat de mogelijkheid, mits 

terrein en het toelaten, om een aantal met 3 kamers te plaatsen. De 

tussen appartementen en rijtjeswoningen mag maximaal 7:1 bedragen om de 

...... "'rv.Hr<'''' .... te beantwoorden. 

Ook kunnen woningen met vier kamers worden. Naast het feit dat het 

nrr,,,,n,Q karakter van de locatie verloren kan gaan, wonen vee I senioren in een vrijstaande 

woning. Indien deze groep zal verhuizen naar de komen de vrijstaande 

vrij en zullen de nieuwbouw woningen hiermee moeten concurreren. Om deze twee 

redenen lijkt het niet erg logisch ze te plaatsen, maar als het toch gewenst is, dan dient de 

tussen appartement en vrijstaande woningen van 7:1 te 

In veel serviceflats zijn logeerkamers aanwezig die zelden gebruikt worden. De lasten hiervoor 

worden collectief Er is geconstateerd dat nieuwe bewoners niet betalen voor 

zaken waar ze geen gebruik van maken en daarom zullen deze len,"'''""Ie,·,.., moeten worden. 
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Ook bij recreatiezalen het probleem van collectieve lasten. Daarnaast wekt een 

recreatlezaal al snel de associatie van bejaarden op, lets dat door de niet 

gewaardeerd wordt. Ten derde ontstaan er binnen Nederland steeds meer multifunctionele 

Deze centra kunnen prima de functie van de recreatiezaal zich nemen. Het is 

daarom ook aan te raden de recreatiezalen biJ nieuwbouw niet te ontwikkelen en bij revitalisatie 

deze om te bouwen tot woningen. 

Hoe de architectonische vormgeving van het gebouw moet lijkt de niet veel uit te 

maken, de woning maar niet teveel uitstraalt voor bejaarden te Voor bestaande 

serviceflats is het in vee I daarom noodzakelijk voor een andere te kiezen die een 

wat modernere uitstraling heeft. Ook het interieur verlangt een opknapbeurt, omdat het in veel 

gevallen een verouderde en vervallen indruk maakt. 

Veiligheid is belangrijk voor de doelgroep en zal naarmate de leeftijd stijgt steeds belangrijker 

worden. Het is daarom verstandig om het nieuwe woonconcept te voorzien van hang

en dat voldoet aan het politiekeurmerk veilig wonen. Naast het feit dat de kans op 

inbraak kleiner wordt, kan er geadverteerd worden met het iets dat door de 

doelgroep wordt. 

De sfeer die de woning uitstraalt, wordt door 26% van de rln,:>lnrn<> erg belangrijk en 

door 70% belangrljk. Ook de staat van onderhoud is voor de groep belangriJk. 43% vindt dit 'erg 

en 56% vindt dit Uit deze getallen blijkt wei waarom de ouderwetse 

serviceflats niet meer in trek zijn bij de doelgroep. Deze zijn in veel verouderd en de 

staat van onderhoud is slecht. Indien de serviceflat gerevitaliseerd wordt, is het daarom 

dat het onderhouden wordt en er netjes uitziet. 

7.2.1 Omgev;ng 

Het is niet aileen 

maar ook de 

dat het vastgoed voldoet aan de wensen van de 

bepaalt voor een groot gedeelte of mensen er willen wonen. Het is 

daarom verstandig, de omgeving aan te passen, zodat het concept meer tot zijn recht komt. In 

veel is het echter niet mogeUjk om de omgeving aan te passen. 

Het blijkt dat 63% van de groep graag in een buurt woont waar veel voorzieningen 

aanwezig zijn, zoals winkels en zorginstellingen. Hierop kan een eigenaar echter weinig invloed 

uitoefenen. De zullen daarom niet aangeven welke zaken in de nrYln",,"r,n 

moe ten uu"\rn""n maar laten zien in welke omgevingen het het meest 

is. 

Het voert te ver om aile factoren toe te daarom zijn er 

factoren die in het onderzocht zijn, zijn te vinden in bijlage 8.) De resultaten van de 
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gevonden word. Wei vinden senioren het belangrijk dat ze zich thuis voelen in de buurt. De 

buurt moet een nette buurt er mag geen overlast door vandalisme, en 

Het contact met buurtgenoten wordt ook niet bijzonder gewaardeerd. Ze vinden het prettig als 

contacten maar als dit niet het geval is, is dit voor de meerderheid van de 

geen probleem. 

Wei worden algemene voorzieningen belangrijk gevonden. Deze voorzieningen zijn: winkels in 

de buurt, goed openbaar vervoer, groenvoorzieningen, en voldoende 

parkeerruimte. Het openbaar vervoer en de groenvoorziening zijn bij veel servicetlats in 

voldoende mate aanwezig dus hier zal niet veel aandacht besteed hoeven te worden. De rest 

zal per locatie bekeken moeten worden 

De laatste subgroep van is de van voorzieningen voor 

kinderen en jongeren. Hier heeft de doelgroep weinig belang bij en dit levert voor de 

senioren geen meerwaarde op. 

7.3 Diensten 

nog vitaal en willen niet geconfronteerd worden met het De jonge senioren zijn in veel 

feit dat dit binnen een aantal Als een soort afweermechanisme 

deze veroudering, wil de groep nog niet veel met 71"l1'(,lrll",n,<:tfj:'n te maken hebben. Uit de 

anders zou kunnen 

blijkt dat de niet verhuist wat betreft. 

Is het echter zover dat de aftakeling begint, vindt men het wei prettig dat men in de 

kan blijven wonen en niet hoeft te verhuizen naar een verzorgings- of verpleegtehuis. 

Het is daarom bij een nieuw woonconcept belangrijk om te dat de mogelijkheid tot 

(Iichte) zorg er is, maar dat dit niet te veel op de voorgrond moet treden. Ook dient de extra 

investering die hiermee is niet zo groot te zijn dat de koop- of huurprijs hierdoor 

omhoog De zorg dient dan ook niet als collectief pakket door de huurder 

te worden zoals in veel serviceflats gebeurd, maar er dient gebruik gemaakt te worden 

van thuiszorgorganisaties om zorg in te kopen. 

Ook de generatie (nu nog) geen kansrijke groep voor De meerderheid van 

de groep kan nog veel zeit en doet dit dan ook. Ze hebben deze zaken altijd zelf al en 

er een eer in te 

gaan betalen. 

dit te blijven doen. Ze Willen hier dan ook zeker niet extra voor 

Hier ontstaat wederom een discrepantie met het aanbod vanuit de serviceflats. de 

serviceflats is er een en dienstenpakket dat dient te 

ook indien men er geen gebruik van wenst te maken. Dit voor vee I weerstand bij 

woningzoekenden en zullen dan ook niet snel in een serviceflat gaan wonen. 
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Bij gemaksdiensten lijkt het dus net zo te als bij zorgdiensten. Zolang men nog geen 

problemen ondervindt, is er weinig behoefte aan diensten. Indien bepaalde klussen om wat voor 

reden dan ook niet meer uitgevoerd kunnen worden, zal het wei 

indien ze zijn. 

Het devies luidt bij de gemaksdiensten dan ook hetzelfde als bij de zorgdiensten: zorg dat het 

mogelijk is om van te maar waak ervoor dat het geen 

collectieve 

worden. 

wordt en dat er niet teveel extra investeringen voor hoeven te 

Een manier om diensten te realiseren zonder dat er investeringen gedaan hoeven te worden of 

dat collectiviteit vereist is, is door gebruik te maken van externe bureaus. Dit kan een 

dienstenleverancier of thuiszorgorganisaties, welke tegenwoordig ook steeds meer 

gemaksdiensten aanbieden. 

Daarnaast ontstaan er in Nederland steeds vaker woonzorgzones waarbij vanuit een centrale 

plaats in de wijk en gemaksdiensten worden. Een variant kunnen ook de 

multifunctionele zijn die ook steeds meer ontstaan en activiteiten voor de 

senioren in de buurt. 

Het is aan te raden om als professionele beheerder nauw contact te onderhouden met de 

leverancier van de diensten. Zo kan het voor de leverancier aantrekkelijk om eens per week 

een spreekuur of voorlichting te geven aan bewoners over de mogelijkheden. 

Diensten kunnen in een aantal gevallen \Jp.rlln~'1l worden door de AWBZ in de vorm van een 

PGB. In dit kost het de bewoner tot geen geld en daarom is het erg aantrekkelijk. 

Leveranciers van diensten weten in welke een PGB verkregen kan worden en kunnen 

hier voorlichting over geven. 

Een nadeel van het extern diensten inhuren dat de schaalvoordelen zullen Daar 

staat echter dat de doelgroep niet gereduceerd wordt door het al dan niet aanwezig 

zijn van de mogelijkheid tot het gebruikmaken van diensten. 

Een grote in een aantal is de keuken. De 

vereniging heeft zelf een aantal koks in dienst die de (verplicht af te nemen) maaltijden 

bereiden. Het zal echter in zeer veel gevallen goedkoper zijn om de maaltijden bij een 

te bestellen. Buiten het feit dat de kosten hoeven de maaltijden 

ook niet meer collectief afgenomen te worden om het rendabel te houden. Het is daarom 

verstandig de centrale keukens te sluiten. 

7.4 Eigendom en beheer 

Wat eigendomssituatie betreft is er eenzelfde verschil zichtbaar als bij de vastgoedsituatie. Van 

de doelgroep woont 60% in een koopwoning, terwijl bij de situatie 60% een 

huurwoning verlangt De zestig-veertig verhouding tussen koep en huur kan interessant zijn 

veor en Het is am in het nieuwe een mix tussen keop 
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en huur te maken en zo de voordelen van beiden te combineren. Een voordeel van de huur

koop combinatie is dat kopers over het algemeen tevredener zijn over hun woning en ook meer 

betrokken zijn bij de woning en zijn omgeving (van der Molen, 1993). Het voordeel van huren is 

dat er een professionele organisatie bij het beheer en onderhoud betrokken is en er dus geen 

conflicten ontstaan binnen een VvE over reserveringen en onderhoud. Bewoners kunnen niet, 

zoals in veel serviceflats gebruikelijk is, het concept aanpassen, het pand laten verouderen en 

het gebouw uitwonen. De organisatiestructuur zal er als figuur 7.1 uit moeten zien. 

---r---~=-_. 

Fig 7.1 De optimale organisatiestructuur voor een nieuw woonconcept 
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8 GlOBAAl PROGRAMMA VAN EISEN 

Het doel van dit globale Programma van Eisen (PvE) is een te geven van waaruit het 

revitaliseringproces kan worden. Dit PvE kan niet in aile situaties 1 1 

toegepast worden, omdat iedere locatie zich binnen een locale nn,rn<l,rvt bevindt en deze 

woningmarkten per provincie, stad en zelfs per wijk verschillen. Dit PvE is erap gericht om de 

woonlocatie te I"Inl'irn-.:>li voorde senior, 

8.1 Doelgroep 

8.2 

Het is voor de doelgroep belangrijk dat ze nog gezond en vitaal Zet het concept daarom 

niet in de markt als ouderenhuisvesting, maar laat ook groepen toe zoals jonge tweeverdieners, 

Het vastgoed past beter de doelgroep dan bij de tweeverdieners en daarom 

zullen deze er niet gaan wonen, maar wordt vermeden dat het teveel wordt als 

bejaardenhuisvesting. 

Richt de marketing speciaal op de nn,,,,lnrnt:.n de 55 tot 75 jarigen. Om deze graep te bereiken 

kan het best geadverteerd worden in tijdschriften en huis-aan-huis bladen die voornamelijk door 

de senioren gelezen worden, Hierdoor ontstaat een selectie van ge'lnteresseerden. 

Daarnaast is het uiterlijk van de advertentie belangrijk, Een advertentie voor de 

voldoet aan de kenmerken als genoemd in hoofdstuk 6.1.2 en 7, 

8.2.1 Omgevingskenmerken 

Hoewel de in veel geen directe invloed kan uitoefenen de zijn er 

die de kans op succes kunnen vergroten. Er is onderzocht welke factoren 

worden als ze in de buurt13 zijn en het succes van de ontwikkeling 

daarom kunnen ,,,::,.nrr,ton 

Zaken die potentiele bewoners afschrikken zijn: 

Vernielingen in de wijk 

Hondenpoep op straat 

Overlast door (hang)jongeren en omwonenden 

Geluidshinder 

Wei qe1Na.:lrdeer·o worden: 

Winkels in de buurt 

13 Wat onder "de buurt" verstaan wordt is per bewoner verschillend. 
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Zaken die geen invloed hebben op de keuze of mensen zich op de locatie willen vestigen zijn: 

Contact met directe buren 

Contact met de buurt 

Kinderspeelplaatsen 

Basisscholen 

B.2.2 Uitstraling 

De vormgeving van het gebouw is niet erg belangrijk voor de doelgroep, maar moet wei over 

een uitstraling beschikken die aan de volgende punten voldoet: 

B.2.3 Tuin 

Uitstraling moet netjes en verzorgt zijn 

Uitstraling moet modern zijn, maar niet te extravert 

Het mag het niet de indruk wekken dat het voor bejaarden is 

De staat van onderhoud moet goed zijn 

Van de doelgroep wil ongeveer een kwart (26,1%) een eigen tuin en 68,4% wil dit niet. Het is 

daarom aan te raden om 1 op de vier woningen van een tuin te voorzien. Richt deze tuin in als 

'variabele tuin'. Dit wil zeggen dat de tuin moet aansluiten op het omliggende terrein, zodat als 

men ouder wordt men de tuin bij het omliggende terrein kan trekken om er zodoende geen 

onderhoud meer aan te hebben. 

B.2.4 Centrale voorzieningen 

Centrale voorzieningen, die geen directe relatie hebben met het wonen, dienen achterwege 

gelaten worden. Deze voorzieningen zijn: 

Een receptie 

Logeerkamers 

Een recreatiezaal 

Een centrale keuken 

B.2.5 Veiligheid 

Naarmate de doelgroep ouder wordt, wordt veiligheid steeds belangrijker voor hen. Ook houden 

ze van certificeringen. Het is daarom aan te raden om het complex te laten voldoen aan het 

politiekeurmerk veilig wonen. 
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8.2.6 De woningen 

Er dienen bij voorkeur driekamerappartementen gerealiseerd te worden: 

De totale oppervlakte van de woningen dient tussen de 60 en 100 vierkante meter groot 

te zijn met een verhouding van 1/3 deel60 m2
, 1/3 deel80 m2 en 1/3 deel100 m2 

De keuken dient bij voorkeur tussen de 8 en 12 vierkante meter groot te zijn 

De woonkamer dient per voorkeur 25 tot 30 vierkante meter groot te zijn 

Binnen de appartementen moeten minimale aanpassingen gedaan te worden voor als men 

ouder wordt Men heeft hier geen direct belang bij en wenst er daarom niet voor te betalen. Wei 

is het verstandig om de bel, thermostaat en stopcontacten op 120cm hoogte te plaatsen. Dit 

kost niets extra maar levert veel meerwaarde op indien men ouder wordt en in een rolstoel 

beland. Ook is het verstandig om een keuken van een verstelbaar blad te voorzien en om bij de 

indeling van de badkamer rekening te houden met gebruik door ouderen, bijvoorbeeld een 

stevige muur achter de douche waar tzt beugels aan bevestigd kunnen worden. Meer van deze 

voorzieningen, die geen grote investering vergen maar zeer bruikbaar zijn indien de gezondheid 

achteruit gaat, zijn te vinden in het Handboek voor toegankelijkheid (Wijk,Drenth & van 

Ditmarsch, 2003) .. 

Naast de driekamerappartementen kunnen, mits het perceel het toelaat, driekamer 

rijtjeswoningen of vrijstaande woningen met vier kamers gerealiseerd worden. Dit dan tot een 

maximum verhouding van een rijtjeswoning en/of vrijstaande woning per zeven appartementen. 

8.3 Diensten 

Diensten moeten niet door de bewoners zelf geregeld worden. Dit moet aan de professionele 

verhuurder overgelaten worden. Deze kan bepalen diensten zelf te leveren of hier derden voor 

in te schakelen. Punten die belangrijk zijn bij het aanbieden van diensten: 

Er mag geen verplichting zijn diensten af te nemen, omdat dit ge"fnteresseerden af kan 

schrikken 

Het is belangrijk als professioneel verhuurder nauw contact te onderhouden met de 

leverancier van de diensten, zodat een win-win situatie kan ontstaan als uitgelegd in 

hoofdstuk 7.3 

Een dienst die door de doelgroep gewenst is, is een huismeester. Afhankelijk van de 

grootte van het complex kan deze een aantal dagdelen van de week aanwezig zijn. 

Omdat deze het beste extern kan worden ingehuurd, kan deze oak meteen een 

vertegenwoordiger van de dienstenleverancier zijn, bij wie bewoner kunnen aankloppen 

voor simpele vragen over het bestellen van diensten. 
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8.4 Eigendom en beheer 

Het vastgoed dient in eigendom te zijn van een professionele verhuurder. Er kan vanuit 

investeringsoogpunt en om de doelgroep zo groot mogelijk te houden, gekozen worden een 

gedeelte van de woningen te verkopen, danwel een tussenvorm van kopen en huren aan te 

bieden. 

Indien woningen verkocht worden, is het belangrijk dat voor het beheer van het vastgoed de 

professionele verhuurder een doorslaggevende stem heeft in de VvE. De verhouding tussen 

koop- en huurwoningen is optimaal bij een verhouding van 77% huur- en 23% koopwoningen. 

De organisatie zal er uit moeten zien als figuur 7.1 
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9 CASE STUDIE "DE MARCKHOEK" 

Om te bepalen of het PvE aansluit bij de praktijk is een case studie gedaan naar serviceflat "de 

Marckhoek" te Breda. 

De Marckhoek is opgericht in de jaren zestig van de eeuw en is net als veel andere 

serviceflats in de problemen """-,,,""I£t Het pand was verouderd, er waren geen rQ""''''I""rmn 

en het voldeed niet meer aan de brandweervoorschriften, Na er was veel 

overleg werd door de VvE besloten het te aan een 

ontwikkelingscombinatie, bestaande uit Johan Matser Projectontwikkeling, Vesteda en 

Schul & 

Deze ontwikkelingscombinatie zal het pand gaan slopen en daarna overgaan tot nieuwbouw, 

Het definitieve on twerp voor de nieuwbouw is nog niet gereed maar de randvoorwaarden zijn 

wei in grote lijnen bekend, Deze zijn vergeleken met het PvE uit hoofdstuk 8, 

9.1 De doelgroep 

De doelgroep voor het nieuwe bestaat uit de welaeisteildem uit de nO"""'IO 

het is dus niet primair op de groep van 55 tot 75 gericht 

Dit komt overeen met het PvE waarin aangegeven is dat een complex zich niet teveel moet 

richten op ouderen, omdat het dan een bejaarden 

te laten kan dit voorkomen worden, 

9.2 Vastgoed 

9.2.1 Omgevingskenmerken 

kan krijgen, Door andere groepen toe 

De locatie van de Marckhoek is net als bij veel andere serviceflats aan de rand van de stad, De 

,.""\"II"I,,,,\/lrll"l wordt gekenmerkt door veel groen en door het "de Marek" dat direct aan het 

terrein grenst. 

Binnen 500 meter is er een supermarkt aanwezig, Bushaltes binnen 200 meter qel,eqem 

Om het groene karakter van de locatie zo veel mogelijk te behouden, zal het parkeren onder de 

plaatsvinden, Hierdoor is er voor bewoners voldoende oalrKeerClelE=aem 

De factoren die gewaardeerd worden (winkels, parkeerruimte, openbaar vervoer en groen), zijn 

dus allen 

De factoren vernielingen, hondenpoep, overlast, geluidshinder en verkeersveiligheid zijn slecht 

te bepalen , omdat het subjectief is in welke mate de factor aanwezig moet zijn am als negatief 

beoordeeld te worden, 
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Fig 9.1 de ligging van de locatie in Breda 
Bron: google maps 

9.2.2 Uitstraling 

DHVB.V. 

Fig 9.2 satellietfoto van de flat en locatie 
Bron: google maps 

Hoewel uitstraling een subjectief begrip is, lijkt de uitstraling van het schetsontwerp, figuur 9.4 

prima aan te sluiten bij het PvE. Het groene karakter van de locatie wordt optimaal benut en het 

ontwerp van de gebouwen is modern maar niet te extravert. Het zou een beetje de indruk 

kunnen wekken dat het voor senioren is, maar dat is vaker het geval bij appartementen. De 

staat van onderhoud zal bij het opleveren vanzelfsprekend goed zijn. 

9.2.3 Centrale voorzieningen 

Het is nog niet bekend of er centrale voorzieningen zoals een ontmoetingsruimte in het pand 

opgenomen zullen worden. Hier zal nog verder onderzoek naar gedaan worden door de 

ontwikkelende partijen . Er zal bepaald worden of er personeel benodigd is om de ruimten 

operationeel te houden. Mocht het bijvoorbeeld zo zijn , dat er koffie gezet moet gaan worden en 

er afgewassen en schoongemaakt moet worden en hiervoor dus personeel benodigd is, zullen 

de kosten te hoog worden en worden deze ruimten niet gerealiseerd. Indien er een manier 

gevonden zal worden waarbij de variabele kosten van de ruimten laag zijn , dan zal er wei een 

ontmoetingsruimte gerealiseerd worden. 

Dit komt overeen met het PvE. Ook hier word er aangeraden om het toepassen van centrale 

voorzieningen niet te doen, behalve als ze geen collectieve last zullen worden. 

9.2.4 Tuin 

Of er bij de woontorens (zie figuur 4.4) (prive) tuintjes komen is nog niet bekend . Wei zijn er 25 

patiowoningen die allen over een binnentuin beschikken. Omdat een op de vier senioren die 

naar een appartement op zoek is graag een tuin wil is het aan te raden de onderste laag 

woningen van een tu in te voorzien. 
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9.2.5 Veiligheid 

Omdat het plan zich nog in de vroege ontwerpfase bevindt is er nog geen duidelijkheid over de 

veiligheidsmaatregelen die getroffen zullen worden, op dit punt kan er dan ook nog niet 

vergeleken worden met het PvE. 

9.2.6 Soort woningen 

In het nieuwe ontwerp worden op het terrein 96 appartementen en 25 (patio) woningen 

gesitueerd . De verhouding van de meer- en eengezinswoningen is niet geheel in 

overeenstemming met de wensen van de jonge senioren. In het ontwerp is er €len 

eengezinswoning per 4 appartementen in plaatst van de gewenste 1 eengezinswoning per 7 

appartementen 14. De gewenste situatie is echter gebaseerd op het gemiddelde van Nederland, 

het kan daarom zo zijn dat in de Bredase woningmarkt de 1-op-4 situatie beter bij de wensen 

past. Ook is de doelgroep voor de nieuwbouw niet beperkt tot jonge senioren, maar wordt er op 

aile leeftijdsgroepen gericht. Het ontwerp lijkt daarom goed aan te sluiten bij het PvE. 

Fig 9.3 de huidige situatie 
Bron: microsoft virtual earth 

9.3 Diensten 

Fig 9.4 schetsontwerp nieuwe situatie 
Bron : Schonck, Schul & Companie 

In het nieuwbouwplan voor de Marckhoek is het mogelijk om diensten af te nemen. Deze 

diensten hoeven niet collectief te worden afgenomen, waardoor men aileen betaalt voor 

diensten waar men ook daadwerkelijk gebruik van maakt. De diensten zullen geleverd worden 

door een externe leverancier en niet door de verhuurder of de VvE. Deze leverancier van 

diensten zal in het pand beeldschermen aanbrengen, waarop door middel van een touchscreen 

diensten besteld kunnen worden. Het exacte programma is nog niet duidelijk, maar er moet 

hierbij gedacht worden aan bijvoorbeeld boodschappenservice en huishoudelijke diensten. 

14 Patiowoningen en appartementen verschillen niet bijzonder veel van elkaar. Het zou goed 

kunnen dat senioren die op zoek zijn naar een appartement ook wei in een patiowoning willen 

wonen, dit is echter slechts speculatie. 
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Omdat de diensten door een externe leverancier geleverd worden, is het ook voor de bewoners 

van de koopwoningen mogelijk om van het dienstenaanbod gebruik te maken. 

De dienstenleverancier is als het ware een tussen de verschillende 

van bijvoorbeeld een boodschappenservice of schoonmaakbedrijf. 

9.4 Eigendom en n""".:!,,,,, .. 

de herontwikkeling zullen zowel koop als huurwoningen gerealiseerd worden. Deze 

zullen niet door elkaar heen maar per gebouw worden. In het 

ontwerp (figuur 9.4) is een viertal woontorens ontworpen, waarbij er twee uit koopwoningen en 

twee uit huurwoningen zullen bestaan. Het beheer van de huurwoningen zal vanzelfsprekend 

door de verhuurder """ .. "",In worden. De toren met koopwoningen zal 

VvE beheerd worden. 

,:m:::,nt<,n""n door een 

Wei zal de verhuurder de VvE aanbieden een van het beheer van de VvE te doen, 

zodat er een professionele organisatie achter staat. De tussen de verhuurder en 

de VvE is tevens nodig voor de die bij beide partijen in eigendom 

is. 

Het schema van eigendom, beheer en leveringen zal er daarom bijna net zo uitzien als het 

schema in het PvE. Het verschil is dat er in het van de Marckhoek het 

gebouwbeheer door de eigenaren 

verhuurder. 

zeit gedaan zal worden in plaats van door de 

Conclusie 

Om een overzicht te geven in hoeverre de case Marckhoek en het PvE uit hoofdstuk 8 

overeenkomen, is tabel 9.1 Hiervoor is gemaakt van een 

vijfpuntsschaal, waarbij een 1 staat voor het tegenstrijdig 

overeenstemming met het PvE. 

Doelgroep 
Vastgoed 

Uitstraling 
Centrale \J",'W"'":,,, 
Veiligheid 
Tuin 
Woningen 

Diensten 
Ei endom en beheer 

5 (voorzoverbekend) 
5 
5 

Nog niet bekend 
Nog niet bekend 
Nog niet bekend 

5 
4 

met het PvE en een 5 voor een 

Tabel9.1 
Verschillen en 
overeenkomsten 
met het PvE 
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Het plan voor de herontwikkeling van de Marckhoek lijkt bijna identiek te zijn aan het PvE uit 

hoofdstuk 8. De doelgroep is niet geheel identiek, omdat er bij de Marckhoek op de 

IqestE~ldE~re senioren roQ""'" wordt, terwijl er bij het PvE voor gekozen is om de zo 

groot mogelijk te houden en derhalve ook op een iets segment in te zetten. 

Een ander verschil zit in de eigendoms- en beheersvorm. In het PvE wordt om ook 

het beheer van de koopwoningen de verhuurder van de huurwoningen te leggen. Dit is 

omdat delen of gebouwen van het nieuwe I"''''TOnIQv anders zich onafhankelijk van 

elkaar ontwikkelen en verouderen. 

In het van de Marckhoek is dit niet gedaan. Er is per toren een splitsing tussen 

huur en koop. Hierdoor bestaat het risico, dat het onderhoud van de torens met koopwoningen 

minder goed zal worden gedaan dan bij de huurwoningen. De uitstraling van het gehele terrein 

zal daarom slechter kunnen worden. 

De conclusie die hieruit getrokken kan worden, is dat indien de Marckhoek door middel van het 

PvE herontwikkeld zou worden in grote lijnen een zelfde plan uitgekomen zou zijn. Aileen op de 

punten doelgroep en beheersvorm zouden andere genomen De 1"1,..I<::.ll"'Ilr"<> ..... 

zou mede in een segment vallen om zodoende het aantal geInteresseerden toe te laten 

nemen. Ook zou het gehele beheer en onderhoud door de verhuurder op zich genomen 

worden, in 
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10 WENSELlJKHEID, HAALBAARHEID EN REALISME VAN HET NIEUWE CONCEPT 

10.1 Wenselijkheid 

Het nieuwe concept lijkt wenselijk voor bewoners van serviceflats. Door de bestaande 

serviceflats aan te passen aan de wensen van de doelgroep zullen vraag en aanbod weer op 

elkaar aansluiten, waardoor bestaande problem en opgelost kunnen worden. Daarnaast wijkt het 

nieuwe concept niet bijzonder veel af van het oude concept, omdat er nog steeds de 

mogelijkheid is om diensten af te nemen. Dit maakt het aantrekkelijk voor de zittende bewoners. 

Wei kan dit voor de mensen die veel diensten afnemen duurder worden, omdat de mensen die 

er geen gebruik van maken niet meer mee betalen . 

10.2 Haalbaarheid 

Hoewel per locatie gekeken moet worden of het nieuwe concept realiseerbaar is, lijkt dit in vee I 

gevallen technisch haalbaar. Het vastgoed van veel serviceflats is dermate slecht dat het een 

geringe boekwaarde heeft en in combinatie met het verplichte dienstenpakket loopt de 

marktwaarde zover terug , dat het voor private partijen goedkoop in hand en te krijgen is , mits de 

bewoners mee willen werken. Dit is ook de meest kritische fase van het plan, de bewoners. De 

bewoners van serviceflats zijn vaak niet uit op verandering en zullen ook niet zomaar mee willen 

werken met een revitalisatie. Een revitalisatie lijkt dan ook het best uitvoerbaar als ze niet 

anders meer kunnen , bijvoorbeeld als het pand afgekeurd wordt door de brandweer. 

Hierna kan begonnen worden met het aanpassen van het concept. Een voordeel van het 

nieuwe concept voor de investeerder is, dat deze aileen hoeft te investeren in het vastgoed en 

niet in de organisatie rondom diensten. Vastgoed en diensten worden als het ware gescheiden 

en zowel de woning als de dienstenaanbieder kunnen zich focussen op hun core business. 

De animo voor het concept verschilt per locatie. Er zal daarom, voordat het concept toegepast 

kan worden, een quickscan van de omgeving gemaakt moeten worden, waarin 

ge"inventariseerd wordt hoe kansrijk het concept per locatie is . Wei is bepaald dat voor het aan 

te passen concept binnen heel Nederland een doelgroep van 80.000 huishoudens bestaat. In 

het begin van deze rapportage is het aantal serviceflats geschat op 10.000 appartementen. Dit 

wil zeggen dat in principe aile serviceflats aangepast kunnen worden, zonder dat er een 

overschot aan zal ontstaan. 
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10.3 Aanbevelingen veer DHV 

Dit onderzoek is gedaan voor de Ruimtelijke van de Brabant-

Zeeland. Het onderzoek beperkt zich echter niet aileen tot het zuiden maar richt zich op heel 

Nederland. Het is daarom aan te bevelen het niet aileen binnen de regio Brabant-Zeeland maar 

over aile te met Brabant-Zeeland als coordinator, zij hebben 

immers de investering in dit onderzoek gedaan. 

Het contact met andere en businessunits kan gelegd worden doormiddel 

van het kernteam Wonen. Dit is een Product-Markt-Combinatie van DHV voor mensen wiens 

werk ,"'",""",'""",rl'1 is of die interesse hebben in wonen, in de breedste zin van het woord. Dit 

netwerk van juristen tot tot architecten. Het kernteam Wonen heeft twee 

communicatiemiddelen ter Ten eerste de nieuwsbrief wonen, een folder met 

informatie over lopende projecten die DHV breed verspreid wordt. Ten tweede is er de 

mailinglijst wonen, waarbij medewerkers door middel van e-mail op de hoogte 

worden over woning(bouw) gerelateerde projecten. 

Daarnaast is het aan te bevelen dat er niet aileen naar serviceflats "'1<,:>I<".n wordt Ten eerste is 

het een markt. De zittende bewoners hebben niet veel last van hun eigen beleid en 

zitten vaak niet te wachten op veranderingen in hun leefsituatie. Pas als de nood 

erg zullen ze mee werken aan een revitalisatie. 

De tweede reden waarom niet aileen op serviceflats dient te worden, is de brede 

van het onderzoek. het onderzoek de woonwensen van 

senioren in gebieden niet in het centrum) in kaart Deze wensen 

niet aileen serviceflats toepasbaar, maar ook bij herontwikkelingslocaties. Het 

is daarom am dit onderzoek ook gesprekken met beleggers, ontwikkelaars en 
("'nlrl"\nr<>t,,,,,,,, ter 
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12 COLOFON 

Opdrachtgever 

Project 

Dossier 

Omvang r::lr,nnrT 

Auteur 

Interne controle 

Datum 

Naam/Paraaf 

DHV BV Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 

Het vraaggericht revitaliseren van serviceflats 

67 

Hans van der Liet 

Naam en paraaf 

Jan Snelders 

3 april200B 

DHVB.V. 

3 april 2008 
- 67 



DHVB.V. 

3 april 2008 
- 68-



• • • • • • • • • • • • • 
• • • • • 

• • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • 

DHVB.V. 

Ruimte en Mobiliteit 

Larixplein 1 

5616 VB Eindhoven 

Postbus 80007 

5600 JZ Eindhoven 

T (040) 250 92 50 

F (040) 2509251 

E eindhoven@dhv.nl 




