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Voorwoord 
 

Voor u ligt mijn scriptie ter afronding van de Masteropleiding ‘Architecture, Building and Planning’, 

specialisatierichting ‘Real Estate Management & Development’ aan de Technische Universiteit Eindhoven. Deze 

studie heb ik aangegrepen om mij verder te kunnen ontwikkelen op het dynamische terrein van vastgoed. Mijn 

interesse op vastgoedgebied ligt onder andere in de vergrijzing van Nederland en wat de uitwerking hiervan zal 

zijn op de vastgoedmarkt.  

 

Deze scriptie probeert inzichtelijk te maken welke kansen de markt van oudere eigenaar-bewoners biedt voor 

woningcorporaties en in het bijzonder voor WonenBreburg. Eigenaren worden niet direct gezien als een markt 

waar een woningcorporatie zich mee zou moeten bemoeien. Echter iets wat niet direct voor de hand ligt geeft 

mij reden te meer om hier verder onderzoek naar te doen.  

 

Graag neem ik hierbij even de mogelijkheid een aantal personen te bedanken die hebben bijgedragen aan de 

totstandkoming van deze scriptie. In de eerste plaats Jeroen Cras die mij de mogelijkheid heeft geboden dit 

onderzoek bij WonenBreburg te mogen uitvoeren. Verder wil ik Michèle van den Bragt, Roy Stevens en Peter 

Baetsen voor hun directe begeleiding bedanken. Daarnaast bedank ik mijn eerste begeleider Wim Heijs en 

tweede begeleider Jos Smeets vanuit de Technische Universiteit Eindhoven. Rest mij nog om alle geïnterviewde 

personen te bedanken die deze scriptie mede mogelijk gemaakt hebben.  

 

In het bijzonder is deze scriptie gericht op woningcorporatie WonenBreburg, maar natuurlijk zijn de 

bevindingen ook op bredere schaal inzetbaar.  

 

Veel plezier toegewenst met het lezen van mijn scriptie. 

 

 

Oisterwijk, 21 februari 2013 
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Samenvatting 
 

De vergrijzing van de Nederlandse bevolking zal tot minimaal 2040 aanhouden. Dit zal leiden tot een toename 

van de zorgvraag en stijgende zorgkosten. De overheid probeert de toenemende zorgkosten terug te dringen. 

Daarnaast geeft de huidige generatie ouderen aan zo lang mogelijk zelfstandig te willen blijven wonen. Het 

eigenwoningbezit onder 55-plussers is de laatste decennia fors toegenomen en in veel gevallen nog niet 

aangepast aan de (toekomstige) vraag naar zorg en/of ondersteuning.  

 

Woningcorporaties, in het bijzonder WonenBreburg, zouden een rol kunnen spelen om oudere eigenaar-

bewoners te ondersteunen in het langer zelfstandig wonen. Toetreding tot de eigenaar-bewonersvoorraad 

door een woningcorporatie ligt overigens niet voor de hand. Zij behoren namelijk niet tot de primaire 

doelgroep. Gezien de maatschappelijke taak van woningcorporaties, kunnen oudere eigenaar-bewoners 

wellicht toch bediend worden. Aanvullende strategische keuzes voor WonenBreburg zijn: (1) verbetering van 

imago en naamsbekendheid, (2) uitbreiding van de kennis over de doelgroep, (3) benutting alternatieve 

inkomstenbronnen en risicospreiding en (4) vergroting van het marktaandeel in de regio. Vanuit deze gedachte 

is de volgende hoofdvraag geformuleerd: 

 

“Welke rol kunnen woningcorporaties spelen om oudere eigenaar-bewoners zo lang mogelijk zelfstandig te 

laten wonen, gezien de ontwikkelingen op het gebied van wonen, zorg & welzijn?”  

 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende onderdelen onderzocht: (1) de landelijke 

ontwikkelingen en trends, (2) de woonwensen van oudere eigenaar-bewoners wat betreft het zelfstandig 

wonen, (3) de potentiële markt in het werkgebied van WonenBreburg, (4) de visie van WonenBreburg, (5) 

mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van wet- en regelgeving, (6) de mogelijke rollen en diensten die een 

woningcorporatie aan kan bieden en (7) onder welke condities betreding realiseerbaar is gelet op de 

acceptatievoorwaarden, het marktperspectief, organisatorisch niveau en de mogelijke revenuen. 

 

Het onderzoek beoogt een advies te geven aan woningcorporaties over de te volgen strategie en mogelijke 

rollen. Daarnaast is een model ontwikkeld dat handvaten biedt om het gedrag en acceptatie van oudere 

eigenaar-bewoners ten aanzien van woningcorporaties inzichtelijk te maken. Hiervoor zijn verschillende 

literatuurstudies uitgevoerd en meerdere diepte-interviews afgenomen bij ouderenorganisaties, personen die 

actief zijn met beleid en personen op operationeel niveau. 

 

Landelijke ontwikkelingen en trends 

Voor de beantwoording van de hoofdvraag zijn eerst de landelijke ontwikkelingen en trends beschreven 

omtrent wonen, welzijn & zorg. Een uitgebreid literatuuronderzoek heeft geleid tot de volgende bevindingen. 

Het welvaartsniveau onder ouderen (55-plussers) is gemiddeld genomen gestegen de laatste jaren, zo ook het 

eigenwoningbezit onder deze doelgroep. De meeste ouderen worden bestempeld als kapitaalkrachtig, 
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vanwege hun inkomen of opgebouwde vermogen. De overheid zal steeds meer een beroep gaan doen op het 

vermogen van ouderen om een eigen bijdrage te leveren voor de benodigde zorg en/of ondersteuning. 

Daarnaast wordt de bekostiging van de woonfunctie voor de zorgzwaartepakketten 1 t/m 4 afgeschaft en de 

WMO versoberd.  

 

Naar gelang men ouder wordt zal de kans dat men zorg en/of ondersteuning toenemen. Het is gebleken dat 

lichamelijke beperkingen de activiteiten met betrekking tot de eigen woning beïnvloeden. Op basis van 

lichamelijke gebreken is een onderverdeling gemaakt in de verschillende groepen: (1) oudere eigenaar-

bewoners die zorg en/of ondersteuning nodig hebben en noodgedwongen hun woning aan moeten passen, (2) 

oudere eigenaar-bewoners die preventief de woning aanpassen, omdat ze in de toekomst wellicht zorg en/of 

ondersteuning nodig zullen hebben en (3) oudere eigenaar-bewoners die nog bewust gemaakt dienen te 

worden van het feit dat ze ook zorg en/of ondersteuning nodig kunnen hebben in de toekomst en nog geen 

actie ondernemen.  

 

Woonwensen 

De meerderheid van de ouderen woont nog zelfstandig en de verhuisgeneigdheid onder deze groep is laag. Het 

langer zelfstandig wonen, zal de behoefte aan voorzieningen en ondersteuning doen toenemen. Aangaande de 

woning concentreren de problemen zich voornamelijk rond de badkamer, trap en tuin. De globale wensen van 

ouderen betreffende de woning zijn als volgt:  

- Bewoners moeten gemakkelijk de woning in en uit kunnen; dit houdt in zonder trappen of hoge 

stoepen te moeten beklimmen; 

- De elementaire woonfuncties moeten zich op dezelfde verdieping bevinden. Met de elementaire 

woonfuncties wordt bedoeld de woonkamer, de hoofdslaapkamer, keuken en badkamer/toilet; 

- De bewoner moet indien rollator- of rolstoelafhankelijk gemakkelijk in huis kunnen bewegen; 

- De woning en tuin moeten (relatief) onderhoudsvrij zijn. 

 

Met betrekking tot de woonomgeving zal de behoefte aan voorzieningen toenemen. Een geschikte en 

comfortabele woning is voor ouderen belangrijk, maar zij willen ook dat de buurt toegankelijk, veilig en 

aantrekkelijk is. Voor veel ouderen is het belangrijkste dat de woning blijft voldoen aan hun behoefte, hierbij 

ondersteunend door diensten. Gebrek aan kennis van de verschillende mogelijkheden in ondersteuning is bij 

veel ouderen nog aanwezig, maar door middel van voorlichting is hier al wel een inhaalslag gemaakt. 

 

Potentiële markt 

De woningvoorraad van oudere eigenaar-bewoners is nog niet voldoende geschikt om de toenemende 

behoefte aan aangepaste woningen ten gevolge van de vergrijzing op te vangen. In het werkgebied van 

WonenBreburg blijkt dat de meerderheid van de woningen van de 55-plussers (eigenwoningbezit) nog niet is 

aangepast. De groep oudere eigenaar-bewoners die reactief handelt, doordat zij noodgedwongen de woning 

moet aanpassen, is het laagst. In het leeftijdscohort 55-64 jaar ligt dit tussen de 3.300 en 3.500 woningen. Voor 
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het leeftijdscohort 65-74 jaar ligt het aantal woningen tussen 2.500 en 3.000. Het aantal woningen onder de 

75-plussers die reactief te werk gaan ligt tussen de 3.200 en 4.800. De grootste opgave ligt bij de groep oudere 

eigenaar-bewoners die preventief handelt en de groep onbewuste oudere eigenaar-bewoners. Dit is overigens 

niet verwonderlijk aangezien de groep ouderen zonder lichamelijke gebreken vele malen groter is. Voor deze 

laatste twee groepen is de opgave in het leeftijdscohort van 55-64 jaar tussen de 33.900 en 36.000 woningen. 

Voor het volgende leeftijdscohort 65-74 jaar ligt de opgave tussen de 15.400-18.000 woningen en de opgave 

voor de 75-plussers ligt tussen de 4.600-6.800 woningen. 

 

Visie  

De huidige visie van WonenBreburg biedt mogelijkheden om de groep oudere eigenaar-bewoners te bedienen. 

Ondanks dat zij niet expliciet genoemd worden in de beleidsvisie en niet tot de primaire doelgroep van een 

woningcorporatie behoren. De beleidsvisie geeft een ambitieus beeld weer over wat de organisatie wil zijn 

zonder al definitieve afwegingen te hebben gemaakt om bepaalde initiatieven wel of niet uit te voeren. 

 

Mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van wet- & regelgeving 

Woningcorporaties worden bovendien beperkt door de wet- en regelgeving. Het nieuwe regeerakkoord Rutte II 

is op 29 oktober 2012 gepresenteerd en de Woningwet wordt momenteel herzien. In het regeerakkoord 

worden de bevoegdheden van woningcorporaties beperkt tot het bouwen, verhuren en beheren van sociale 

huurwoningen en daaraan ondergeschikt en direct verbonden maatschappelijk vastgoed. In tegenstelling tot 

het Regeerakkoord wordt in de nieuwe Woningwet het brede werkdomein, vastgelegd in het BBSH met 

prestatievelden (zie hoofdstuk 2 tabel 4), van woningcorporaties gehandhaafd. Vooralsnog hebben de 

prestatievelden “Leefbaarheid” en “Wonen en zorg” geen plaats gekregen in het regeerakkoord. Wat dit voor 

gevolgen gaat hebben is nog onduidelijk. Wel staat vast dat woningcorporaties verplicht zijn de commerciële 

(niet-DAEB) en sociale (DAEB) activiteiten dienen te gaan scheiden op een juridische of administratieve manier.  

 

Geconcludeerd kan worden dat er nog veel onduidelijkheid bestaat ten aanzien van de uitwerking. Belangrijk is 

in ieder geval dat WonenBreburg en gemeenten onderkennen dat de sterke vergrijzing een maatschappelijk 

probleem is en dat toetreden tot de oudere eigenaar-bewonersvoorraad in dit kader nog mogelijk is.  

 

Rollen en diensten 

Aansluitend zijn er door middel van diepte-interviews mogelijke rollen en bijbehorende diensten beschreven 

die geleverd zouden kunnen worden aan oudere eigenaar-bewoners door WonenBreburg. De diensten zijn 

ondergebracht in drie mogelijke rollen: (1) Advies- en verwijsrol, met bijbehorende diensten; ondersteuning 

bieden aan ouderenorganisaties en gemeenten bij advisering en doorverwijzing van ouderen en het optrekken 

in lokale woonservicegebieden en de kennis die in huis is beschikbaar stellen aan de andere organisaties; (2) 

Intermediairsrol, met diensten; optreden als bouwbegeleider, inzetten van sale-and-lease back constructies en 

het ondersteunen van coöperatieven; en, (3) Leveranciersrol; het aanbieden van woningaanpassingen en 

onderhoudscontracten.  
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Kubusmodel 

Essentiële input voor beleidsvorming is ten eerste inzicht hebben in de vraag en ten tweede geaccepteerd 

worden door de doelgroep. Om succesvol toe te kunnen treden tot de eigenaar-bewonersvoorraad is het 

noodzakelijk inzicht te verkrijgen in hun wensen en de acceptatie. Hiervoor is een bestaand gedragsmodel (zie 

bijlage III) als theoretisch model ingezet om verder onderzoek te doen naar de vraagzijde. Dit heeft geleid tot 

de ontwikkeling van een kubusmodel dat handvaten biedt om mogelijke acceptatieproblemen en –

voorwaarden ten aanzien van woningcorporaties onder oudere eigenaar-bewoners inzichtelijk te maken. Het 

kubusmodel bestaat uit de dimensies: (1) groep, (2) rol en (3) terrein. De eerste dimensie ‘groep’ refereert naar 

de onderverdeling van oudere eigenaar-bewoners op basis van lichamelijke gebreken. De tweede dimensie ‘rol’ 

verwijst naar de mogelijke rollen en bijbehorende diensten. De derde dimensie ‘terrein’ is onder te verdelen in 

attitude/houding, subjectieve normen en de verwachte controle gebaseerd op het bestaand gedragsmodel. 

Het kubusmodel beoogt een bijdrage te leveren aan de invoering van een gekozen strategie binnen de 

organisatie. 

 

Organisatie en revenuen 

Om de mogelijke diensten te kunnen implementeren in de organisatie is er een stappenplan voorgesteld 

waardoor WonenBreburg gecontroleerd en gefaseerd de juiste beslissingen kan nemen. Dit stappenplan 

bestaat uit vier fases, te weten: (1) de initiatieffase, (2) de ontwikkelingsfase, (3) de implementatiefase en (4) 

de managementfase (zie hoofdstuk 5.5 figuur 3). Tijdens de initiatieffase wordt bepaald of het uitbreiden van 

nieuwe diensten strategische wenselijk is, welke dienst men aan wil bieden en voor welke doelgroep de nieuwe 

dienst is bedoeld. Vervolgens komt de ontwikkelingsfase. De belangrijkste uitkomst in deze fase is dat 

WonenBreburg de definitieve keuze maakt om de dienst zelf uit te voeren of uit te besteden. Verschillende 

redenen kunnen hieraan ten grondslag liggen om een dienst wel of niet uit te besteden, zoals organisatorische 

redenen, redenen ter verbetering van de kwaliteit, financiële redenen en om redenen aangaande inkomsten en 

kosten. Daarnaast is van belang dat het beoogde kwaliteitsniveau van de dienst wordt bepaald. Dit moet 

minimaal voldoen aan de wensen van oudere eigenaar-bewoners. Indien concurrenten een gelijkwaardige 

dienst aanbieden zal dat kwaliteitsniveau maatgevend moeten zijn. De implementatiefase dient ervoor om 

medewerkers in te lichten over de nieuwe dienst om zo voldoende draagvlak te creëren. Ook wordt gedurende 

deze fase een implementatieplan ontwikkeld. In dit implementatieplan dienen minimaal de volgende 

activiteiten worden opgenomen: wat de doelen zijn per deelproces, wie de leiders per deelproces zijn, de 

verwachte tijd die men nodig heeft, communicatie over de voortgang richting managementniveau en oudere 

eigenaar-bewoners, en het oplossen van onverwachte problemen tijdens de implementatiefase. De laatste 

fase, de managementfase, staat in het teken van het monitoren van de nieuwe dienst en waar nodig te 

verbeteren.  

 

De voorkeur geniet om dit stappenplan eerst uit te voeren aan de hand van één of meer pilotprojecten, zodat 

de mogelijkheid bestaat om het proces indien nodig aan te kunnen passen. 
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Het is in dit stadium lastig de precieze revenuen in kaart te brengen. De mogelijke revenuen hoeven niet alleen 

direct een financieel gewin op te leveren, maar kunnen ook op maatschappelijk vlak een bijdrage leveren. 

Duidelijk moet wel zijn dat de gemaakte kosten opwegen tegen de mogelijke opbrengsten.  

 

Conclusies en aanbevelingen 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd, mits voldaan aan een aantal voorwaarden, 

dat de oudere eigenaar-bewonersvoorraad een interessante markt kan zijn voor WonenBreburg.  

 

Enige terughoudendheid is geboden door mogelijke wijzingen in wet- en regelgeving. De voorkeur geniet om 

een aparte juridische entiteit op te richten voor de commerciële activiteiten (niet-DAEB). Overleg daarnaast 

met gemeenten en oudere eigenaar-bewoners om visies en afspraken vast te leggen. Start met pilotprojecten 

in een landelijke gemeente uit het werkgebied van WonenBreburg en met de groep oudere eigenaar-bewoners 

die al lichamelijke beperkingen ondervinden. De acute behoefte aan zorg en/of ondersteuning zal er mede voor 

zorgen dat zij eerder openstaan voor een woningcorporatie. Maak tijdens de pilotprojecten nog geen keuzes in 

de rollen en meet de klanttevredenheid.  

 

Gebruik voor verdere uitwerking het nieuwe Woonbehoefte Onderzoek (medio 2013) vanwege mogelijk 

verouderde uitkomsten. Daarnaast wordt in dit onderzoek nog geen onderscheid gemaakt in woningen naar 

bouwjaren. Aangenomen mag worden dat bepaalde woningen eerder geschikt zijn of gemaakt kunnen worden 

om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.  

 

Voor vervolgonderzoek zal het ontwikkelde kubusmodel verder uitgewerkt dienen te worden, zodat mogelijke 

diensten afgestemd kunnen worden op de wensen van oudere eigenaar-bewoners. Daarnaast zullen 

toekomstige oudere eigenaar-bewoners steeds minder vrij zijn van hypotheekschuld op het moment dat zij de 

pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben. Een vervolgonderzoek zou uit moeten wijzen hoe in de toekomst 

de benodigde zorg en/of ondersteuning door oudere eigenaar-bewoners gefinancierd kan worden. Verder kan 

mogelijk de doorstroming op de woningmarkt stagneren door het langer zelfstandig wonen van ouderen. Een 

vervolgonderzoek zou uit moeten wijzen wat de mogelijke impact en de gevolgen zijn voor de totale 

woningmarkt.  
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Summary 

 
The ageing of the Dutch population will last at least until 2040. This will lead to an increase in a demand for 

care and rising financial costs for care. The government tries to reduce the rising costs for care. In addition, the 

current generation of elderly wants to live independently as long as possible. Under the people aged over 55 

the homeownership has strongly increased over the last decades and in many cases not yet adapted to the 

(future) demand for care and/or support.  

 

Housing associations, in particular WonenBreburg, could play a role in supporting the elderly owner occupiers 

in living independently longer. Accessing the market of owner occupiers by a housing association is not self-

evident. They do not belong to the primary target group. Given the social task of housing associations the 

elderly owner occupiers may still be served. Additional strategic choices for WonenBreburg are: (1) improving 

the image and brand recognition, (2) extending the knowledge of the target group, (3) using alternatives 

sources of income and spreading the risks and (4) enlarging the regional market share. In this line of thought 

the following main question is formulated:  

“What role can housing associations play for elderly owner occupiers to live independently as long as possible, 

regarding the developments in the field of living, health and welfare?”  

 

To answer the main question the following components are examined: (1) the national developments and 

trends, (2) the wishes of elderly owner occupiers regarding independently living, (3) the potential market in the 

working area of WonenBreburg, (4) the vision of WonenBreburg, (5) the possibilities and limitations with 

respect to the law and regulations, (6) the possible roles and services which a housing association can offer and 

(7) under what conditions is accessing the market feasible, bearing in mind the conditions of acceptance, the 

market perspective, the organizational level and possible revenues.   

 

The research aims to give an advice to housing associations on the strategy that has to be followed and the 

possible roles. Besides a model is developed producing the tools for gaining insight in the behavior of elderly 

owner occupiers with respect to housing associations. Therefore several literature studies are conducted and 

multiple in-depth interviews with organizations of the elderly and persons active with policy and on operational 

level.  

 

National developments and trends 

In order to answer the main question the national developments and trends regarding the field of living, health 

and welfare are described. An extensive literature research has led to the following findings. The level of 

prosperity among the elderly (55 years and over) is increased on average in recent years and so did the home 

ownership among this group. Due to their incomes and accumulate capital most elderly are described as 

financially strong. The government will therefore appeal to the capital for contributing the needed care and/or 
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support. Cause of the fact one gets older the chance of the demand for care and/or support will increase. 

Experience suggests that physical disabilities do affect the activities regarding their own home. Based on 

physical disabilities a subdivision is created: (1) the elderly owner occupiers needing care and/or support and 

forced to adjust their home, (2) the elderly owner occupiers adjusting their home in advance, because care 

and/or support in the future is required and (3) the elderly owner occupiers still not aware of the fact the 

chance they need care and/or support in the future and do not take any action.  

 

Demand 

The majority of the elderly still lives independently and the tendency to move among this group is low. The 

demand for facilities and support will therefore increase. Most problems regarding their homes focus on the 

bathroom, stairs and garden. Overall it can be stated that: 

- The possibility to easily enter and leave home without stairs or curbs; 

- Elementary functions on the same level such as living room, main bedroom, kitchen and bathroom; 

- The possibility of easy movement at home in case of having any disabilities; 

- Dwelling and garden should be (relatively) maintenance free. 

 

Concerning the environment the demand for facilities will increase in surrounding areas. The most important 

thing for most of the elderly is that the dwelling meets their needs, supported by services. The lack of 

knowledge of possibilities for support still exists among elderly, but education lowered these numbers.  

 

Potential market 

Housing stock for the elderly owner occupiers is not yet sufficiently suited to the increasing need of specially 

adapted housing as a result of the ageing population. The majority of the elderly owner occupiers (55 years and 

over) in the working area of WonenBreburg is still not adapted. The reactive elderly owner occupiers forced in 

adapting their homes is the lowest. In the age cohort 55-64 years the numbers are approximately 3,300 and 

3,500 dwellings. For 65-74 years the numbers are between 2,500 and 3,000. The people over the age of 75 

indicate between 3,200 and 4,800 dwellings. The biggest challenge is among the preventive and non-active 

elderly. This is not surprising since the group of elderly without physical disabilities is much larger. These last 

two groups indicate a task in the age cohort 55-64 years between 33,900 and 36,000 dwellings. For the next 

cohort 65-74 years of age the numbers are between 15,400 and 18,000 dwellings. At last the indication for 

people over the age of 75 is between 4,600 and 6,800 dwellings.  

 

Current vision 

The current vision of WonenBreburg offers possibilities serving the elderly owner occupiers. Despite of the fact 

that they are not explicitly mentioned in the vision of WonenBreburg and owner occupiers do not belong to the 

primary target group of housing associations. The vision states an ambition without making any definite 

conclusions to perform any initiatives.  
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Possibilities and limitations regarding the law and regulations 

Subsequently, it was examined whether it is legally still possible. The new coalition agreement Rutte II is 

presented on 29 October 2012 and the Housing Act is currently reformed. The coalition agreement limits the 

possibilities of housing associations. This is in contrast with the Housing Act where these limitations are not 

represented. There still is much uncertainty regarding the effects. Important for WonenBreburg and 

municipalities is recognizing the problem of ageing population as a social problem and serving the elderly 

owner occupiers in this matter as much as possible.    

 

Roles and services 

Additionally, through in-depth interviews, possible roles and associated services are described for elderly 

owner occupiers delivered by WonenBreburg. The services are distinguished in three possible roles: (1) 

advisory role, supporting organizations of the elderly and municipalities by advising the elderly and joining 

forces in locale service areas spreading the in house knowledge to other organizations, (2) role of the 

intermediary, with the following services; acting as construction supervisor, deployment of sale-and-lease back 

constructions and supporting cooperatives and (3) role of supplier; offering the adaption of dwellings en 

maintenance contracts.    

 

Cube model 

Essential input for policy making is firstly gaining insight in the demand and secondly be accepted by the target 

group. To enter successfully the elderly owner occupiers market it is obliged to gain insight in their wishes and 

acceptation. Therefore a cube model has been developed explaining possible problems regarding the 

acceptance of housing associations among elderly owner occupiers. This model consists of three dimensions: 

(1) group, (2) role and (3) terrain. The first dimension is referring to the distinction of elderly. The second 

dimension ‘role’ is referring to the three possible roles mentioned earlier. The third dimension ‘terrain’ can be 

categorized in attitude, subjective norms and perceived behavioral control based on an existing theoretical 

framework of planned behavior. The model aims to contribute to the introduction of a new chosen strategy 

within the organization.  

 

Organization and revenues 

To implement possible services in the organization a roadmap is developed. With this road map WonenBreburg 

can make the right decisions. The road map consists of four phases, namely: (1) the initiative phase, (2) the 

development phase, (3) the implementation phase and (4) the management phase (chapter 5.5, figure 3). 

During the initiative phase it is determined whether expanding new services is strategic desirable, which 

service will be offered and for which target group. The development phase is the second phase. The most 

important outcome of this phase is the decision made by WonenBreburg to perform the service by itself or 

outsource the service. This decision is based on various reasons, such as organizational reasons, reasons to 

improve quality, financial reasons and reasons relating to revenues and costs. In addition, during this phase it is 

important to determine the desired quality level of the services. It must be ensured that the level of quality 
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meet the demand of elderly owner occupiers. During the implementation phase the employees are informed 

on the new services for creating sufficient support. Also an implementation plan has to be created during this 

phase.  In this implementation plan at least the following activities must be included: the goals for each 

process, the leaders for each process, the expected time, discussing the progress towards management level 

and elderly owner occupiers, and solve unexpected problems during the implementation phase. The last phase, 

the management phase, will focus on monitoring the new service and improvement when necessary. The 

preferred step to perform a new service is to start with a pilot project, so the possibility exists of adapting the 

process.  

 

In this stage it is difficult to identify the revenues precisely. The possible revenues do not need to be only 

financial profits but can also be societal profits. Clearly it must be established that the costs compensate the 

possible revenues.  

 

Conclusions and recommendations 

On the basis of the results it can be concluded that the market of elderly owner occupiers can be an interesting 

market for WonenBreburg, but only under certain conditions.  

 

Some reservation regarding laws and regulations is needed because of possible changes. Establish a separate 

legal entity for the commercial activities. Communicate with municipalities and elderly owner occupiers to 

secure visions and other agreements. Start with the pilot projects in a rural municipality in the working area of 

WonenBreburg and the group of elderly owner occupiers with physical limitations. The immediate need of care 

and/or support will contribute to the acceptance of a housing association. During these pilot projects do not 

make any choices in roles yet and measure the customer satisfaction.  

 

For further research make use of the data of the upcoming WoON 2013 and distinguish dwellings by the year of 

construction. The developed cube model needs to be finished, so that possible services are adapted to the 

need of owner occupiers. Furthermore, in the future the number of elderly owner occupiers free of mortgage 

debt at the retirement age diminishes. Necessary care and/or support cannot be financed anymore. Research 

should come up with alternative ways to finance future care and/or support. Moreover, it is still not examined 

the potential impact and consequences of living independently for the overall housing market. There is a 

chance that the housing market will stagnate.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Bevolkingsprognoses laten zien dat tot 2040 de vergrijzing zal toenemen (Poelman & Van Duin, 2010). Welvaart 

en verbeteringen in de gezondheidszorg zorgen ervoor dat de levensverwachting groeit. Volgens het Centraal 

Bureau voor de Statistiek waren er in 2010 ruim 2,5 miljoen 65-plussers. In 2040 zijn dit er waarschijnlijk ruim 4 

miljoen. De provincie Noord-Brabant zal ook de gevolgen van de vergrijzing gaan merken. Op dit moment is 

16% van de bevolking 65 jaar of ouder. In 2040 zal de vergrijzing het hoogtepunt bereiken en zal bijna 28% van 

de Brabantse bevolking behoren tot de 65-plussers. Dit komt neer op ongeveer 705.000 mensen ten opzichte 

van 412.000 mensen nu (Provincie Noord-Brabant, 2012). Het aantal 75-plussers in Noord-Brabant zal stijgen 

tot ruim 410.000 in 2050. Dit is 16,5% van de Brabantse bevolking (Provincie Noord-Brabant, 2012). Volgens de 

Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) zal met de stijging van de levensverwachting ook de zorgvraag 

groeien. De toenemende zorgvraag zorgt er mede voor dat de kosten voor de ouderenzorg enorm gaan stijgen 

de komende jaren. De arbeidsmarkt krimpt en collectieve middelen zijn niet meer toereikend om de zorg van 

deze ouderen op te vangen. De overheid wil de druk op intramurale voorzieningen en de enorme kosten die 

ermee gemoeid zijn verminderen. Daarom is zij voornemens om de lichtere indicaties
1
 (ZZP 1 t/m 4)(Zie bijlage 

I) uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
2
 niet meer in aanmerking te laten komen voor een 

vergoeding van de woonlasten en zorgkosten voor een intramurale instelling. Vanaf 2013 zal dit worden 

ingevoerd voor ZZP 1 & 2. Later zal dit ook gelden voor ZZP 3 & 4. Alleen een vergoeding voor de extramurale 

zorgkosten zal overeind blijven. Deze regeling zal er mede voor zorgen dat ouderen min of meer verplicht 

worden om langer zelfstandig te blijven wonen.  

 

Zelfstandig wonende ouderen 

De huidige generatie ouderen geeft aan zo lang mogelijk zelfstandig te willen blijven wonen. De wens om 

langer zelfstandig te blijven wonen en de voorgenomen overheidsmaatregelen zullen er toe leiden dat het 

aantal zelfstandig wonende ouderen zal toenemen. Het langer zelfstandig wonen van ouderen zal niet alleen 

impact hebben in de sociale huurvoorraad
3
, maar vooral ook de eigenaar-bewonersvoorraad. Uit landelijk 

onderzoek (VROM, 2010) is gebleken dat het eigen woningbezit onder ouderen van 1986 tot 2009 fors is 

gegroeid. In de leeftijdsgroep van 55 tot 59 jaar is het aandeel eigen woningbezit in 2009 66% ten opzichte van 

45% in 1986. In figuur 1 is te zien dat het eigen woningbezit daalt weliswaar met de leeftijd, maar in de groep 

75-79 jaar is het aandeel nog ruim 40% en bij 80-plussers boven de 30%.  

                                                                 
1 Onder de lichtere indicaties worden de zorgzwaartepakketten 1 t/m 4 verstaan. Dit is een vertaling in de kosten van de benodigde 
zorgzwaarte.   
2 De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is in Nederland een verplichte, collectieve ziektekostenverzekering en dekt medische 
kosten die niet onder de zorgverzekering vallen en als individu meestal niet zijn op te brengen. [Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ), n.d.]  
3 De sociale huurvoorraad is het aanbod woongelegenheden tot de huurtoeslaggrens met een maximale kale huurprijs van €664,64 
(Prijspeil 2012). Deze woongelegenheden worden toegewezen aan huishoudens met een gezamenlijk belastbaar jaarinkomen tot €34.085 
(Prijspeil 2012). Deze woningen zijn meestal eigendom van een woningcorporatie. 
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Figuur 1 Aandeel eigen woningbezit ouderen naar leeftijdscategorie (Vrom, 2010, pp 111) 

Als we dit afzetten tegen de geschiktheid van de woningen, blijkt dat in de leeftijdscategorie 55-64 jaar 94,1% 

een niet specifiek aangepaste woning bezit en in de leeftijdscategorie 75-plussers 67,2%. 

Het bezit van een koopwoning kan leiden tot verminderde verhuisgeneigdheid en uitstel van verhuizing. Enkele 

redenen hiervoor kunnen zijn de lage woonlasten als de hypotheek is afgelost, de hogere kosten (o.a. 

overdrachtsbelasting) ten opzichte van huurders bij verhuizing en het feit dat eigenaar-bewoners over het 

algemeen meer dan huurders hun woning ‘naar wens’ hebben kunnen aanpassen (Hooimeijer, 2007). Het hoge 

percentage niet specifiek aangepaste woningen laat zien dat de woningvoorraad nog niet toereikend is om 

deze sterke vergrijzing op te vangen.  

 

Corporaties en zelfstandig wonende ouderen 

Corporaties kunnen een rol spelen bij het langer zelfstandig wonen van oudere eigenaar-bewoners. Hierbij kan 

onder meer gedacht worden aan het aanbieden van woningaanpassingen en diensten aan deze groep. 

Toetreding tot de oudere eigenaar-bewonersmarkt door een woningcorporatie ligt niet direct voor de hand. 

Gezien hun maatschappelijke taak kunnen zij dit toch overwegen. Een woningcorporatie van deze tijd kan 

gezien worden als een hybride organisatie
4
. Het toevoegen van de prestatievelden “leefbaarheid” en “wonen & 

zorg” in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH)
5
 heeft hier ook aan bijgedragen. Vraagstukken op het 

gebied van huisvesting van ouderen en het investeren in de woon- en leefomgeving zijn voor een 

woningcorporatie bekend terrein. Dit wordt ook duidelijk gemaakt in de nieuwe woningwet. Tot het 

werkdomein van woningcorporaties behoort namelijk ook de zorg dat huishoudens met hogere 

inkomensniveaus reële kansen hebben op een passende woning en een verbetering van hun woon- en 

leefsituatie (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2011).  

 

WonenBreburg heeft in haar Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 de strategische keuzes voor de komende jaren 

vastgelegd. WonenBreburg beschouwt alle gebieden waar zij toegelaten is als het beleidsdomein. De focus om 

                                                                 
4 Een woningcorporatie bevindt zich in het spanningsveld tussen staat, gemeenschap en de markt. Het probeert de belangen te dienen van 
verschillende stakeholders in dit spanningsveld. Dit kenmerkt een hybride organisatie.  
5 Het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) bevat de regels waaraan woningcorporaties zich moeten houden. De activiteiten die een 
woningcorporatie uitvoert moeten in het belang van de volkshuisvesting zijn. Dit is vastgelegd in zes prestatievelden. De prestatievelden 
zijn: kwaliteit van de woningen, verhuur van de woningen, betrekken van bewoners bij beleid en beheer, financiële continuïteit, 
leefbaarheid en wonen & zorg.  
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actief te acquireren ligt naast de steden Breda en Tilburg ook in Gilze en Rijen, Goirle, Loon op Zand, Oisterwijk, 

Bavel, Teteringen, Prinsenbeek, Berkel-Enschot, Rijsbergen-Ter Heijden, Udenhout en Ulvenhout. Om 

toekomstige initiatieven gemakkelijker van de grond te krijgen willen woningcorporaties, in het bijzonder 

WonenBreburg, hun naamsbekendheid vergroten en hun imago verbeteren. De verslechterde economische 

tijden en negatieve nieuwsberichten over de sector hebben ervoor gezorgd dat hier aandacht aan besteed 

moet worden. Door het aanbieden van woningaanpassingen en diensten kan WonenBreburg een lange 

termijnrelatie aangaan met de oudere eigenaar-bewoner. Een mogelijke toetreding tot de oudere eigenaar-

bewonersmarkt zal ook de kennis over de doelgroep ouderen, meer specifiek de oudere eigenaar-bewoner, 

uitbreiden. De eigenaar-bewonersmarkt is niet de primaire doelgroep van woningcorporaties. De kennis ligt 

vooral in de huurdersmarkt. De kennisuitbreiding over de oudere eigenaar-bewoners kan door 

woningcorporaties ingezet worden voor nieuwe initiatieven. Daarnaast zorgen de economisch mindere tijden 

er ook voor dat woningcorporaties op zoek zijn naar alternatieve inkomstenbronnen. De eventuele uitbreiding 

van het werkterrein kan zorgen voor risicospreiding.  

 

WonenBreburg is verder op zoek naar andere manieren om haar marktaandeel te vergroten in de regio. Het 

mogelijk betreden van de eigenaar-bewonersmarkt kan een optie zijn om dit te bewerkstelligen. Dit leidt tot 

een nieuwe klantgroep. Een deel van de oudere eigenaar-bewoners zal in de toekomst noodgedwongen 

moeten verhuizen doordat de zorg en/of ondersteuning niet toereikend meer is om langer zelfstandig te 

kunnen blijven wonen. De opgebouwde lange termijnrelatie met oudere eigenaar-bewoners kan er mogelijk 

voor zorgen dat zij hun huis kunnen verkopen aan WonenBreburg. Deze woningen kunnen dan later eventueel 

worden verhuurd om te kunnen voldoen aan de veranderende samenstelling van de bevolking en de hiermee 

gepaard gaande veranderende woonwensen. 

1.2 Probleem- en doelstelling 

De ouderen van tegenwoordig willen langer zelfstandig blijven wonen. De huidige woningvoorraad is nog niet 

voldoende aangepast om de vergrijzing op te vangen. Woningcorporaties kunnen gezien hun maatschappelijke 

taak en vanwege strategische redenen mogelijk een bijdrage leveren in het langer zelfstandig laten wonen van 

de oudere eigenaar-bewoner.  

 

De doelstelling van het onderzoek is om een afgewogen advies te geven aan woningcorporaties, in het 

bijzonder aan WonenBreburg, over de te volgen strategie en de rol van woningcorporaties om oudere 

eigenaar-bewoners te ondersteunen in het langer zelfstandig wonen. De volgende probleemstelling is 

geformuleerd vanuit deze gedachte. 

 

Welke rol kunnen woningcorporaties spelen om oudere eigenaar-bewoners zo lang 

mogelijk zelfstandig te laten wonen, gezien de ontwikkelingen op het gebied van 

wonen, welzijn & zorg? 
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Om antwoord te kunnen geven op de probleemstelling zijn onderstaande deelvragen tot stand gekomen:  

 

1) Welke landelijke ontwikkelingen en trends zijn waarneembaar met betrekking tot wonen, welzijn & 
zorg? 
 

2) Wat is de kwalitatieve vraag van zelfstandig wonende oudere eigenaar-bewoners met betrekking 
tot wonen, welzijn & zorg?  
 

3) Wat is de kwantitatieve vraag van zelfstandig wonende oudere eigenaar-bewoners met betrekking 
tot wonen met welzijn & zorg, in het bijzonder in het werkgebied van WonenBreburg? 
 

4) Wat is de huidige visie van WonenBreburg op het gebied van wonen, welzijn & zorg? 
 

5) Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen in wet- & regelgeving in het aanbieden van 
woningaanpassingen en diensten? 
 

6) Welke mogelijke diensten kan een woningcorporatie aanbieden aan oudere eigenaar-bewoners om 
zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen? 
 

7) Onder welke interne en externe condities is toetreding voor woningcorporaties, in het bijzonder 
WonenBreburg, op de markt voor oudere eigenaar-bewoners realiseerbaar, gelet op de 
acceptatievoorwaarden van oudere eigenaar-bewoners, het marktperspectief, organisatorisch 
niveau en revenuen? 

 

1.3 Onderzoeksmethode 

Om antwoord te krijgen op de hoofdvraag is het onderzoek verdeeld in verschillende deelvragen. De eerste 3 

deelvragen geven antwoord op de actuele ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg, naar 

welke woningaanpassingen en diensten vraag is en hoe groot de potentiële markt is. Dit zal op basis van 

bestaande literatuur worden beschreven, aangevuld met resultaten uit het Woonbehoefte Onderzoek 

Nederland uit 2009  (VROM/WWI, 2012). De overheid voert dit onderzoek om de 3 of 4 jaar uit. De vragen gaan 

over de samenstelling van huishoudens, de hoogte van de woonlasten, de woonwensen die respondenten 

hebben en de woonomgeving. Uit het WoON 2009 worden de oudere eigenaar-bewoners van 55 jaar en ouder 

geselecteerd. De variabelen worden geselecteerd op relevantie voor het onderzoek. De relevante landelijke 

ontwikkelingen en trends voor woningcorporaties op het gebied van wonen, welzijn & zorg geven een eerste 

indruk. De kwalitatieve vraag geeft inzicht in de woonwensen van de oudere eigenaar-bewoner om zo lang 

mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. De kwantitatieve vraag geeft inzicht in de potentiële markt. De 

statistische gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de bevolkingsprognose van Noord-Brabant 

worden hiervoor gebruikt. De statistische gegevens worden regelmatig geactualiseerd en geven zo een 

betrouwbaar beeld over de mogelijke opgave voor WonenBreburg in het acquisitiegebied. 

 

De deelvragen 4 t/m 7 verschaffen inzicht onder welke condities de markt voor oudere eigenaar-bewoners kan 

worden betreden door een woningcorporatie, in het bijzonder WonenBreburg. Om hier antwoord op te 

kunnen geven zal eerst de huidige visie op het gebied van wonen, welzijn en zorg binnen WonenBreburg 

onderzocht worden. Interne beleidsdocumenten aangevuld met interne diepte-interviews zullen een beeld 



 
20 

schetsen van de huidige visie en welke richting WonenBreburg de komende jaren op wil gaan op het gebied 

van wonen, welzijn en zorg. De personen die geïnterviewd worden hebben direct te maken met de uitvoering 

en vaststelling van het interne beleid. Vervolgens zal gekeken worden naar wat de mogelijkheden en 

beperkingen zijn in wet- en regelgeving de mogelijke diensten die een woningcorporatie aan kan bieden. In de 

maatschappelijke achtergrond is duidelijk geworden welke ontwikkelingen er gaande zijn in de wet- en 

regelgeving. De informatie uit de maatschappelijke achtergrond zal als basis dienen voor de beantwoording van 

de deelvraag over de mogelijkheden en beperkingen die WonenBreburg heeft.  

De kwantitatieve vraag geeft inzicht in de potentiële markt van oudere eigenaar-bewoners. Deze potentiële 

markt zal niet in zijn geheel kiezen voor WonenBreburg. Een voorzet zal gegeven worden naar de mogelijke 

diensten die een woningcorporatie kan aanbieden aan oudere eigenaar-bewoners. Het omschrijven van de 

diensten zal aan de hand van diepte-interviews duidelijk worden. Hiervoor zullen interviews afgenomen 

worden bij ouderenbonden en intern bij diverse medewerkers uit verschillende managementlagen.  

De eventuele toetreding tot de eigenaar-bewonersmarkt zal afhankelijk zijn van interne en externe condities. 

Om deze condities te achterhalen zal een theoretisch model worden ontwikkeld, welke handvaten zal bieden 

om de acceptatievoorwaarden van oudere eigenaar-bewoners op te kunnen sporen. Hierin zal een relatie 

gelegd worden met mogelijk aan te bieden diensten en de acceptatievoorwaarden. Vervolgens zal een 

perspectief van de markt geschetst worden aan de hand van eerdere bevindingen. De beleidsadviseur en senior 

consultant houden zich direct bezig met de gevolgen op organisatorisch en financieel gebied voor 

WonenBreburg bij voorgenomen wetswijzigingen vanuit de overheid en interne beleidsbeslissingen. Zij zullen 

dan ook geïnterviewd worden voor de beantwoording van de condities op organisatorisch niveau en de 

mogelijke revenuen.  

1.4 Relevantie 

1.4.1 Maatschappelijke relevantie 

Onderzoek naar de eventuele rol van een woningcorporatie op de oudere eigenaar-bewonersmarkt is nog niet 

voorhanden. De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is om een eerste beeld te krijgen over een 

mogelijke betreding tot de voorraad woningen van oudere eigenaar-bewoners door een woningcorporatie. 

1.4.2 Wetenschappelijke relevantie 

De wetenschappelijke relevantie van het onderzoek is het achterhalen van de beweegredenen van oudere 

eigenaar-bewoners om uiteindelijk wel of niet te kiezen voor een woningcorporatie. Persoonlijke 

eigenschappen, financiën en de omgeving kunnen deze keuze beïnvloeden. Bestaande attitude-

gedragsmodellen proberen deze motieven inzichtelijk te maken. Dit levert mogelijke aanknopingspunten op 

voor woningcorporaties waarop zij kunnen inspelen om te zorgen dat oudere eigenaar-bewoners hun keuze 

laten vallen op een woningcorporatie als zij ondersteuning nodig hebben om langer zelfstandig te kunnen 

blijven wonen.  
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1.5 Opdrachtgever 

De afstudeeropdracht is tot stand gekomen in samenspraak met de afdeling Strategie & Beleid van 

woningcorporatie WonenBreburg. WonenBreburg is een woningcorporatie met bijna 30.000 verhuureenheden 

in de woningmarktgebieden Breda, Tilburg en het gebied tussen deze twee gemeentes. Woningcorporatie 

WonenBreburg bestaat sinds 1 januari 2004 en is ontstaan door een fusie tussen WonenBreda en Wonen 

Midden-Brabant te Tilburg. WonenBreburg biedt bijzondere aandacht aan het huisvesten van mensen die het 

moeilijker op eigen kracht redden. Daarnaast heeft WonenBreburg speciale aandacht voor studenten en 

senioren.  

 

De afdeling Strategie & Beleid heeft zes werkvelden gedefinieerd om aan te duiden waar zij actief zijn. De 

werkvelden zijn als volgt: Vastgoed, Prijsbeleid en verdeling, Sociaal beheer, Marketing en onderzoek, Externe 

organisatie en Interne organisatie. Dit onderzoek valt onder het werkveld Sociaal beheer. Het werkveld Sociaal 

beheer houdt zich onder andere bezig met de actualiteiten op het gebied van Wonen, Welzijn & Zorg en zet de 

beleidslijn uit voor de komende jaren op dit gebied. Het onderzoeken van een eventuele toetreding op de 

zelfstandig wonende oudere eigenaar-bewonersmarkt past binnen de beleidsdoelstellingen van 

WonenBreburg. 

 

De directe begeleiding is uitgevoerd door senior beleidsadviseur Roy Stevens en vervolgens door consultant 

Michèle van den Bragt van WonenBreburg en Peter Baetsen van Futura
6
.  

1.6 Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 is het inleidende deel. Hierin staat vermeld wat de aanleiding van het onderzoek is en de opzet. 

Hoofdstuk 2 schetst de maatschappelijke achtergrond van het onderzoek. Het behandelt de landelijke 

ontwikkelingen en trends op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Vervolgens zal in hoofdstuk 3 de 

kwalitatieve vraag uitgezocht worden, waarin de wensen van oudere eigenaar-bewoners om langer zelfstandig 

te kunnen blijven wonen duidelijk worden. Hoofdstuk 4 beschrijft het werkgebied van WonenBreburg en de 

omvang van de potentiële markt. In hoofdstuk 5 wordt kenbaar gemaakt of het aanbieden van 

woningaanpassingen en diensten aan oudere eigenaar-bewoners realiseerbaar is, aan welke voorwaarden dit 

onderhevig is, en welke stappen hiervoor ondernomen moeten worden. Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 6, zal 

de afsluiting zijn van het onderzoek en antwoord geven op de hoofdvraag en aanbevelingen geven voor 

vervolgonderzoek.  

 

  

                                                                 
6 Futura is een samenwerkingsverband tussen de Brabantse woningcorporaties Allee Wonen in Roosendaal en Breda, Casade in Waalwijk 
en Loon op Zand, WonenBreburg in Tilburg en Breda en Zayaz in ‘s-Hertogenbosch. Futura is een open netwerk en een platform. Zij staan 
hun deelnemers en partners bij in hun ontwikkeling. Futura draagt bij aan de professionalisering en de ontwikkeling van aangesloten 
corporaties in hun rol als maatschappelijk ondernemer. Zij hebben als gezamenlijk doel de Brabantse volkshuisvesting te verbeteren, te 
vernieuwen en te inspireren. Door het open karakter van het netwerk en het gezamenlijke doel is Futura een goede informatiebron en 
gesprekspartner voor dit onderzoek gebleken 
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2 Maatschappelijke achtergrond 

De samenleving is in rap tempo aan het vergrijzen. Het thema wonen, welzijn & zorg krijgt hierdoor steeds 

meer aandacht bij woningcorporaties. In dit hoofdstuk zal de maatschappelijke achtergrond van dit onderzoek 

op basis van algemene landelijke ontwikkelingen en trends worden beschreven. Ook zal dit hoofdstuk inzicht 

geven in de woonsituatie van oudere eigenaar-bewoners en de wet- en regelgeving.  

2.1 Demografie 

2.1.1 Bevolkingsprognose 
 
Bevolkingsprognoses laten zien dat de komende jaren de vergrijzing en het aantal eenpersoonshuishoudens zal 

toenemen. De vergrijzing zal nog tot 2040 aanhouden. De toegenomen levensverwachting van ouderen door 

de verbeterde gezondheidszorg zal er toe leiden dat er in 2040 ruim 4 miljoen 65-plussers zullen zijn. Ter 

vergelijking, in 2010 waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ruim 2,5 miljoen 65-plussers: een 

landelijke toename van 1,5 miljoen 65-plussers. De toename van ouderen is ook terug te zien in de provincie 

Noord-Brabant. Noord-Brabant heeft in 2012 412.000 65-plussers en dit zal stijgen tot ongeveer 705.000 in 

2040 (Provincie Noord-Brabant, 2012). Gelijktijdig met de vergrijzing is er volgens de landelijke prognoses en de 

bevolkingsprognose van Noord-Brabant een toename van het aantal huishoudens te zien (Provincie Noord-

Brabant, 2012).  

2.1.2 Financiële situatie 
 
Om de financiële situatie te beschrijven is, in aanvulling op de literatuurstudie, gebruik gemaakt van het 

WoON2009. De overheid voert dit onderzoek om de 3 of 4 jaar uit. De vragen gaan over de samenstelling van 

huishoudens, de hoogte van de woonlasten, de woonwensen die respondenten hebben en de woonomgeving. 

Uit het databestand zijn de 55-plussers in het bezit van een koopwoning geselecteerd. Het resultaat is 14.769 

respondenten. De ouderen zijn onderverdeeld in drie categorieën. De eerste groep bestaat uit 55-64 jaar en 

bevat 7.915 respondenten. Deze groep kan getypeerd worden als de meest vitale en maatschappelijk actieve 

senioren. De tweede groep van 65-74 jaar, 4.561 personen, is grotendeels gepensioneerd en in de meeste 

gevallen nog wel gezond. De laatste groep van 75 jaar en ouder is gepensioneerd en vanaf deze leeftijd begint 

de behoefte aan zorg groter te worden. Het aantal respondenten in de leeftijd 75 jaar en ouder bedraagt 2.293. 

Ouderen in de leeftijd van 55 tot 64 jaar kunnen als de ouderen van de nabije toekomst worden gezien. Om 

deze reden worden ze meegenomen. 

 

Het welvaartsniveau onder ouderen is gemiddeld genomen de laatste jaren gestegen (Van Iersel & 

Leidelmeijer, 2010). De meeste ouderen en in het bijzonder de babyboom generatie worden bestempeld als 

kapitaalkrachtig. In het WoON2009 komt naar voren dat “jonge” oudere eigenaar-bewoners (leeftijd van 55-64 

jaar) over het algemeen het hoogste inkomen hebben. Zij verdienen gemiddeld genomen boven modaal. De 

meeste verdienen zelfs 2 tot 3 keer modaal. Tussen de 65-75 jaar is een verschuiving waar te nemen naar 1 tot 
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1,5 keer modaal tot zelfs beneden modaal. Boven de 75 jaar heeft het grootste deel, bijna 45%, een inkomen 

dat beneden modaal ligt. De verschuiving bij 65-plussers is voor een groot deel te danken aan het pensioen.  

De inkomensverschillen onder de verschillende leeftijdscohorten zijn ook waarneembaar in het vrij vermogen
7
. 

Alleen zijn de rollen hier omgedraaid. Tabel 1 laat het gemiddeld vrij vermogen buiten de eigen woning zien. 

Tabel 1 gemiddeld vrij vermogen buiten de eigen woning (Kullberg, 2005 ; eigen bewerking) 

 55-64 jaar 65-74 jaar 75-plussers 

Beneden modaal € 20.000 € 48.000 € 54.000 

Tot 2x modaal € 25.000 € 98.000 € 116.000 

>2x modaal € 83.000 € 225.000 € 226.000 

  

Het vrij vermogen van “jonge” ouderen is aanzienlijk minder dan bij de 65-plussers. Dit kan liggen in het feit dat 

oudere generaties meer tijd hebben gehad om te sparen, maar het kan ook zijn dat er een andere 

spaarmentaliteit heerst onder de verschillende leeftijdscohorten (Kullberg, 2005).  

 

Naast het inkomen en het vrij vermogen hebben oudere eigenaar-bewoners een aanzienlijk vermogen kunnen 

opbouwen met hun woning. Voor veel mensen is de eigen woning dan ook de belangrijkste vorm van 

vermogen, zeker naarmate de leeftijd vordert (Tang, Ligtlee, Mulder, & Stolwijk, 2012).  

Tabel 2 Restwaarden van woningen eigenaar-bewoners (Kullberg, 2005 ; eigen bewerking) 

 55-64 jaar 65-74 jaar 75-plussers 

Beneden modaal € 178.000 € 203.000 € 232.000 

Tot 2x modaal € 184.000 € 216.000 € 254.000 

>2x modaal € 242.000 € 312.000 € 325.000 

 

In de tabel hierboven is een overzicht te zien van de restwaarden van de woningen onderverdeeld naar de 

verschillende leeftijdscohorten. De restwaarde, of overwaarde, groeit naarmate men ouder wordt. De waarde 

van de woning is in deze gevallen groter dan de schuld die er nog op rust. De huidige hoogte van de 

overwaarden is door de crisis niet precies vast te stellen, maar wel is met zekerheid te zeggen dat het nog een 

aanzienlijk bedrag is. Niet onbelangrijk is dat toekomstige oudere eigenaar-bewoners in steeds mindere mate 

vrij zullen zijn van hypotheekschuld op het moment dat zij de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt (Van 

Nimwegen & Van Praag, 2012). Met dit in het achterhoofd en de dalende woningprijzen is het ook maar zeer 

de vraag of de woning later aangesproken kan worden om de benodigde ondersteuning en zorg te kunnen 

betalen.  

  

                                                                 
7 Vrij vermogen is het vermogen buiten de eigen woning. Het betreft het saldo van spaargelden, andere tegoeden en (niet-hypothecaire) 
geldleningen (Kullberg, 2005).  
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2.1.3 Gezondheid 
 
Zoals in Hoofdstuk 1 al aangehaald is, stijgt met de leeftijd ook de kans dat mensen zorg en/of ondersteuning 

nodig hebben. Een zorg en/of ondersteuningsbehoefte kan ontstaan doordat ouderen te maken krijgen met 

lichamelijke en/of psychische beperkingen. Het is gebleken dat lichamelijke beperkingen de activiteiten ten 

aanzien van de eigen woning beïnvloeden. Psychische beperkingen worden vaak pas relevant voor acties op de 

woningmarkt als ze lichamelijke beperkingen tot gevolg hebben, of ze zijn zo ernstig dat opname in een tehuis 

nodig zal zijn (Kulberg & Ras, 2004). Lichamelijke beperkingen zijn dus van grote invloed op het langer 

zelfstandig wonen.  

In onderstaande tabel komt naar voren dat in de leeftijdscategorie 55-64 jaar ruim 90% geen lichamelijke 

beperkingen heeft. In de leeftijdscategorie van 65-74 jaar heeft 85% geen lichamelijke beperkingen. De omslag 

is te zien wanneer de leeftijd van 75 jaar bereikt is. Onder de 75-plussers heeft minder dan 60% geen 

lichamelijke beperkingen.  

 

Tabel 3 Lichamelijke beperkingen (WoON 2009 ; eigen bewerking) 

 Geen beperkingen Lichte beperkingen Matige 

beperkingen 

Ernstige 

beperkingen 

55-64 jaar 91.2% 2.8% 5.2% 0.7% 

65-74 jaar 85.9% 4.6% 8.2% 1.4% 

75-plussers 58.5% 9.9% 25.2% 6.4% 

 

Een deel van de ouderen overweegt de woonsituatie aan te passen alvorens beperkingen zich voordoen, met 

de wetenschap dat de kans op lichamelijke beperkingen groter wordt naarmate men ouder wordt (Hermans & 

Vleugels, 2010). Het blijkt dat er twee groepen ouderen zijn die, preventief of reactief, hun woning aanpassen 

ten behoeve van zorg en/of ondersteuning. Dit maakt het interessant om niet alleen de oudere eigenaar-

bewoners met lichamelijke beperkingen in het onderzoek te betrekken, maar ook zeker de oudere eigenaar-

bewoner die al anticipeert op mogelijke beperkingen. Een laatste groep, de ouderen die nog niet preventief of 

reactief hun woning aanpast, zou in potentie ook een doelgroep kunnen zijn. Deze groep zal geïnformeerd 

moeten worden dat, ondanks hun goede gezondheid, de kans toch aanwezig is dat men zorg en/of 

ondersteuning nodig heeft in de toekomst. Niemand kan immers met zekerheid zeggen dat men in de 

toekomst geen zorg en/of ondersteuning nodig zal hebben.  

Samenvattend zijn er dus drie groepen te onderscheiden, de oudere eigenaar-bewoner die nu al problemen 

ondervindt, de oudere eigenaar-bewoner die preventief handelt en als laatste de oudere eigenaar-bewoner die 

nog bewust gemaakt moet worden van het feit dat de kans aanwezig is dat zorg en/of ondersteuning in de 

toekomst gewenst is en nog geen actie onderneemt.  
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2.2 Zorg 

2.2.1 AWBZ & WMO 
 
De overheid ziet, mede door de vergrijzing, de zorgvraag harder stijgen dan de beschikbare budgetten voor de 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De 

algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) dekt de medische kosten die niet onder de zorgverzekering 

vallen en door bijna niemand als individu zijn op te brengen. Volgens de overheid moet de zorg toegankelijk, 

goed en betaalbaar blijven. Mensen die AWBZ-zorg nodig hebben, worden getoetst door het Centrum 

Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze toetsing, ofwel indicatie, geeft aan welke zorg men nodig heeft en hoeveel. De 

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zorgt ervoor dat mensen met een beperking de benodigde 

voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen. De filosofie van de WMO is dat iedereen zo lang mogelijk kan 

meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. De aanvraag en uitvoering wordt geregeld 

door de plaatselijke gemeente. Gemeenten krijgen veel vrijheid in de uitvoering van de WMO. De invulling van 

deze taken en de budgetten die hiervoor beschikbaar worden gesteld kunnen dus verschillen per gemeente.  

 

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen in het AWBZ voor dit onderzoek is het scheiden van wonen en zorg 

(Rijksoverheid, 2012a). Cliënten die in aanmerking komen voor een lichter zorgzwaartepakket (ZZP 1 t/m 4) 

krijgen een extramurale indicatie. Cliënten moeten voortaan zelf de betaling van hun woonlasten (huur) 

regelen. De scheiding zal gefaseerd vanaf 2013 worden ingevoerd voor ZZP 1 en 2. De scheiding van wonen en 

zorg voor zorgindicatie ZZP 3 en 4 wordt later ingevoerd. De extramuralisering zorgt ervoor dat cliënten langer 

in hun eigen woonomgeving moeten blijven wonen, daarbij ondersteund door hetzelfde zorgniveau als binnen 

de muren van een verzorgingshuis of andere instelling (Van Galen & Willems, 2011).  

2.2.2 Financiering van zorg- en/of ondersteuningsbehoefte 
 
De bezuinigingen vanuit de overheid, zoals de versobering van de AWBZ en de WMO, zorgen ervoor dat 

ouderen steeds meer hun toekomstige woon- en zorgkosten zelf zullen moeten betalen. Steeds meer zal er een 

beroep worden gedaan op een eigen bijdrage. In paragraaf 2.1.2 is gebleken dat oudere eigenaar-bewoners 

over het algemeen financiële inkomsten of vermogen hebben om deze zorg zelf te kunnen bekostigen. Toch 

moet hierbij een kanttekening geplaatst worden met betrekking tot het opgesloten vermogen in de woning. De 

verslechterde economische omstandigheden zorgen ervoor dat er minder woningen worden verkocht. Het 

vermogen, in dit geval restwaarde, dat in de woning opgesloten zit kan dan niet aangesproken worden voor de 

benodigde zorg en/of ondersteuning. Voor een deel van de groep ouderen is het daardoor onmogelijk om deze 

zorgkosten te betalen in de toekomst. Dit probleem wordt landelijk erkend door verschillende instanties (onder 

andere de overheid en Vereniging Eigen Huis). Om aanspraak te kunnen maken op het opgesloten vermogen in 

de woning zijn er in het verleden allerlei constructies bedacht, zoals het verzilveren van de eigen woning en in 

Amerika de omkeerhypotheken (reverse mortgages). De crisis heeft ervoor gezorgd dat banken 

terughoudender zijn geworden voor deze constructies, terwijl er vanuit de markt steeds meer vraag naar is. 

Recentelijk is door de overheid in samenwerking met Vereniging Eigen Huis de “taskforce verzilveren” 
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opgestart om te onderzoeken op welke wijze de overwaarde in de woning aangesproken kan worden. De 

taskforce zal antwoord proberen te geven op de mogelijkheden en beperkingen in het verzilveren van de 

overwaarde.  

2.3 Woonsituatie 
 
Het overgrote deel van de ouderen woont nog zelfstandig. De wens van veel ouderen is om in hun eigen 

woning oud te worden. Uit het WoON2009 komt naar voren dat in de cohort van 55-64 jaar 65% 

tweepersoonshuishoudens en bijna 20% eenpersoonshuishoudens zijn. Het aandeel eenpersoonshuishoudens 

neemt toe naarmate men ouder wordt. Onder de 75-plussers is ruim de helft een eenpersoonshuishouden. De 

toename in het aantal eenpersoonshuishoudens op latere leeftijd heeft te maken met het overlijden van één 

van de partners of met het feit dat één van de partners is opgenomen in een tehuis en dus niet meer 

thuiswonend is. De meerderheid van de oudere eigenaar-bewoners woont in een eengezinswoning. In de 

cohort van 55-64 jaar woont bijna 85% in een eengezinswoning. In de cohort van 65-74 jaar is bijna 80% in bezit 

van een eengezinswoning en onder de 75-plussers heeft bijna 75% een eengezinswoning.  

Naarmate men ouder wordt stijgt ook het percentage woningaanpassingen ten behoeve van een handicap of 

lichamelijke beperking. In de leeftijdscohort van 55-64 jaar heeft 90% nog geen woningaanpassingen 

aangebracht. In de leeftijdscohort 65-74 jaar heeft ruim 85% een niet aangepaste woning. Een grote stijging is 

waar te nemen wanneer de leeftijd van 75 jaar is bereikt. Onder de 75-plussers heeft bijna 30% al een 

aangepaste woning ten behoeve van een handicap of een lichamelijke beperking. Ondanks het kleine aandeel 

aangepaste woningen zijn oudere eigenaar-bewoners heel tevreden met hun huidige woning. Dit is niet 

afhankelijk van de leeftijd. Ruim 95% in de drie leeftijdscohorten geeft aan zeer tevreden of tevreden te zijn 

met hun woning. Dit verklaart ook deels de verminderde verhuisgeneigdheid onder ouderen. 

 

In het WoON2009 komt naar voren dat aanpassingen die oudere eigenaar-bewoners in hun woning hebben 

hoofdzakelijk kleinere aanpassingen zijn (ongeveer 70% in alle drie de leeftijdscohorten). Onder kleinere 

aanpassingen wordt verstaan het aanbrengen van beugels, aanpassen van drempels, elektrische deuropeners 

enzovoorts. De overige aanpassingen (ongeveer 30% in alle drie de leeftijdscohorten) betreffen ingrijpende 

aanpassingen. Hier kan onder worden verstaan het aanleggen van een hellingbaan naar de voordeur, het 

verbreden van de deuren, het installeren van een traplift of het uitbreiden van de woning.  
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2.4 Wet- en regelgeving corporaties 
 

Als een woningcorporatie de haalbaarheid voor het betreden van de markt van oudere eigenaar-bewoners wil 

onderzoeken is het noodzakelijk de wet- en regelgeving te bestuderen. De belangrijkste huidige ontwikkelingen 

rondom wet- en regelgeving kort beschreven. 

2.4.1 Regeerakkoord 
 
Het nieuwe regeerakkoord is op 29 oktober 2012 gepresenteerd door de Tweede Kamerfracties VVD en PvdA. 

Hierin staan de nieuwe afspraken voor de komende kabinetsperiode. De taken van woningcorporaties worden 

teruggebracht. In het regeerakkoord staat het volgende: 

 

Woningcorporaties moeten weer dienstbaar worden aan het publiek belang in hun werkgebied. Hun 

taak brengen we terug tot het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en het daaraan 

ondergeschikte direct verbonden maatschappelijk vastgoed. Corporaties komen onder directe 

aansturing van gemeenten. Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners krijgen extra bevoegdheden. 

De schaal van een woningcorporatie moet in overeenstemming zijn met de schaal van de regionale 

woningmarkt en met de maatschappelijke kerntaak. (VVD en PvdA, 2012, p. 32) 

 
De mogelijkheden en beperkingen naar aanleiding van dit regeerakkoord wordt later behandeld in hoofdstuk 

5.2.1. Naast het regeerakkoord hebben woningcorporaties zich ook te houden aan de woningwet. Ook in de 

Woningwet staan de nodige veranderingen op de planning die hieronder nader worden bekeken. 

2.4.2 Nieuwe Woningwet 
 
De huidige Woningwet wordt herzien en zal leiden tot een nieuwe Woningwet. Formeel heet deze wet 

Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Naar verwachting treedt de herziene Woningwet op 1 

januari 2013 in werking. De nieuwe Woningwet legt onder meer het werkdomein vast van corporaties, de 

relatie met de gemeenten, het toezicht, de betrokkenheid van huurders en de gevolgen van de Europese 

beschikking over staatssteun (Aedes, 2012b). De herziene Woningwet gaat ervan uit dat het brede werkdomein 

van woningcorporaties blijft. Dit brede werkdomein zal, zoals het er nu naar uitziet, niet gehandhaafd blijven. 

Minister Blok (minister voor Wonen en Rijksdienst) wil de behandeling van de herziene Woningwet in de Eerste 

Kamer door laten gaan, maar zal dit gaan aanvullen met een novelle
8
 (Aedes, 2012a). Wat deze novelle precies 

in gaat houden is nog niet bekend. Wel zeker is dat bepalingen uit het Regeerakkoord in de nieuwe Woningwet 

zullen worden opgenomen. 

  

                                                                 
8 Een novelle is een wetsvoorstel dat dient ter verbetering of aanvulling van een wetsvoorstel dat bij de Eerste Kamer in behandeling of 
aangenomen is, maar nog niet van kracht is geworden (Eerste Kamer der Staten-Generaal, 2012) 
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2.4.2.1 BBSH 
 
De huidige wet- en regelgeving is vastgelegd in de (nieuwe) Woningwet en wordt aangevuld met de Algemene 

Maatregel van Bestuur (AMvB
9
) “Besluit Beheer Sociale Huursector” (BBSH). In het BBSH zijn de regels voor 

woningcorporaties uitgewerkt. Het werkdomein waarin woningcorporaties mogen opereren is gedefinieerd in 

zes prestatievelden. De zes prestatievelden zijn als volgt: 

 

Tabel 4: 6 Prestatievelden van een woningcorporatie (Rijksoverheid, 2010)  

Prestatievelden Omschrijving 

Kwaliteit van de woningen Het bewaken van de kwaliteit van woongelegenheden bij nieuwbouw, 

woningverbetering en onderhoud 

Verhuur van de woningen Zorgdragen voor mensen die niet of onvoldoende in staat zijn op eigen 

kracht over passende huisvesting te voorzien 

Overleg met huurders Betrekken van huurders en overige bewoners bij het beleid en beheer 

Financiële continuïteit Voeren van een beleid gericht op continuïteit 

Leefbaarheid Leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid van wijken en buurten 

Wonen en Zorg Leveren van een bijdrage aan de huisvesting van ouderen met een 

zorgbehoefte 

 

2.4.2.2 DAEB en niet-DAEB 
 
In de Nieuwe Woningwet is ook vastgelegd dat woningcorporaties een strikte scheiding moeten doorvoeren 

tussen de sociale en commerciële activiteiten. De sociale activiteiten vallen onder de DAEB (Diensten van 

Algemeen Economisch Belang). Een DAEB-activiteit is een specifieke verplichting die opgelegd wordt door de 

overheid en waarbij de overheid (eventueel) financieel bijspringt. De (eventuele) financiële ondersteuning 

zorgt ervoor dat de DAEB-activiteit op de door de overheid gewenste wijze wordt aangeboden (Zeijden & 

Overweel, 2009). Om in aanmerking te komen voor staatssteun moet voldaan worden aan de volgende regels 

(Finance Ideas, 2011): 

- Huisvesten van huishoudens met een inkomen tot €34.085 (prijspeil 2012) per jaar voor minimaal 90% 

van de sociale woningvoorraad van de woningcorporatie; 

- Ontwikkelen en beheren van maatschappelijk vastgoed, zoals brede scholen en buurthuizen, volgens 

de lijst uit de Europese beschikking; 

- Overige DAEB activiteiten zoals onderhoud van de woningen, het aanleggen van infrastructuur 

verbonden met de woning (onder andere ontsluitingspaden naar woningen) en investeringen in de 

leefbaarheid. 

 

                                                                 
9 Een AMvB is een nadere uitwerking van een wet. Deze wordt gemaakt zonder medewerking van de Eerste en Tweede Kamer. 
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Voor DAEB-activiteiten is het mogelijk dat een woningcorporatie staatssteun ontvangt. De drie belangrijkste 

vormen van staatssteun die Nederlandse woningcorporatie kunnen ontvangen zijn (Aedes, 2012c): 

- Overheidsgarantie (van Rijk en gemeenten) op geborgde leningen die woningcorporaties ontvangen 

bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW); 

- Project- en saneringssteun van het Centraal Fonds Volkshuisvesting; 

- Korting op de grondprijzen van gemeenten. 

 

De commerciële activiteiten worden bestempeld als niet-DAEB. Anders gezegd: alle activiteiten die niet aan de 

voorwaarden voldoen om een DAEB activiteit te zijn, kunnen worden gezien als een niet-DAEB activiteit.  

Voor een niet-DAEB activiteit kan een woningcorporatie geen staatssteun ontvangen. De financiering van niet-

DAEB activiteiten zal via de commerciële markt moeten gebeuren, waarbij aangenomen mag worden dat 

hiervoor hogere opslagen
10

 betaald moeten worden dan voor de financiering van DAEB activiteiten. Het 

aanbieden van woningaanpassingen en diensten aan oudere eigenaar-bewoners valt niet onder de regels die 

gelden voor een DAEB-activiteit. Zodoende is het een niet-DAEB activiteit.  

 

In de praktijk kan de splitsing van de DAEB en niet-DAEB activiteiten op twee manieren worden uitgevoerd 

namelijk een administratieve en een juridische splitsing. De administratieve splitsing houdt in dat de DAEB en 

niet-DAEB activiteiten op de balans van de woningcorporatie worden gesplitst. Bij een juridische splitsing 

worden de niet-DAEB activiteiten ondergebracht in een aparte juridische entiteit, bijvoorbeeld een nieuw op te 

richten besloten vennootschap. Nadat de nieuwe Woningwet is ingevoerd heeft een woningcorporatie één jaar 

de tijd om de DAEB en niet-DAEB activiteiten te scheiden.  

2.4.2.3 Toezicht op woningcorporaties 
 
De nieuwe Woningwet zal daarnaast het toezicht op woningcorporaties aanscherpen. (Recentelijke) incidenten 

maken het noodzakelijk dat het toezicht, zowel op intern als extern niveau, wordt aangepast. Het extern 

toezicht is in handen van de minister van Binnenlandse Zaken en het Centraal Fonds Volkshuisvesting
11

 (CFV). 

In de nieuwe Woningwet zal er een opvolger van het CFV worden opgericht. Deze opvolger, Financiële 

Autoriteit Woningcorporaties, zal extern financieel toezicht gaan houden en zich richten op de naleving van de 

regels voor staatssteun (VNG, 2012), de liquiditeitspositie en de financiële risico’s.  

2.5 Resumé 
 
De vergrijzing van Nederland zal tot minimaal 2040 aanhouden. Het welvaartsniveau onder ouderen is 

gemiddeld genomen toegenomen over de laatste decennia. De meeste ouderen worden bestempeld als 

kapitaalkrachtig. De “jonge” ouderen, 55-64 jaar, hebben gemiddeld een inkomen dat boven modaal is. Voor 

65-74 jaar is er een verschuiving waar te nemen naar modaal en onder modaal. Bij de 75-plussers heeft al bijna 

45% een inkomen dat onder modaal ligt. De 75-plussers hebben wel overwegend meer vermogen. Dit 

                                                                 
10 Commerciële partijen, zoals banken, vragen een vergoeding voor het uitlenen van geld. Deze vergoeding bestaat uit opslagen bovenop 
het geleende geld in de vorm van onder andere rente.  
11 Het Centraal Fonds Volkshuisvesting is de financiële toezichthouder voor woningcorporaties. 
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vermogen is dus eventueel inzetbaar voor de zorg en/of ondersteuning die men nodig heeft. Het grootste deel 

van het vermogen zit opgesloten in de woning. Dit is voor veel mensen dan ook de belangrijkste vorm van 

vermogen. Het vermogen van ouderen zal steeds meer ingezet moeten worden voor de benodigde zorg en/of 

ondersteuning, doordat de overheid steeds meer een beroep doet op een eigen bijdrage.  

 

Naarmate de leeftijd vordert stijgt ook de kans dat men zorg en/of ondersteuning nodig heeft. Lichamelijke 

beperkingen beïnvloeden de activiteiten ten aanzien van de eigen woning. Overigens krijgen niet alle ouderen 

te maken met lichamelijke beperkingen. Op basis hiervan is een onderverdeling gemaakt in de verschillen 

onder oudere eigenaar-bewoners;  

- Oudere eigenaar-bewoners die zorg en/of ondersteuning nodig hebben en hun woning 

noodgedwongen aanpassen; 

- Oudere eigenaar-bewoners die preventief hun woning aanpassen, omdat ze in de toekomst wellicht 

zorg en/of ondersteuning nodig hebben; 

- Oudere eigenaar-bewoners die bewust gemaakt moeten worden van het feit dat de kans dat men zorg 

en/of ondersteuning nodig heeft toeneemt in de toekomst en nog geen actie onderneemt.  

 

De overheid legt meer verantwoordelijkheid bij de ouderen zelf. De scheiding van wonen en zorg, meer 

concreet de afschaffing van de bekostiging van de woonfunctie voor de Zorgzwaartepakketten 1 t/m 4, zorgt er 

tevens voor dat mensen ook verplicht worden langer zelfstandig te blijven wonen. Samen met de versobering 

van de AWBZ en de WMO zorgt dit ervoor dat de oudere eigenaar-bewoners steeds meer zelf opdraaien voor 

de kosten voor aanpassingen aan de woning. 

 

Het merendeel van de ouderen woont nog zelfstandig. Ouderen geven ook aan dit zo lang mogelijk te willen 

volhouden. De meerderheid van de oudere eigenaar-bewoners bezit een reguliere eengezinswoning
12

. Zij 

wonen hier naar alle tevredenheid. De verhuisgeneigdheid onder oudere eigenaar-bewoners is mede door de 

grote tevredenheid laag.  

 

Indien woningcorporaties de oudere eigenaar-bewoner ondersteunen in het langer zelfstandig wonen, zullen 

woningcorporaties zich moeten houden aan de geldende wet- en regelgeving. Het regeerakkoord is recent 

gepresenteerd. Daarnaast wordt de huidige woningwet herzien. De nieuwe Woningwet bepaalt onder andere 

dat er een strikte scheiding ingevoerd moet worden in de sociale en commerciële activiteiten. Het 

ondersteunen van de oudere eigenaar-bewoner zal een commerciële activiteit zijn. Onder welke voorwaarden 

een commerciële activiteit kan worden ontplooid door een woningcorporatie zal later behandeld worden in het 

hoofdstuk conditie en acceptatie.  

 

In het volgende hoofdstuk zal duidelijk worden wat de kwalitatieve vraag is van zelfstandig wonende oudere 

eigenaar-bewoners.  

                                                                 
12 Een reguliere woning is een woning zonder speciale voorzieningen of aanpassingen. 
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3 Kwalitatieve vraag   
 
In het vorige hoofdstuk zijn oudere eigenaar-bewoners onderverdeeld in drie groepen namelijk: de oudere 

eigenaar-bewoner die noodgedwongen en reactief te werk gaat, de oudere eigenaar-bewoner die preventief te 

werk gaat met oog op de toekomst en de laatste groep die nog bewust gemaakt dient te worden van het feit 

dat de kans dat men zorg en/of ondersteuning toeneemt naarmate men ouder wordt en op het moment dus 

nog niets onderneemt. Deze indeling heeft ook betrekking op de woonsituatie. Onderwerp van dit hoofdstuk is 

de kwalitatieve vraag van oudere eigenaar-bewoners. De kwalitatieve vraag geeft inzicht in de woonwensen 

van oudere eigenaar-bewoners. Deze woonwensen beperken zich niet alleen tot de woning, maar ook de 

woonomgeving en de (toekomstige) benodigde ondersteuning zullen aan bod komen. Als eerste zullen de 

(mogelijke) problemen in kaart worden gebracht van oudere eigenaar-bewoners die het zelfstandig thuis 

wonen belemmeren en welke wensen hier uit voortkomen. Vervolgens zal duidelijk worden dat er een 

kwalitatieve mismatch is tussen de huidige woonsituatie en de wensen en (toekomstige) behoeften.  

3.1 Mogelijke problemen en wensen  
 
Het langer zelfstandig blijven wonen zal naar verwachting de behoefte aan voorzieningen en ondersteuning 

aan huis en directe omgeving doen toenemen. De woning zal naarmate men ouder wordt steeds minder 

dienen als uitvalsbasis, maar steeds meer als activiteitencentrum (Penninx & Royers, 2007). Ouderen brengen 

meer tijd door in en rond de woning. Ze hebben meer vrije tijd en in veel gevallen neemt de mobiliteit af. In 

hoofdstuk 2 is al duidelijk geworden dat naarmate men ouder wordt de kans op lichamelijke beperkingen 

toeneemt.  

Het zelfstandig kunnen blijven wonen zal hierdoor steeds lastiger worden als er geen maatregelen worden 

getroffen. Beperkingen die het zelfstandig wonen kunnen belemmeren zijn (Dom, 2001): 

- De spierkracht, de lichaamslengte en reikwijdte nemen af; 

- De kans op slecht ter been worden neemt toe; 

- Behoefte aan meer licht om goed te kunnen zien;  

- De lichamelijke kwetsbaarheid wordt groter; 

- De kans op behoefte aan zorg en hulp van derden neemt toe. 

 
Vanuit de wetenschap, dat het langer zelfstandig wonen op meer terreinen van invloed is dan alleen de 

woning, zal ook de woonomgeving en de behoefte aan ondersteuning behandeld worden. Allereerst zal de 

woning worden behandeld, vervolgens de omgeving en tenslotte de gewenste ondersteuning.  

3.1.1 Woning 
 
Ouderen geven aan dat de problemen ten aanzien van de woning zich concentreren rond de badkamer, trap en 

tuin (Van de Lagemaat, Van der Linden, Schellekens, & Stephan, 2005). Dit sluit overigens niet uit dat er ook 

problemen in de rest van de woning kunnen optreden. De voorbeelden van potentiële problemen die verder 

volgen in dit hoofdstuk zijn zeker niet volledig, maar zijn bedoeld om een indruk te geven. Bij problemen in de 

badkamer kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het uitglijden over de vloer of in de douche, het in- en 
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uitstappen van een bad of kranen die moeilijk te bedienen zijn. De trap zal door de verminderde mobiliteit ook 

een obstakel kunnen vormen voor veel ouderen. Zij zullen moeite krijgen door onder andere de verminderde 

spierkracht en het slecht ter been zijn om de trap dagelijks op en af te kunnen. Veel van deze ongemakken in 

huis kunnen worden opgelost door de woning aan te passen aan deze veranderende behoeftes. Naast de 

problemen die kunnen optreden in de woning komt ook naar voren dat de tuin voor de nodige ongemakken 

kan zorgen naarmate men ouder wordt. Vaak wordt gedacht dat de grootte van de tuin bepalend is, maar uit 

onderzoek (Kulberg & Ras, 2004) blijkt dat het onderhoud de voornaamste reden is. Het onderhouden van de 

tuin wordt voor ouderen steeds lastiger. De globale wensen van ouderen ten aanzien van een geschikte woning 

zijn als volgt (Penninx & Royers, 2007): 

- Bewoners moeten gemakkelijk de woning in en uit kunnen; dit houdt in zonder trappen of hoge 

stoepen te moeten beklimmen; 

- De elementaire woonfuncties moeten zich op dezelfde verdieping bevinden. Met de elementaire 

woonfuncties wordt bedoeld de woonkamer, de hoofdslaapkamer, keuken en badkamer/toilet; 

- De bewoner moet indien rollator- of rolstoelafhankelijk gemakkelijk in huis kunnen bewegen; 

- De woning en tuin moeten (relatief) onderhoudsvrij zijn. 

Naast deze algemene wensen hebben ouderen nog een aantal specifieke eisen aan de woning. Deze eisen zijn 

een afgeleide van hun persoonlijke voorkeuren, wooncarrière en financiën. Het voert te ver voor dit onderzoek 

om deze eisen volledig uit te werken.  

 

Wanneer blijkt dat de huidige woning niet voldoende is aan te passen of de gewenste ondersteuning niet 

voldoende geleverd kan worden, is verhuizen naar een geschikte woning een mogelijke optie. Overigens zal dit 

maar voor een kleine groep een uitkomst bieden. De verhuisgeneigdheid onder ouderen is laag, aangezien men 

(zeer) tevreden is over de huidige woning zoals in hoofdstuk 2 al is gebleken. De kleine groep verhuisgeneigde 

eigenaar-bewoners heeft overigens geen afkeer van het verhuizen naar een huurwoning. Uit onderzoek 

(Kulberg & Ras, 2004) is gebleken dat bij de groep van 65-74 jaar de meerderheid van de eigenaar-bewoners 

met een verhuiswens naar een huurwoning wil verhuizen. Vanaf 75 jaar is dit zelfs de overgrote meerderheid. 

Volgens hetzelfde onderzoek heeft dit te maken met het aanbod van de woningen. De woningen specifiek 

geschikt voor ouderen zijn namelijk meestal huurwoningen.  

3.1.2 Woonomgeving 
 
De toenemende leeftijd zal ook nieuwe eisen stellen aan de woonomgeving. Een geschikte en comfortabele 

woning is voor ouderen belangrijk, maar niet voldoende (Penninx & Royers, 2007). Ouderen willen dat hun 

buurt toegankelijk, veilig en aantrekkelijk is. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt in eerste instantie bij de 

bewoners zelf, maar ook de gemeente, welzijnsinstellingen en corporaties hebben hierin een taak en 

verantwoordelijkheid. De vraag naar voorzieningen in de buurt zal toenemen. Belangrijke voorzieningen zijn 

winkels, ontmoetingsruimten, maar ook servicepunten waaruit zorg en ondersteuning kan worden geleverd 

(VROM, 2007). Naast de toenemende behoefte aan voorzieningen in de nabije omgeving zal ook de 

infrastructuur ‘senioren-proof’ moeten zijn. Dit betekent vrij van oneffenheden/ obstakels en voorzien van 
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voldoende verlichting (ANBO, 2011). Een onderzoek naar de mogelijkheden in het aanpassen van de 

infrastructuur zal niet verder aan bod komen, omdat dit niet direct een taak is van een woningcorporatie. Een 

woningcorporatie voelt zich wel deels verantwoordelijk voor de woonomgeving. Deze verantwoordelijkheid ligt 

meer op het gebied in het aanbieden van ondersteuning om het langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. 

De volgende paragraaf beschrijft de verschillende mogelijkheden in ondersteuning.  

3.1.3 Ondersteuning 
 
Van belang in het kader van dit onderzoek is de toenemende vraag naar ondersteuning voor ouderen. De 

toenemende kans op behoefte aan zorg en hulp van derden zorgt ervoor dat de vraag naar ondersteuning om 

langer zelfstandig te kunnen blijven wonen zal groeien. Voor veel ouderen is het belangrijkste dat hun woning 

blijft voldoen aan hun behoefte (Unie KBO, n.d.), hierbij ondersteunend door diensten. De ondersteuning kan 

zijn in de vorm van hulp bij de uitvoering van woningaanpassingen, zorg, huishoudelijke hulp, een 

boodschappen- en klussenservice, vervoersvoorziening, maar ook hulp bij de administratie of het onderhouden 

van sociale contacten. Gebrek aan kennis van de verschillende mogelijkheden in ondersteuning is bij veel 

ouderen nog aanwezig. De laatste jaren is door middel van voorlichting hier al wel een inhaalslag gemaakt, 

maar er ligt nog een grote opgave. 

3.2 Resumé 
 
Naarmate men ouder wordt zal de behoefte aan ondersteuning en diensten toenemen. Ouderen zijn een 

gedifferentieerde groep en hebben ook veel verschillende wensen. Bij het inventariseren van hun wensen en 

eisen zal hier dan ook rekening mee gehouden moeten worden. De beperkingen die op (kunnen) treden stellen 

nieuwe eisen aan de woning, de woonomgeving en de benodigde ondersteuning. Voor veel ouderen zou een 

goed toegankelijke woning al een grote verbetering zijn en voor anderen is het ook nodig dat er zorg en 

ondersteuning geleverd kan worden in of nabij de woning (Vegter & Leber, 2006). 

Meer specifiek kan ten aanzien van de woning gezegd worden dat ouderen een goed toegankelijke en 

doorgankelijke woning willen hebben. De woonomgeving zal ‘seniorenproof’ moeten zijn. Dit komt tot uiting in 

een woonomgeving die toegankelijk, veilig en aantrekkelijk is en waar de nodige voorzieningen beschikbaar 

zijn. Met betrekking tot de ondersteuning zal een breed scala van diensten beschikbaar moeten zijn om het 

langer zelfstandig wonen te kunnen faciliteren. Gebleken is dat de wensen van ouderen en het aanbod in 

kwalitatieve zin nog niet goed op elkaar aansluiten. Dit heeft ook deels te maken met het gebrek aan kennis 

over de verschillende mogelijkheden die voorhanden zijn.  

 

Het volgende hoofdstuk zal inzicht geven in de kwantitatieve opgave in het werkgebied van WonenBreburg. 

Later, in hoofdstuk 5 zal behandeld worden welke mogelijke diensten een woningcorporatie, in het bijzonder 

WonenBreburg, kan ontplooien om de kwalitatieve en de kwantitatieve mismatch aan te pakken.  
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4 Kwantitatieve vraag in werkgebied van WonenBreburg 
 

De kwantitatieve vraag naar geschikte woningen wordt in dit hoofdstuk uitgewerkt voor het werkgebied van 

WonenBreburg. Hiermee wordt inzicht verkregen in de potentiële opgave voor de organisatie. Om inzicht te 

krijgen in de opgave zal eerst het werkgebied van WonenBreburg worden beschreven. Hierin zal naar voren 

komen welke gemeenten bevolkingskrimp of -groei kennen de komende jaren. Vervolgens zal de analyse 

verder uitgesplitst worden naar de deelpopulatie ouderen om vast te kunnen stellen of de landelijke trend van 

vergrijzing ook in het werkgebied is waar te nemen. Hierna wordt voor de deelpopulatie ouderen het 

eigenwoningbezit in kaart gebracht. Aansluitend wordt binnen dit woningbezit onderscheid gemaakt tussen 

woningen die wel en die (nog) niet geschikt zijn om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Deze laatste 

categorie woningen kan worden gezien als de potentiële opgave voor WonenBreburg.  

4.1 Werkgebied 

Het werkgebied waar WonenBreburg actief is, is vastgelegd in de “taakopvatting WonenBreburg MBP 2013-

2016, Middengebied/Regio”. Het omvat naast de steden Breda en Tilburg ook de gemeenten Gilze en Rijen, 

Goirle, Loon op Zand, Oisterwijk, Bavel, Teteringen, Prinsenbeek, Berkel-Enschot, Rijsbergen, Terheijden, 

Udenhout en Ulvenhout. Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de betreffende gemeenten. 

  

Figuur 2: overzicht werkgebied (Google Maps) 

De gemeenten exclusief Breda en Tilburg zijn te omschrijven als landelijke gebieden. De aanduidingen die het 

CBS hanteert zijn gebaseerd op de omgevingsadressendichtheid (oad). De oad wordt bepaald aan de hand van 

het aantal adressen per km². De oad is van belang om een uitspraak te kunnen doen over de toe- of afname 

van de bevolking.  
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4.2 Bevolkingsprognose ouderen in het werkgebied 
 
Volgens de bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant zal het stedelijke concentratiegebied tot 

2029 een grote toename laten zien van 61.600 inwoners. De landelijke gebieden laten tot 2019 een toename 

zien van 9.300 inwoners en van 2020 tot 2029 een lichte afname van 6.100 inwoners (Provincie Noord-Brabant, 

2012). Ondanks dat het landelijk gebied een afname kent van het aantal inwoners na 2020 is dit zeker niet het 

geval voor het aantal 55-plussers. Deze groep zal conform de landelijke vergrijzingstrend de komende decennia 

sterk stijgen.  

In onderstaande tabel is de toe- of afname te zien per gemeente verdeeld over de leeftijdscohorten 55-64 jaar, 

65-74 jaar en 75-plus. Voor een verantwoording van de cijfers zie bijlage II. 

 

Tabel 5 Prognose toe- of afname ouderen 2011-2030 in het werkgebied van WonenBreburg (Provincie Noord-Brabant, 2012 ; eigen 

bewerking) 

 55-64 jaar 65-74 jaar 75-plussers 

Breda +1.935 +5.520 +6.590 

Tilburg +2.480 +6.475 +8.765 

Drimmelen (Terheijden) -190 +1.285 +2.010 

Gilze en Rijen +580 +1.630 +1.745 

Goirle -325 +1.190 +2.110 

Loon op Zand -80 +1.100 +1.845 

Oisterwijk +230 +1.185 +1.920 

Zundert (Rijsbergen) +75 +1.260 +1.280 

 

Uit de tabel valt op te maken dat alleen in de leeftijd 55 tot en met 64 in de dorpen Terheijden, Goirle en Loon 

op Zand er een afname is te verwachten over de periode 2011-2030. Daarnaast valt op dat er een grote 

toename is te verwachten van 65-74 jarigen en 75-plussers. De landelijke gebieden zullen relatief sterker 

vergrijzen dan de stedelijke gebieden (Provincie Noord-Brabant, 2012). Dit heeft vooral te maken met de 

suburbanisatiestromen
13

 in het verleden en het vertrek van jongvolwassen (15-29 jarigen) uit de landelijke 

gebieden. 

4.3 Eigenwoningbezit in werkgebied 
 
Het eigenwoningbezit onder ouderen is toegenomen de laatste jaren. Uit het WoON2009 onderzoek blijkt dat  

landelijk van de 55-59 jarigen 66% een eigen woning bezit en van de 60-64 jarigen 64% (Rijksoverheid, 2009a). 

In dit onderzoek zijn deze twee groepen samengevoegd tot één leeftijdsklasse van 55 tot en met 64 jaar. Bij de 

berekening voor het eigenwoningbezit in de gemeenten is gebruik gemaakt van het laagste percentage (64%) 

om niet te gunstige waardes te krijgen. Van de 65 tot 75 jarigen is 50% eigenaar-bewoner en van de 75-plussers 

35% (Van Iersel & Leidelmeijer, 2010). In bijlage II is inzichtelijk gemaakt om welke aantallen het gaat. De 

                                                                 
13 Het vertrek uit de stad richting de landelijke gebieden.  
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aantallen zijn voor de gehele eigenaar-bewonervoorraad. Hierin zijn zowel de reguliere als de aangepaste 

woningen opgenomen. In de leeftijdsgroep 55-64 jaar blijkt bijna 95% een reguliere woning te bezitten 

(Rijksoverheid, 2009b) . Het percentage aangepaste woningen stijgt licht bij de oudere leeftijdsgroepen. In de 

leeftijdsgroep 65-74 jaar bezit 85% een reguliere woning en bij de 75-plussers ruim 65% (Rijksoverheid, 2009b). 

In onderstaande tabel staan de absolute aantallen regulier eigenwoningbezit onder ouderen per gemeente 

rekening houdend met de hiervoor genoemde percentages.  

 

De opzet en inhoud van de tabel zal aan de hand van een voorbeeld voor de gemeente Breda voor de 

leeftijdsgroep 55-64 jaar worden uitgelegd. De overige gemeenten, met daarbij de leeftijdsgroepen, kunnen op 

dezelfde manier worden geïnterpreteerd. Eerder in de paragraaf is aangegeven dat in de leeftijdsgroep 55-64 

jaar 64% een eigen woning bezit. Het totaal aantal woningen (huur en koop) in deze leeftijdsgroep in Breda is 

21.050 (Provincie Noord-Brabant, 2012). 64% van 21.050 komt neer op 13.472 woningen in bezit van ouderen 

in de leeftijdsgroep 55-64 jaar. Hierin is geen onderscheid gemaakt tussen reguliere en aangepaste woningen. 

Van het totaal (13.472 eigenwoningbezit 55-64 jaar) is 95% een reguliere woning en 5% een aangepaste 

woning. De aantallen staan in de volgende kolommen, respectievelijk 12.677 en 795 woningen. 

 

Tabel 6 Totaal, regulier en aangepast eigenwoningbezit onder 55-plussers in 2011 (Provincie Noord-Brabant, 2012; Rijksoverheid, 2009b; 

eigen bewerking) 

 55-64 jaar 65-74 jaar 75-plussers 
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Breda 13.472 12.677 795 7.293 6.235 1.057 4.482 3.012 1.470 

Tilburg 15.462 14.550 912 8.168 6.983 1.184 4.386 2.947 1.438 

Drimmelen 

(Terheijden) 

701 659 41 278 237 40 133 89 44 

Gilze en Rijen 2.346 2.207 138 1.233 1.054 179 557 374 183 

Goirle 2.416 2.273 143 1.153 985 167 532 358 174 

Loon op Zand 2.141 2.014 126 1.135 970 165 597 401 196 

Oisterwijk 2.346 2.207 138 1.403 1.199 203 767 515 251 

Zundert 

(Rijsbergen) 

627 590 37 308 263 45 165 111 54 

Totaal 39.510 37.179 2.331 20.968 17.927 3.040 11.617 7.806 3.810 

 

Het regulier eigenwoningbezit onder ouderen is in het werkgied van WonenBreburg betreft bijna 63.000 

woningen.  
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4.4 Kwantitatieve mismatch 
 
In hoofdstuk 2.1.3 is duidelijk geworden dat er drie groepen ouderen zijn te onderscheiden. Ouderen die 

reactief te werk gaan ondervinden nu al lichamelijke beperkingen. Allereerst wordt in de tabel hieronder de 

groep oudere eigenaar-bewoners met lichamelijke beperkingen (Zie voor de percentages hoofdstuk 2.1.3.) 

afgezet tegen de totale eigenaar-bewonervoorraad en de reguliere woningen. Als voorbeeld zal wederom de 

de leeftijdsgroep 55-64 jaar in de gemeente Breda behandeld worden. In deze leeftijdsgroep ondervindt 8,8% 

van de ouderen, lichte tot zware, lichamelijke beperkingen. De totale woningvoorraad (regulier en aangepast) 

in Breda is 13.472 (zie vorige tabel). Bij de reguliere woningen is dit aantal 12.677 (zie vorige tabel). 8,8% over 

13.472 en 12.677 komt neer op 1.186 en 1.116 woningen die in het bezit zijn van ouderen met een lichamelijke 

beperking (voor de overige aantallen zie de tabel hieronder). 

 

Tabel 7 Lichamelijke beperkingen afgezet tegen het eigenwoningbezit onder ouderen (WoON 2009 ; eigen bewerking) 

 

Lichamelijke 

beperkingen 

55-64 jaar 

8,8% 

65-74 jaar 

14,1% 

75-plussers 

41,5% 

 Totaal Regulier(95%) Totaal Regulier(85%) Totaal Regulier(65%) 

Breda 1.186 1.116 1.028 879 1.860 1.250 

Tilburg 1.361 1.280 1.152 985 1.820 1.107 

Drimmelen 

(Terheijden) 

62 58 39 33 55 37 

Gilze en Rijen 206 194 174 149 231 155 

Goirle 213 200 163 139 221 148 

Loon op Zand 188 177 160 137 248 166 

Oisterwijk 206 194 198 169 318 214 

Zundert 

(Rijsbergen) 

55 52 43 37 68 46 

Totaal 

Bandbreedte  

3.477 

3.500 

3.272 

3.300 

2.956 

3.000 

2.528 

2.500 

4.821 

4.800 

3.240 

3.200 

 

Hierbij moet opgemerkt worden dat bovenstaande tabellen door op eenheden nauwkeurig de aantallen weer 

te geven, de schijn wekken van grote precisie. Dit is niet helemaal terecht, omdat de aantallen deels gebaseerd 

zijn op schattingen. Daarom is het beter om in het vervolg uit te gaan van afronding op 100-tallen. Voor zover 

bekend zijn er geen openbare gegevens beschikbaar bij de betreffende gemeenten waarin naar voren komt 

hoeveel oudere eigenaar-bewoners met lichamelijke gebreken een reguliere woning bezitten. Vandaar dat de 

percentages over de lichamelijke gebreken uitgezet zijn over de totale en reguliere woningvoorraad 

eigenwoningbezit. In de leeftijdscohort van 55-64 jaar ligt het aantal woningen, welke nog aangepast zouden 

kunnen worden ten behoeve van lichamelijke gebreken tussen de 3.300 en 3.500. In de leeftijdscohort 65-74 
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jaar ligt dit aantal tussen 2.500 en 3.000 woningen. Voor de 75-plussers ligt de bandbreedte tussen de 3.200 

tot 4.800 woningen. Deze aantallen vertegenwoordigen dus de oudere eigenaar-bewoners met lichamelijke 

gebreken die zorg en/of ondersteuning wensen, maar waarbij de woning nog niet geschikt is. 

 

De overige twee groepen zijn op basis van kwantitatieve gegevens moeilijk te onderscheiden vandaar dat deze 

worden uitgewerkt onder één groep die nog geen lichamelijke gebreken ondervinden. In hoofdstuk 5 zal blijken 

dat het onderscheid wel van belang is in de acceptatie van woningcorporaties door oudere eigenaar-bewoners. 

Om toch enig inzicht te hebben in de opgave wordt deze groep in deze paragraaf als één groep beschouwd. In 

de volgende tabel is te zien om welke aantallen het gaat. Ter verduidelijking zal ook hier de leeftijdsgroep 55-

64 jaar in de gemeente Breda als voorbeeld worden aangehaald. In deze leeftijdsgroep ondervindt  91,2% van 

de ouderen nog geen lichamelijke beperkingen. De werkwijze is op een identieke manier als in de voorgaande 

tabel. 91,2% van de totale en de reguliere woningvoorraad van Breda komt neer op 12.286 (regulier en 

aangepast) en 11.562 (regulier) woningen. De overige aantallen zijn af te lezen in onderstaande tabel.  

 

Tabel 8 Zonder lichamelijke beperkingen afgezet tegen het eigenwoningbezit onder ouderen (WoON 2009 ; eigen bewerking) 

 

Geen 

lichamelijke 

beperkingen 

55-64 jaar 

91,2% 

65-74 jaar 

85,9% 

75-plussers 

58,5% 

 Totaal Regulier(95%) Totaal Regulier(85%) Totaal Regulier(65%) 

Breda 12.286 11.562 6.264 5.356 2.622 1.762 

Tilburg 14.102 13.270 7.016 5.999 2.566 1.724 

Drimmelen 

(Terheijden) 

639 601 238 204 78 52 

Gilze en Rijen 2.139 2.013 1.059 905 326 219 

Goirle 2.203 2.073 990 846 311 209 

Loon op Zand 1.952 1.837 975 834 349 235 

Oisterwijk 2.139 2.013 1.205 1.030 448 301 

Zundert 

(Rijsbergen) 

572 538 264 226 96 65 

Totaal 

Bandbreedte 

36.033 

36.000 

33.908 

33.900 

18.011 

18.000 

15.399 

15.400 

6.796 

6.800 

4.567 

4.600 

 

Ook hier wordt gewerkt met afrondingen op 100-tallen en bandbreedtes vanwege dezelfde reden als eerder 

ter sprake is gekomen, namelijk het niet beschikbaar zijn van openbare gegevens bij de gemeenten. In de 

leeftijdscohort van 55-64 jaar ligt de opgave tussen 33.900 en 36.000. De volgende leeftijdscohort 65-74 jaar 

laat een bandbreedte zien van 15.400 tot 18.000 woningen en de 75-plussers tussen de 4.600 en 6.800 

woningen.  
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4.5 Resumé  

 
Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat de woningvoorraad van eigenaar-bewoners in zijn huidige vorm niet 

toereikend is om de toenemende behoefte aan aangepaste woningen ten gevolge van de vergrijzing op te 

vangen. Voor WonenBreburg is de volledige groep oudere eigenaar-bewoners een potentiële markt, ongeacht 

of zorg en/of ondersteuning nodig/gewenst is. Om te achterhalen wat deze aanname voor WonenBreburg 

betekent is het werkgebied onderzocht. WonenBreburg is actief in de steden Breda en Tilburg en de 

gemeenten Gilze en Rijen, Goirle, Loon op Zand, Oisterwijk, Bavel, Teteringen, Prinsenbeek, Berkel-Enschot, 

Rijsbergen, Terheijden, Udenhout en Ulvenhout. Het aantal ouderen in de gemeenten zal tot minimaal 2030 

toenemen. Het aandeel ouderen in landelijke gebieden is groter dan in stedelijke gebieden en ook zal de 

vergrijzing meer zichtbaar zijn in het landelijk gebied dan in het stedelijk gebied. Het merendeel van deze 

ouderen bezit een reguliere koopwoning, een woning waar dus geen speciale voorzieningen of aanpassingen in 

zijn aangebracht. Het totaal aantal koopwoningen zonder aanpassingen in bezit van 55-plussers in het 

werkgebied van WonenBreburg is bijna 63.000. De potentiële markt voor WonenBreburg is bijna 63.000 

eigenaar-bewoners van 55 jaar en ouder. Uitgesplitst naar de drie leeftijdscohorten zijn ruim 37.000 woningen 

in het bezit van ouderen in de leeftijd van 55-64 jaar, in de leeftijd van 65-74 jaar zijn dit bijna 18.000 woningen 

en voor de 75-plussers bijna 8.000 woningen. Vervolgens is duidelijk geworden dat wanneer er gekeken wordt 

naar de groep die vermoedelijk reactief te werk gaat, vanwege lichamelijke gebreken, het aantal woningen in 

de leeftijdscohort van 55-64 jaar tussen de 3.300 en 3.500 ligt. In de leeftijdscohort 65-74 jaar ligt dit aantal 

tussen 2.500 en 3.000 woningen. Voor de 75-plussers ligt de bandbreedte tussen 3.200 tot 4.800 woningen. De 

overige twee groepen laten grotere aantallen zien. Dat is overigens niet verwonderlijk want de groep zonder 

lichamelijke gebreken is groter dan oudere eigenaar-bewoners met lichamelijke gebreken. In het 

leeftijdscohort van 55-64 jaar ligt de opgave tussen 33.900 en 36.000. Het volgende leeftijdscohort 65-74 jaar 

laat een bandbreedte zien van 15.400 tot 18.000 woningen en de 75-plussers tussen de 4.600 en 6.800 

woningen.  

 

Of deze markt in zijn geheel betreden kan worden, is afhankelijk van realiseerbaarheid. Het volgende hoofdstuk 

zal hier verder op in gaan.  
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5 Realiseerbaarheid 

In de vorige hoofdstukken is allereerst een algemeen beeld geschetst over de ontwikkelingen en trends 

betreffende de vergrijzing. Vervolgens is in hoofdstuk 3 de kwalitatieve vraag en in hoofdstuk 4 de 

kwantitatieve vraag inzichtelijk gemaakt. Dit hoofdstuk zal verder ingaan of binnen de visie van WonenBreburg 

aanknopingspunten zijn om de oudere eigenaar-bewoner te kunnen ondersteunen in het langer zelfstandig 

wonen. Vervolgens zullen de mogelijkheden en beperkingen op het gebied van wet- en regelgeving aangehaald 

worden en welke mogelijke diensten een woningcorporatie, in het bijzonder WonenBreburg, kan aanbieden 

aan oudere eigenaar-bewoners. Om als woningcorporatie geaccepteerd te worden door oudere eigenaar-

bewoners is een kubusmodel ontwikkeld dat enkele handvaten zal bieden om mogelijke problemen en 

acceptatievoorwaarden te kunnen achterhalen.  Vervolgens zal het marktperspectief worden beschreven. 

Afsluitend zal er een stappenplan worden toegelicht waarin duidelijk wordt welke stappen doorlopen moeten 

worden binnen de organisatie om te komen tot een succesvolle uitvoering van de diensten en de mogelijke 

opbrengsten.  

5.1 Visie WonenBreburg 

 
WonenBreburg richt zich als woningcorporatie op het huisvesten van mensen met beperkte kansen op de 

woningmarkt. WonenBreburg werkt vooral samen met maatschappelijke organisaties op het gebied van 

wonen, welzijn & zorg. Ouderen en mensen met een beperking die zorg- en/of ondersteuning nodig hebben 

moeten volgens WonenBreburg de kans krijgen zelfstandig te blijven wonen. De huidige beleidsvisie voor 

wonen, welzijn & zorg stamt uit 2007 en is herbevestigd in het Meerjarenbeleidsplan 2013-2016. De 

beleidsvisie luidt als volgt: 

 

WonenBreburg streeft ernaar het zelfstandig wonen voor ouderen en mensen met een beperking, zorg 

en/of begeleidingsvraag in normale woonomgevingen mogelijk te maken via het aanbieden van 

passend vastgoed en het bereikbaar maken van diensten, zorg en welzijn. 

 

Onderzoek in opdracht van WonenBreburg, uitgevoerd door RIGO Research & Advies BV (Van Iersel, Wilkens, & 

Van Rossum, 2008), en demografische prognoses laten zien dat de vergrijzing het sterkst optreedt in de 

eigenaar-bewonersvoorraad. Vanuit de overheid wordt er steeds meer een beroep gedaan op de 

zelfredzaamheid van ouderen. Door veranderingen in de wet- en regelgeving verandert de relatie tussen 

burger en overheid, lokaal gezien met gemeenten. Dit komt onder meer tot uiting bij de uitvoering van de 

taken die de gemeente heeft in het kader van de WMO. Gemeenten investeren momenteel zoveel mogelijk in 

de eigen capaciteiten van burgers en hun sociale omgeving zodat zij uiteindelijk een kleiner beroep doen op de 

overheid en/of hulpverlenende instanties (Dekker, Stavenuiter, & Tierolf, 2012). Gemeenten beschouwen 

hierbij corporaties als een belangrijke partner om de aan haar toebedeelde taken mede te realiseren.  
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Ouderen worden geacht langer zelfstandig te blijven wonen, maar de woningvoorraad is hiervoor nog niet 

geschikt. In haar conceptbeleidsvisie wonen, welzijn & zorg 2013-2016 is door WonenBreburg de ambitie 

vastgelegd.  

 

De ambitie van WonenBreburg is waarde creëren voor klanten en klantenbinding creëren door woon- 

en service gerelateerde producten en diensten(arrangementen) te ontwikkelen en aan te bieden ten 

behoeve van het zelfstandig wonen. Hierbij is het van belang om de samenwerking op te zoeken met 

maatschappelijke organisaties en commerciële partners en andere corporaties. 

 

WonenBreburg wil op stedelijk niveau een positie hebben als maatschappelijk ondernemer die niet alleen 

aandacht heeft voor de “stenen”, maar heel nadrukkelijk een rol neemt op het terrein van leefbaarheid, 

veiligheid, zorg en welzijn in wijken en buurten. De visie van WonenBreburg laat ruimte voor het aanbieden van 

woningaanpassingen en diensten. Echter, eigenaar-bewoners worden niet expliciet genoemd in de beleidsvisie 

en zijn ook geen primaire doelgroep voor een woningcorporatie. Toch worden de eigenaar-bewoners niet 

uitgesloten. Zoals al eerder duidelijk is gemaakt biedt deze markt wel degelijk kansen. De beleidsvisie geeft een 

ambitieus beeld over wat de organisatie wil zijn. Hierin zitten nog niet de definitieve afwegingen om bepaalde 

initiatieven wel of niet uit te voeren. Woningcorporaties worden daarin bovendien beperkt door de wet- en 

regelgeving. In de volgende paragraaf zal duidelijk worden of de wet- en regelgeving veel invloed heeft op de 

mogelijkheden voor het aanbieden van woningaanpassingen en diensten aan oudere eigenaar-bewoners. 

Aansluitend worden mogelijke rollen van een woningcorporatie beschreven. 

5.2 Mogelijkheden voor een woningcorporatie 

5.2.1 Wet- en regelgeving 
 
Het zijn roerige tijden op het gebied van wet- en regelgeving voor woningcorporaties. Het nieuwe 

regeerakkoord is 29 oktober jl. gepresenteerd en de herziening van de Woningwet ligt momenteel ter 

behandeling in de Eerste Kamer. Woningcorporaties worden door het regeerakkoord en de nieuwe woningwet 

beperkt in de uitvoering van hun taken. Hierna worden de mogelijkheden en beperkingen die de nieuwe wet- 

en regelgeving met zich meebrengt voor het bedienen van oudere eigenaar-bewoners, behandeld. 

5.2.1.1 Regeerakkoord 
 
Woningcorporaties krijgen te maken met beperkingen van hun bevoegdheden. Het regeerakkoord beperkt de 

taken van woningcorporaties tot het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en daaraan 

ondergeschikt en direct verbonden maatschappelijk vastgoed. Het toetreden tot de eigenaar-

bewonersvoorraad behoort niet tot de kerntaken van woningcorporaties en zou dus volgens het regeerakkoord 

niet passen in de beperkte bevoegdheden. Overigens krijgen gemeenten met meer dan 100.000 inwoners wel 

meer bevoegdheden. De precieze uitwerking van deze extra bevoegdheden is nog onduidelijk. De 

onduidelijkheid over deze bevoegdheden biedt vooralsnog ruimte voor nieuwe initiatieven. Belangrijk is dat 
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woningcorporaties duidelijk kunnen aantonen dat zij bij het betreden van de eigenaar-bewonersmarkt werken 

vanuit publiek belang, en meer concreet dat het bedienen van de eigenaar-bewonersmarkt bijdraagt aan het 

oplossen van een maatschappelijk vraagstuk. In het regeerakkoord is tevens de zin opgenomen dat corporaties 

onder directe aansturing van de gemeenten zullen komen. Hoe dit precies wordt uitgewerkt is nog ongewis. 

Duidelijk is wel dat gemeenten meer invloed krijgen op het beleid van woningcorporaties. Gemeenten en 

WonenBreburg zouden beiden moeten onderkennen dat de sterke vergrijzing van de bevolking en de 

onvoldoende aangepaste woningvoorraad van eigenaar-bewoners een maatschappelijk probleem is. In dat 

kader zou het toetreden tot de eigenaar-bewonersvoorraad door een woningcorporatie voor een gemeente 

een gewenste ontwikkeling kunnen zijn.  

5.2.1.2 Nieuwe Woningwet 
 
In tegenstelling tot het regeerakkoord wordt in de nieuwe Woningwet het brede werkdomein van 

woningcorporaties gehandhaafd. Het werkdomein waarin woningcorporaties mogen opereren is gedefinieerd 

in het BBSH volgens zes prestatievelden (Zie hoofdstuk 2 tabel 4: Prestatievelden van een woningcorporatie). 

De prestatievelden in het BBSH zijn ruimer dan de beschreven taken in het regeerakkoord. De prestatievelden 

“Leefbaarheid” en “Wonen en zorg” hebben vooralsnog geen plaats gekregen in het regeerakkoord. Wat dit 

precies gaat inhouden voor deze prestatievelden, en dus ook voor woningcorporaties, is nog onduidelijk. 

Daarnaast is vastgelegd in de nieuwe Woningwet dat de sociale en commerciële activiteiten gescheiden dienen 

te worden. De scheiding van de DAEB en niet-DAEB activiteiten kan, zoals eerder duidelijk werd gemaakt in 

hoofdstuk 2, op twee manieren. De wijze waarop de scheiding plaatsvindt, is bepalend om de doelgroep wel of 

niet te kunnen gaan bedienen. Om die reden worden nu de kenmerken van een juridische versus een 

administratieve scheiding beschreven (Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2012).  

 
Juridische scheiding 
 
DAEB en Niet-DAEB activiteiten zijn bij de juridische scheiding strikt gescheiden. De commerciële activiteiten 

worden namelijk ondergebracht in een aparte juridische entiteit (bijvoorbeeld een BV) en vallen dus niet meer 

onder de toegelaten instelling (lees: woningcorporatie). Financiële risico’s bij niet-DAEB activiteiten kunnen dan 

ook niet worden afgewenteld op de toegelaten instelling. Bij faillissement van de BV kan alleen het vermogen 

wat in de BV zit hiervoor aangesproken worden. De toegelaten instelling zal verder financieel niet aansprakelijk 

zijn. Tevens kan door een aparte juridische entiteit op te richten kruissubsidiëring
14

 eenvoudiger worden 

voorkomen. Een strikte scheiding is hierdoor gewaarborgd. De juridische scheiding biedt overigens wel de 

mogelijkheid meerdere BV’s op te richten, maar een veelvoud aan kleine BV’s kan ten koste gaan van de 

efficiency en professionaliteit. 

 

  

                                                                 
14 Kruissubsidiëring houdt in dat onrendabele activiteiten worden gefinancierd met winst uit de rendabele activiteiten (Van den Brand, n.d.) 
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Administratieve scheiding 
 
Een administratieve scheiding biedt de mogelijkheid de DAEB en niet-DAEB activiteiten te scheiden op de 

balans van de stichting. Het toezicht door de Financiële Autoriteit Woningcorporaties is hierbij gegarandeerd 

voor de DAEB en niet-DAEB activiteiten. Het maatschappelijk bestemde vermogen blijft binnen de toegelaten 

instelling. Financiële risico’s van de niet-DAEB activiteiten kunnen bij de administratieve scheiding wel worden 

afgewenteld op de toegelaten instelling, omdat deze als totaal juridisch aansprakelijk kan worden gesteld. 

Overigens kan de niet-DAEB tak niet zelfstandig failliet gaan. De financiële toezichthouder van de stichting zal 

bij structurele verliezen, liquiditeitsproblemen of solvabiliteitsproblemen in een vroegtijdig stadium optreden. 

Indien nodig zal de toezichthouder eisen dat de niet-DAEB activiteiten worden stopgezet alvorens de 

toegelaten instelling niet meer kan voldoen aan de financiële verplichtingen richting externe financiers of 

interne leningen. Getracht wordt zo de financiële risico’s niet groter te laten worden dan bij een aparte 

juridische entiteit het geval is. Het maximale aanspreekbare vermogen zou via deze weg gelimiteerd zijn tot het 

eigen vermogen zoals bij de start van de administratieve scheiding het geval was. 

 

Voor woningcorporaties is de administratieve scheiding een verplichting, waarbij er vanuit de overheid een 

mogelijkheid wordt geboden tot een juridische scheiding over te gaan. Ongeacht voor welke scheiding er 

gekozen wordt, verzekerd moet worden dat de niet-DAEB én de DAEB tak zichzelf kan bedruipen. De DAEB 

activiteiten gaan altijd voor de niet-DAEB activiteiten. Wanneer financiële middelen ontoereikend zijn voor de 

DAEB activiteiten kan de toezichthouder eisen dat dat er financiële overdrachten vanuit de niet-DAEB tak naar 

de DAEB tak plaatsvinden of dat de niet-DAEB activiteiten afgebouwd worden. Bij een administratieve 

scheiding blijven de DAEB en niet-DAEB activiteiten onder de stichting vallen. Het lijkt op grond van het huidige 

regeerakkoord niet toegestaan dat woningcorporaties zich op een nieuwe niet primaire doelgroep gaan 

richten. Een juridische scheiding biedt deze mogelijkheid wel, mits de aandeelhouders (waarvan 

WonenBreburg er één is en misschien ook wel de enige) dit goedkeuren. Daarnaast heeft een juridische 

scheiding ook het voordeel dat het naar de buitenwereld toe makkelijker te verantwoorden is dat er geen 

maatschappelijk bestemd vermogen naar een commerciële activiteit vloeit, doordat commerciële en sociale 

activiteiten worden gescheiden.  

5.2.2 Mogelijke rollen voor een woningcorporatie  
 
In hoofdstuk 3 is de kwalitatieve vraag behandeld. Hierin is naar voren gekomen waar oudere eigenaar-

bewoners interesse in of behoefte aan hebben. Vanaf de leeftijd van 55 jaar wordt er een duidelijke 

verandering gesignaleerd ten aanzien van de woonbehoeften (Weening, Van der Heijden, Hertogh, Hobma, & 

Bult-Spiering, 2005). Dit kan zich uiten in de wens om te verhuizen naar een geschikte woning, maar ook in de 

wens om de huidige woning aan te passen. De zorgbehoefte neemt echter pas vanaf 75 jaar sterk toe (Weening 

et al., 2005). Vanwege de vergrijzing zal een toenemende vraag naar aanvullende diensten ontstaan om het 

langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. De kwalitatieve vraag is hierbij als onderlegger gebruikt om 

mogelijke diensten voor een woningcorporatie te kunnen beschrijven.  
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De mogelijke diensten die een woningcorporatie zou kunnen ontplooien zijn door middel van diepte-interviews 

teruggebracht tot een limitatieve lijst diensten. De diepte-interviews zijn in verband met de privacy anoniem 

verwerkt. De personen die hiervoor geïnterviewd worden daarom alleen op hun functie kort aangehaald: 

 

Geïnterviewde personen 

Persoon A -  Bestuurslid van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
15

 (ANBO)  
Lid van Overleg Ouderenbeleid Breda

16
 (OOB) 

Persoon B -  Voorzitter Stichting Verenigd Bonden Overleg Brabant
17

 (VBOB) 
Persoon C - Beleidsadviseur gemeente Tilburg 
Persoon D -  Directeur Strategie & Beleid WonenBreburg 
Persoon E -  Consultant Strategie & Beleid WonenBreburg 
Persoon F -  Accountmanager WWZ (wonen, welzijn, zorg) WonenBreburg  
Persoon G -  Accountmanager WWZ WonenBreburg 
Persoon H -  Senior makelaar WonenBreburg 
Persoon I - Coördinator vastgoedbeheer WonenBreburg 
Persoon J -  Opzichter technisch beheer WonenBreburg  

 

 

Steeds meer geldt dat de wensen van ouderen, en vooral de toekomstige generatie, ten aanzien van wonen, 

zorg en het inrichten van hun leven divers zijn (VROM, 2007). De mogelijke diensten die een woningcorporatie 

zou kunnen leveren zullen dan ook in beginsel divers van aard moeten zijn. Om het aantal mogelijke diensten 

overzichtelijker weer te geven, zijn de diensten ondergebracht in aparte rollen van een woningcorporatie. Uit 

de diepte-interviews is gebleken dat de mogelijke diensten kunnen worden ingedeeld in drie verschillende 

rollen voor een woningcorporatie, te weten een advies- en verwijsrol, een intermediairsrol en een 

leveranciersrol. In de volgende deelparagrafen zal duidelijk worden welke diensten onder elke rol vallen en met 

welke partijen rekening gehouden dient te worden.  

5.2.2.1 Advies- en verwijsrol 
 
In paragraaf 3.1 is al duidelijk geworden dat naar verwachting de behoefte aan voorzieningen en ondersteuning 

zal gaan toenemen doordat ouderen langer zelfstandig willen, maar ook moeten blijven wonen. In het 

verlengde hiervan zal de vraag naar informatie en advies om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen naar 

verwachting toenemen. Uit de interviews is gebleken dat er veel aandacht besteed moet worden aan goede 

informatievoorziening (wijs ouderen de weg). Ouderen moeten er onder andere van overtuigd worden dat hun 

woning geschikt gemaakt kan worden met het oog op de toekomst. Hiervoor zal een mentaliteitsverandering 

teweeg gebracht dienen te worden. Ouderen van nu willen namelijk nog helemaal niet geconfronteerd worden 

met de eventuele ongemakken die zouden kunnen optreden. Op het moment blijken vooral 

ouderenorganisaties en gemeenten zich bezig te houden met de advisering en doorverwijzing van ouderen. Een 

logische stap zou zijn om deze ouderenorganisaties en gemeenten te ondersteunen gezien de grote opgave en 

                                                                 
15 ANBO is de grootste onafhankelijke belangenorganisatie voor senioren in Nederland. Zij maken zich sterk voor een goed ouderenbeleid 
en behartigen de belangen op vlakken zoals gezondheid, inkomen, wonen & mobiliteit, en participatie. Uitgangspunten hierbij zijn 
keuzevrijheid en zelfstandigheid. (ANBO, n.d.) 
16 OOB is een adviesorgaan richting de gemeente Breda op het gebied van ouderenbeleid. 
17 VBOB behartigt de belangen van alle ouderen in Brabant. Het is een samenwerkingsplatform van de Brabantse afdelingen van 
verschillende ouderenorganisaties, waaronder de ANBO.  
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de kennis die woningcorporaties al hebben met betrekking tot het langer zelfstandig wonen. In de interviews 

met de ouderenorganisaties en gemeente komt ook naar voren dat zij openstaan voor dergelijke hulp vanuit de 

woningcorporaties. In eerste aanleg zal dit op vrijwillige basis moeten gebeuren aangezien de 

ouderenorganisaties en gemeenten gratis advies geven aan oudere eigenaar-bewoners en desgewenst ook 

doorverwijzen. Woningcorporaties zijn maatschappelijke georiënteerde organisaties en zien de vergrijzing dan 

ook als een maatschappelijk probleem. Een verschil ten opzichte van de ouderenorganisaties en gemeenten is 

dat woningcorporaties niet kosteloos kunnen blijven werken. De samenwerking met de ouderenorganisaties en 

gemeenten zou ertoe kunnen leiden dat op basis van wederkerigheid de oudere eigenaar-bewoner wordt 

doorverwezen naar een woningcorporatie voor bijvoorbeeld het aanpassen van de woning. Het blijkt namelijk 

dat lokale aannemers zich kunnen aanmelden bij ouderenorganisaties en gemeenten en dat deze aannemers 

door hen vervolgens worden aanbevolen om woningaanpassingen uit te voeren. In dit verband kan door de 

samenwerking met ouderenorganisaties en gemeenten de gunningsfactor vergroot worden dat een 

woningcorporatie een goed alternatief kan zijn voor het uitvoeren van de woningaanpassingen.  

 

In paragraaf 3.1.3 komt naar voren dat voor veel ouderen het belangrijk is dat hun woning blijft voldoen aan 

hun behoefte, hierbij ondersteunend door diensten. Diensten zullen hierdoor dus overwegend een lokaal 

karakter moeten krijgen. Uit de interviews is naar voren gekomen om dit te kunnen bewerkstelligen een 

wijkgerichte benadering een vereiste is. Op lokaal niveau houdt dit in dat woningcorporaties zouden op 

moeten trekken in zogenaamde woonservicegebieden. Deze woonservicegebieden bestaan uit onder andere 

gemeenten, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties en bewonersorganisaties. De verschillende organisaties 

werken samen om ouderen in gewone wijken, voorzien van voorzieningen, zo lang mogelijk zelfstandig te laten 

wonen. Woningcorporaties zijn gewend op wijkniveau te acteren. Door de lokale kennis van de woningmarkt 

kunnen woningcorporaties hierdoor een schat aan informatie leveren ten behoeve van de 

woonservicegebieden.  

5.2.2.2 Intermediairsrol 
 
De tweede rol voor een woningcorporatie is om op te treden als intermediair. De intermediair moet worden 

gezien als een soort van procesbegeleider. De woningcorporatie is dan het eerste aanspreekpunt voor de 

eigenaar-bewoner. In de huidige markt is het verkopen van de huidige woning niet meer zo vanzelfsprekend. 

Steeds meer oudere eigenaar-bewoners worden daarom gedwongen hun huidige woning aan te passen met 

oog op de toekomst. Woningcorporaties zouden hier op in kunnen spelen door zich aan te bieden als 

bouwbegeleider bij de eventuele woningaanpassing. Oudere eigenaar-bewoners die hun woning willen 

aanpassen bezitten doorgaans namelijk niet de benodigde kennis om dit ook daadwerkelijk uit te kunnen 

voeren. In dit proces zou een woningcorporatie de begeleiding van de bouw op zich kunnen nemen. Hierbij kan 

een woningcorporatie gebruik maken van haar uitgebreide netwerk.  

 

Daarnaast is bekend dat ouderen in de toekomst steeds meer op zoek gaan naar mogelijkheden om hun 

pensioen aan te vullen om onder andere de toekomstige zorgbehoefte te kunnen financieren (zie ook 
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paragraaf 2.2.2). Vanuit deze gedachte is het aannemelijk dat woningcorporaties dergelijke woningen van 

ouderen kopen, zodat zij deze vervolgens kunnen terug huren. Een woningcorporatie kan desgewenst de 

woning aanpassen. Een dergelijke constructie is beter bekend als een sale-and-lease back constructie. Hierbij 

moet wel worden opgemerkt dat deze constructie niet aan alle oudere eigenaar-bewoners kan worden 

aangeboden. Woningcorporaties hebben een langere termijn visie en zullen verder kijken dan alleen de huidige 

bewoner. De woning zal op een goede locatie moeten staan en moeten passen binnen de gewenste 

vastgoedportefeuille. Een deel van de koopwoningen is namelijk niet geschikt om ingezet te worden voor de 

sociale huur wanneer de huidige bewoner de woning heeft verlaten.  

 

Uit de interviews is verder naar voren gekomen dat er steeds meer initiatieven vanuit de markt komen voor het 

opzetten van coöperatieven. Ouderen willen graag samenwonen met gelijkgestemden. Dit kan op 

woningniveau zijn, maar zeker ook op straat-, buurt- of zelfs wijkniveau. Dergelijke initiatieven onder ouderen 

blijken vooral van de grond te komen in de kleinere gemeenten. Woningcorporaties kunnen dergelijke 

initiatieven ondersteunen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat dergelijke coöperatieven tot nu toe 

voornamelijk van de grond in komen in gemeenten waar een actieve groep van ouderen woont. 

5.2.2.3 Leveranciersrol 
 
De rol van leverancier zit in het daadwerkelijk aanbieden van woningaanpassingen en onderhoudscontracten. 

Dit zijn overigens alleen diensten die direct gekoppeld kunnen worden aan de woning. Anders gezegd: het 

leveren van bijvoorbeeld zorg en onderhoud van de tuin vallen hier niet onder. Deze taken vallen af in de 

leveranciersrol, maar kunnen hooguit toegevoegd worden aan de advies- en verwijsrol of de intermediairsrol.  

 

Op het gebied van woningaanpassingen blijkt uit het WoonOmnibus onderzoek van USP Marketing 

Consultancy
18

 dat 6 op de 10 woningeigenaren van 55 jaar en ouder aanpassingen in de woningen uit zou 

willen voeren als zorg en/of ondersteuning nodig is (De Jager, 2012). Verder is gebleken dat het merendeel van 

de oudere eigenaar-bewoners de aanpassingen niet zelf uitvoert, maar door derden laat doen. De helft van de 

oudere eigenaar-bewoners schakelt hiervoor een installateur in en iets meer dan een kwart een aannemer of 

klusjesman. Voor woningcorporaties kan dit, gezien het groot aandeel oudere eigenaar-bewoners dat 

woningaanpassingen laat uitvoeren door derden, een interessante markt zijn. Een woningcorporatie zal zich 

wel goed moeten profileren op deze markt die zich kenmerkt door veel verschillende aanbieders. 

 

In het aanbieden van woningaanpassingen en onderhoudswerkzaamheden blijkt een woningcorporatie 

namelijk niet direct onderscheidend te zijn ten opzichte van andere partijen die zich op dezelfde markt 

bevinden, zoals aannemers, installateurs, klusbedrijven. Bij het betreden van de markt zal, naast het eventueel 

aanbieden van woningaanpassingen en onderhoudswerkzaamheden, op zoek moeten worden gegaan naar 

aanvullende voordelen. Uit de interviews blijkt dat bij de afweging door oudere eigenaar-bewoners de kosten 

                                                                 
18 USP Marketing Consultancy voert een maandelijks terugkerend onderzoek uit onder 1.120 respondenten, genaamd WoonOmnibus. 391 
respondenten waren in dit onderzoek 55 jaar of ouder.  
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voor de eventuele uitvoering van woningaanpassingen en onderhoudswerkzaamheden leidend zijn bij de 

keuze. Woningcorporaties zullen dus moeten concurreren met de overige aanbieders van woningaanpassingen 

en met aantrekkelijkere prijzen komen. Woningcorporaties hebben de mogelijkheid betere prijsafspraken te 

maken door het grootschalig inkopen van producten. Als voorbeeld wordt aangehaald het inkopen van 

trapliften. Wanneer woningcorporaties met de leverancier van een dergelijk product kan aantonen dan zij een 

X-aantal trapliften jaarlijks afnemen, kunnen zij lagere prijzen bedingen. Het voordeel van goedkoper inkopen 

kan dan direct de oudere eigenaar-bewoner ten goede komen. Hierbij moet wel duidelijk zijn voor de 

buitenwereld dat een dergelijke activiteit niet gesubsidieerd wordt door overheidsgelden.  

 

Daarnaast wordt het zogenoemde groeimodel aangehaald. In het verleden zijn projecten uitgevoerd waarbij de 

gehele woning in zijn geheel aangepast werd. Uit ervaring blijkt dat dergelijke woningen niet in trek zijn bij 

ouderen. Ouderen vonden deze aanpak te confronterend. Woningcorporaties kunnen zich, mede door hun 

lange termijn visie, voor langere tijd committeren aan de oudere eigenaar-bewoner. De woningcorporatie kan 

als deskundige zichzelf naast de oudere eigenaar-bewoner positioneren en advies geven over dergelijke 

woningaanpassingen. Het belangrijkste hierbij is om niet de woning in zijn geheel meteen aan te passen, maar 

dit in stappen uit te voeren al naar gelang de lichamelijke ongemakken zich voor gaan doen.  

 
In het kort zullen de zojuist besproken rollen nog eens overzichtelijk worden weergegeven.  
 
Tabel 9 Overzicht van de 3 rollen 

 

Advies- en verwijsrol  
- Ondersteuning bieden aan ouderenorganisaties en gemeenten bij advisering en doorverwijzing van 

ouderen 
- Optrekken in lokale woonservicegebieden en de kennis die in huis is beschikbaar stellen aan 

andere organisaties 
 
Intermediairsrol 

- Optreden als bouwbegeleider 
- Inzetten van sale-and-lease back constructie 
- Ondersteunen van coöperatieven 

 
Leveranciersrol 

- Aanbieden van woningaanpassingen 
- Aanbieden van onderhoudscontracten 
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5.3 Acceptatie door oudere eigenaar-bewoner bij betreden van de markt 
 
Essentiële input voor beleidsvorming is ten eerste inzicht in de vraag en ten tweede geaccepteerd worden door 

de doelgroep. Elke ondernemer die een product of dienst in de markt zet, een auto, een vakantiereis, 

zorgaanbod of een woning, probeert zich een beeld te vormen van de consument en hun gedrag te verklaren. 

Woningcorporaties bevinden zich tot nu toe niet op de markt van oudere eigenaar-bewoners. De oudere 

eigenaar-bewoner zal hierdoor niet direct een woningcorporatie benaderen wanneer zorg en/of ondersteuning 

nodig is. Om succesvol toe te treden tot deze markt en geaccepteerd te worden door oudere eigenaar-

bewoners zal er inzicht moeten worden verkregen in hun gedrag, dat wil zeggen in zee gaan met een 

woningcorporatie, en de motieven daarvoor. Er bestaan verschillende theorieën om consumentengedrag te 

verklaren. Eén van de bekendste theorieën om het consumentengedrag te verklaren is de Theorie van Gepland 

Gedrag of Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991). De theorie gaat ervan uit dat mensen een bepaald gedrag 

vertonen dat is voortgekomen uit een intentie. De intentie om uiteindelijk een bepaald gedrag te vertonen is 

op zijn beurt weer afhankelijk van drie determinanten namelijk de houding ten opzichte van het gedrag, de 

beïnvloeding door anderen en de verwachte controle van de effecten. In navolging op deze theorie is een 

model ontwikkeld specifiek voor de woningmarkt (Heijs, Carton, Smeets, & Van Gemert, 2007). Dit is 

voortgekomen uit het feit dat de huidige woningmarkt is veranderd van een aanbodgerichte naar een 

vraaggerichte markt. Om deze markt goed te kunnen blijven bedienen is meer inzicht nodig in het gedrag van 

de consument. Een uitgebreidere beschrijving van dit model is te vinden in bijlage III. 

 

In de volgende paragraaf 5.3.1.1 zal het gedragsmodel in verband worden gebracht met de mogelijke diensten 

die een woningcorporatie aan kan bieden aan oudere eigenaar-bewoners. Hiervoor is in dit onderzoek een 

kubusmodel ontwikkeld dat handvaten zal bieden om mogelijke acceptatieproblemen en -voorwaarden op te 

kunnen sporen. 5.3.1.2 zal de werking van het kubusmodel aan de hand van voorbeelden verder uitleggen. De 

mogelijke uitkomsten zullen in acht genomen moeten worden om als woningcorporatie geaccepteerd te 

worden door oudere eigenaar-bewoners. Tevens beoogt het model een bijdrage te leveren aan een succesvolle 

implementatie van de gekozen strategie binnen de organisatie.  
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5.3.1 Het kubusmodel 
 

Het gedragsmodel is als theoretisch model ingezet om verder onderzoek te doen naar de vraagzijde. Getracht is 

een model te ontwikkelen waarbij de relatie gelegd kan worden tussen de mogelijke rollen die een 

woningcorporatie kan spelen en het bestaande gedragsmodel (Voor uitleg van het gedragsmodel zie bijlage III). 

Het ontwikkelde model heeft de vorm van een kubus (zie onderstaande figuur).  

 

 

Aan de hand van de drie dimensies, te weten (1) groep, (2) rol en (3) terrein, is dit uiteindelijk een instrument 

geworden dat handvaten zal bieden voor het bepalen van de strategie.  

 

In paragraaf 2.1.3 is duidelijk geworden dat de oudere eigenaar-bewoners ingedeeld kunnen worden op basis 

van een driedeling: de oudere eigenaar-bewoner die noodgedwongen en reactief te werk gaat, de oudere 

eigenaar-bewoner die preventief te werk gaat met oog op de toekomst en de laatste groep die nog bewust 

gemaakt dient te worden van het feit dat de kans dat men zorg en/of ondersteuning toeneemt naarmate men 

ouder wordt en op het moment dus nog niets onderneemt. Deze drie groepen worden uitgezet langs de 

verticale as ‘groep’. In paragraaf 5.2.2 zijn drie mogelijke rollen (advies- en verwijsrol, intermediairsrol en 

leveranciersrol) ontwikkelt en worden op de horizontale as ‘rol’ geplaatst. De derde dimensie ‘terrein’ is onder 

te verdelen in de attitude/houding, subjectieve normen en de verwachte controle. In het gedragsmodel is 

duidelijk geworden dat de terreinen ‘attitude/houding’, ‘subjectieve normen’ en de ‘verwachte controle’ zijn 

gebaseerd op gedachten over de eigenschappen van het gedrag en het object, ofwel ‘beliefs’. Binnen deze 

‘beliefs’ zijn positieve en negatieve waarderingen aan te geven die daarop van invloed zijn. De ‘beliefs’ krijgen 

vorm door kennis en ervaring, emoties en de algemene waarden.  

 

Het kubusmodel zal in dit onderzoek niet in zijn geheel worden uitgewerkt. Een vervolgstudie zal nodig zijn om 

het gehele kubusmodel in te kunnen vullen. De volgende paragraaf zal aan de hand van een tweetal illustraties 

de werking van het kubusmodel verder toelichten.  

  

 (2) Rol 
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5.3.2 Het kubusmodel toegepast 
 
Om meer inzicht te verkrijgen bij de hantering van het kubusmodel zullen twee cellen verder worden 

uitgewerkt met een voorbeeld. Zie de figuur voor een illustratie van de eerste cel. De blauwe kubus illustreert 

dus de cel als onderdeel van het gehele kubusmodel. 

 

De blauwe cel als onderdeel van de kubus, stelt (1) de groep oudere eigenaar-bewoners voor die actie 

onderneemt en zorg en/of ondersteuning nodig heeft, (2) de rol als leverancier in het aanbieden van 

woningaanpassingen en (3) de attitude ten aanzien van het gedrag. De attitude, ofwel houding, vergt verdere 

uitleg. Met de attitude ten aanzien van het gedrag in dit voorbeeld wordt bedoeld: de houding van oudere 

eigenaar-bewoners ten aanzien van een woningcorporatie als leverancier van woningaanpassingen. De oudere 

eigenaar-bewoner ziet een woningcorporatie niet als eerste partij om in te schakelen voor het aanpassen van 

de woning. Deze attitude is gebaseerd op ‘beliefs’, ofwel gedachten over de effecten en de waardering van 

deze effecten daarop. Deze worden gevormd door positieve en negatieve waarderingen ten aanzien van een 

woningcorporatie. Houdt er hierbij rekening mee dat onderstaande ‘beliefs’ gebaseerd zijn op de groep oudere 

eigenaar-bewoners die actie onderneemt en zorg en/of ondersteuning nodig heeft. Dit sluit overigens niet uit 

dat sommige ‘beliefs’ ook voor de andere groepen relevant kunnen zijn. 

 
Enkele positieve ‘beliefs’ zijn:  

- Oudere eigenaar-bewoners zien woningcorporaties als een betrouwbare leverancier. 

- Oudere eigenaar-bewoners zien woningcorporaties als sterke uitvoerders in de verantwoording van 

hun maatschappelijke taken. 

- Woningcorporaties leveren goede producten en diensten als leverancier in woningaanpassingen. 

 

Enkele negatieve ‘beliefs’: 

- Oudere eigenaar-bewoners worden beïnvloed door hun sociale omgeving.  

- Woningcorporaties zijn geen natuurlijke leverancier voor oudere eigenaar-bewoners. 

- Negatieve berichtgeving zorgen voor een ongunstige beeldvorming over woningcorporaties. 

(2) Leverancier van woningaanpassingen 
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Ter verduidelijking van het model zal nog een andere cel worden uitgewerkt. Hiervoor wordt (1) de groep 

oudere eigenaar-bewoners die nog bewust gemaakt moet worden van het feit dat de kans dat men zorg en/of 

ondersteuning nodig heeft toeneemt in de toekomst en nog geen actie onderneemt, (2) de rol als intermediair 

om op te treden als bouwbegeleider en (3) de mate van verwachte controle over het gedrag. De verwachte 

controle over het gedrag ontstaat uit combinaties van de waargenomen mogelijkheden om te handelen en de 

geschatte invloed van die mogelijkheden. Deze factoren worden gebaseerd op eerdere ervaringen van de 

oudere eigenaar-bewoner, maar kunnen ook gevormd worden door de sociale omgeving. 

 

Positieve ‘beliefs’: 

- Woningcorporaties hebben veel verstand van bouw- en onderhoudsprojecten. 

- Het merendeel van de oudere eigenaar-bewoners laat de woningaanpassingen uitvoeren door 

externen. 

- Woningcorporaties leveren goede producten en diensten. 

 

Negatieve ‘beliefs’: 

- Oudere eigenaar-bewoners willen zeggenschap houden over aanpassingen in de eigen woning.  

- Oudere eigenaar-bewoners willen nog niet geconfronteerd worden met eventueel toekomstige 

gebreken via woningaanpassingen. 

- Oudere eigenaar-bewoners ondervinden nog geen lichamelijke beperkingen dus waarom zouden zij de 

woning al gaan aanpassen met oog op de toekomst. 

 

Dergelijke ‘beliefs’ uit de twee voorgaande voorbeelden worden op zijn beurt weer vormgegeven door de 

kennis, emoties en algemene waarden van de oudere eigenaar-bewoners. Oudere eigenaar-bewoners zijn nog 

niet volledig op de hoogte van de beschikbare mogelijkheden op het gebied van woningaanpassingen om 

langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Oudere eigenaar-bewoners weten dat een woningcorporatie een 

(2) Intermediair: optreden als bouwbegeleider 
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maatschappelijke taak vervullen als het gaat om haar huurders, maar dat dit niet geldt voor eigenaren. Naast 

de kennis en emoties die oudere eigenaar-bewoners hebben, streven zij ook algemene levensdoelen na. Een 

algemeen levensdoel wat hierbij sterk naar voren komt is dat oudere eigenaar-bewoners graag regie willen 

behouden over eigen leven.  

 

Dit gehele proces zal per cel verder moeten worden uitgewerkt om een totaalbeeld te kunnen vormen over de 

acceptatie van woningcorporaties door oudere eigenaar-bewoners per mogelijke rol met bijbehorende dienst. 

Hieruit zal blijken dat bij de verdere uitwerking van het kubusmodel verschillende onderdelen vaker zullen 

terugkeren. Dit is geen verbazingwekkende conclusie aangezien het gehele proces wordt beïnvloed door veel 

verschillende factoren die op één of andere manier met elkaar in verbinding kunnen staan.  
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5.4 Marktperspectief 
 
Toetreden tot de markt van oudere eigenaar-bewoners kan niet los gezien worden van het toekomstige 

marktperspectief. Voor een succesvolle toetreding zijn gunstige vooruitzichten in de markt een vereiste.  

 

In hoofdstuk 4 is helder geworden dat in de komende decennia het aantal oudere eigenaar-bewoners in het 

werkgebied van WonenBreburg sterk zal toenemen. Doordat de verhuisgeneigdheid onder ouderen laag is (zie 

hoofdstuk 2), zal dit resulteren in een toename van oudere eigenaar-bewoners dat langer in hun eigen woning 

zal blijven wonen. Bovendien is er niets dat erop wijst dat de verhuismobiliteit onder ouderen in de toekomst 

weer zal toenemen (De Groot, Daalhuizen, & Van Dam, 2012).  

 

De toename van het aantal ouderen zal ook de behoefte aan voorzieningen en diensten doen toenemen zoals 

onder andere is gebleken in paragraaf 2.1.3. In hoofdstuk 3 is gebleken dat het te verwachten is dat dit ook zijn 

uitwerking zal hebben op de woning, woonomgeving en de vraag naar ondersteuning. Oudere eigenaar-

bewoners zijn gehecht aan hun woning en woonomgeving. In kwalitatieve zin is naar voren gekomen dat het 

bestaande aanbod nog niet voldoende aansluit op de wensen van de ouderen.  

 

Daarnaast verdwijnen of versoberen veel subsidies. De woningcorporaties zullen de komende tijd minder 

nieuwbouw en maatschappelijke voorzieningen realiseren door bezuinigingen en heffingen vanuit de overheid. 

De financiële vooruitzichten voor woningcorporaties zijn somberder dan een paar jaar geleden het geval was.  

 

Verder is er nog veel onduidelijkheid ten aanzien van de wet- en regelgeving. Wel is duidelijk dat de 

gelegenheid voor uitbreiding van activiteiten, niet gericht op de primaire doelgroep van woningcorporaties, 

naar verwachting zullen worden beperkt. Wil een woningcorporatie dergelijke activiteiten toch ontplooien zal 

men dit goed moeten kunnen verantwoorden. Het beargumenteren dat de vergrijzing een maatschappelijk 

probleem is waaraan de corporatie een bijdrage kan en moet leveren, zal dan ook door zowel WonenBreburg 

als gemeenten een stempel moeten drukken in het beleid.  

 

De volgende paragraaf zal ingaan welke stappen de organisatie moet ondernemen om eventuele nieuwe 

diensten succesvol te kunnen uitvoeren. 
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5.5 Organisatie  
 
Los van de diensten die je aan kunt bieden als woningcorporatie moet ook rekening gehouden worden met de 

implementatie van eventuele diensten in de eigen organisatie. Alvorens de nieuwe diensten kunnen worden 

aangeboden aan oudere eigenaar-bewoners zullen een aantal stappen moeten worden doorlopen door 

WonenBreburg. Dogge (2003) beschrijft hiervoor twaalf stappen die genomen moeten worden om uiteindelijk 

tot een succesvolle implementatie van een dienst binnen de organisatie te bewerkstelligen. Dogge (2003) stelt 

dat tot dusver het aanbieden van nieuwe diensten door woningcorporaties vooral een proces van ‘trial and 

error’ is geweest. Het stappenplan biedt de mogelijkheid het proces van ‘trial and error’ uit te schakelen. De 

twaalf stappen zijn onderverdeeld in vier fases: (1) de initiatieffase, (2) de ontwikkelingsfase, (3) de 

implementatiefase en (4) de managementfase. In onderstaande figuur zijn de verschillende fases met 

bijbehorende stappen weergegeven.  

 

 

Figuur 3 Stappenplan onderverdeeld in de verschillende fases (Rawasmy, 1996 bewerking Dogge, 2003) 

De vier verschillende fases zullen hieronder in het kort worden toegelicht. Deze fases zullen waar mogelijk 

worden toegespitst voor WonenBreburg.  

5.5.1 Initiatieffase 
 

De initiatieffase is onder te verdelen in 3 stappen: (1) uitbreiding van het dienstenaanbod strategisch wenselijk, 

(2) keuze voor een dienst en (3) definitie van de doelgroep. Uit de voorgaande hoofdstukken kan worden 

geconcludeerd dat het aanbieden van één of meerdere diensten aan oudere eigenaar-bewoners strategisch 

wenselijk is voor WonenBreburg. Dit kan onder andere zijn om het imago te verbeteren, de naamsbekendheid 

te vergroten in de regio of de portefeuille uit te breiden (zie ook hoofdstuk 1). In hoofdstuk 5.2.2 zijn de 
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mogelijke diensten die WonenBreburg kan ontplooien uiteengezet in 3 verschillende rollen met bijbehorende 

diensten. Uit deze diensten zal WonenBreburg een keuze kunnen maken. In hoofdstuk 2.1.3 zijn de drie 

doelgroepen verder uitgewerkt. De oudere eigenaar-bewoner van 55 jaar en ouder zijn in dit hoofdstuk 

onderverdeeld in drie verschillende groepen. WonenBreburg zal in de initiatieffase de keuze voor een dienst en 

voor welke groep de dienst is bedoeld moeten bepalen. De mogelijke diensten die WonenBreburg aan wil gaan 

bieden aan oudere eigenaar-bewoners moeten voorgedragen worden aan het bestuur en ter goedkeuring 

worden voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Bij goedkeuring vanuit het Bestuur en de Raad van 

Commissarissen kan worden overgegaan naar de ontwikkelingsfase. 

5.5.2 Ontwikkelingsfase 
 

Na de initiatieffase komt de volgende stap in het proces en dat is de ontwikkelingsfase. In deze fase krijgt de 

nieuwe dienst vorm. De belangrijkste uitkomst van de ontwikkelingsfase is dat aan het einde van deze fase de 

definitieve beslissing is genomen door WonenBreburg om een bepaalde dienst zelf uit te voeren of uit te 

besteden. Om te komen tot deze beslissing moeten vijf stappen worden doorlopen: (4) initiële beslissing zelf 

doen of uitbesteden, (5) definiëren van kwaliteitsaspecten, (6) vaststellen kwaliteit, (7) ontwikkelen van een 

blauwdruk en (8) definitieve beslissing zelf doen of uitbesteden. De dienst moet voldoen aan de behoefte van 

de oudere eigenaar-bewoner en er voor zorgen dat tijdens de levering van de dienst ontevredenheid bij de 

oudere eigenaar-bewoner en/of werknemer wordt uitgesloten.  

 

Tijdens de initiële beslissing dient WonenBreburg zich af te vragen of de dienst zelf wordt aangeboden of dat 

men de dienst zal gaan uitbesteden. Volgens Greaver (zoals geciteerd in Dogge, 2003) kunnen er voor 

organisaties veel redenen zijn om diensten wel of niet uit te besteden. Hier kunnen meerdere redenen aan ten 

grondslag liggen, zoals organisatorische redenen, redenen ter verbetering van de kwaliteit, financiële redenen 

en om redenen ten aanzien van inkomsten en kosten (zie voor enkele voorbeelden bijlage IV).  

 

Wanneer de initiële beslissing is genomen om de dienst zelf uit te voeren of uit te besteden, zullen vervolgens 

de kwaliteitsaspecten gedefinieerd moeten worden. Alvorens met het definiëren van de kwaliteitsaspecten 

gestart kan worden, moet het al wel duidelijk zijn welke soort dienst aan welke groep aangeboden zal worden. 

De kwaliteitsaspecten zijn een specificatie van de manier waarop WonenBreburg verwacht in de behoeften van 

oudere eigenaar-bewoners naar een bepaalde dienst te kunnen voorzien.  

 

Daarna zal de kwaliteit van de dienst vastgesteld moeten worden die oudere eigenaar-bewoners wensen. Het 

kwaliteitsniveau zal minimaal op het gewenste niveau van de oudere eigenaar-bewoners moeten liggen. In het 

geval dat er concurrenten zijn die een gelijkwaardige dienst aanbieden, zal het kwaliteitsniveau van de 

concurrent maatgevend moeten zijn. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat kosten en de vereisten wat 

betreft technologie en organisatie meespelen (Dogge, 2003). De beoogde kwaliteit zal zijn uitwerking hebben 

op de kosten. Meestal betekent een hoger kwaliteitsniveau dat er ook hogere kosten aan verbonden zijn. 
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De volgende stap is het ontwikkelen van een blauwdruk. In de blauwdruk wordt het gewenste kwaliteitsniveau 

van WonenBreburg vastgelegd, maar ook de procesgang binnen de organisatie. Aangeraden wordt om de 

procesgang binnen de organisatie vast te leggen door een stroomschema
19

 te gebruiken (Shostack, 1984 zoals 

geciteerd in Dogge, 2003), aangevuld met het na te streven kwaliteitsniveau per deelproces.  

 

De laatste stap in de ontwikkelingsfase is het definitieve besluit van WonenBreburg om een dienst zelf uit te 

gaan voeren of uit te besteden aan de markt. Volgens Dogge (2003) is dit normaal gesproken ook het laatst 

mogelijke moment waarin de keuze nog gewijzigd kan worden ten opzichte van de initiële beslissing om een 

dienst zelf uit te voeren of uit te besteden. 

5.5.3 Implementatiefase 
 

Wanneer de vorige twee fases goed zijn doorlopen kan men naar de implementatiefase. De voorkeur geniet 

het om alle stappen binnen de implementatiefase intern uit te voeren, waarbij inwinnen van extern advies 

toegelaten is. Tijdens deze fase wordt de nieuwe dienst gepresenteerd aan de medewerkers binnen 

WonenBreburg. De mate van succes van de nieuwe dienst is afhankelijk van het draagvlak onder de 

medewerkers. Dogge (2003) stelt dat deze bekendmaking open en transparant moet zijn, waarbij de 

consequenties voor de medewerkers duidelijk gecommuniceerd moet worden. Wanneer er voldoende 

draagvlak is gecreëerd onder de medewerkers zullen zij eerder geneigd zijn zich te committeren aan de nieuwe 

dienst. De bekendmaking van de nieuwe dienst aan de medewerkers van WonenBreburg dient te gebeuren 

voordat men start met de volgende stap (9) implementeren van de dienst.  

 

Volgens het stappenplan bestaat deze fase uit één onderdeel: (9) implementeren van de dienst. Tijdens deze 

fase wordt een implementatieplan ontwikkeld, waarin de te volgen strategie is vastgelegd en elk deelproces 

wordt overzien. Het biedt het kader voor het managen van deze fase en geeft een overzicht van de status van 

het implementatieproces (Dogge, 2003). In dit implementatieplan dienen minimaal de volgende activiteiten 

worden opgenomen (Rawasmy, 1996 zoals geciteerd in Dogge, 2003): 

- de doelen van elk deelproces moeten worden gespecificeerd; 

- de leiders per deelproces dienen bekend te zijn; 

- de verwachte tijd die men denkt nodig te hebben, vastgelegd per deelproces; 

- de voortgang van de implementatiefase dient te worden gecommuniceerd naar het 

managementniveau en de consument (lees: oudere eigenaar-bewoner); 

- onverwachte problemen tijdens deze fase dienen te worden opgelost. 

 

Dogge (2003) stelt dat alvorens men de nieuwe dienst volledig gaat aanbieden, WonenBreburg er verstandig 

aan doet om het implementatieplan voor de nieuwe dienst eerst te testen. Een pilotproject dient inzicht te 

geven of de dienst binnen de vastgestelde kaders uitgevoerd kan worden en waar nodig bijstellingen nodig zijn. 

 

                                                                 
19 Een stroomschema betreft een schematische voorstelling van een proces.  
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Bij een succesvol proefproject kan worden overgegaan tot een algehele implementatie binnen WonenBreburg. 

De gehele organisatie zal minimaal op de hoogte gesteld moeten worden van de nieuwe dienst. Vervolgens 

moet de organisatie ingericht worden voor deze nieuwe dienst.  

5.5.4 Managementfase 
 

Na de implementatiefase is het belangrijk de nieuwe dienst te blijven monitoren en waar nodig te verbeteren. 

Hiervoor is de laatste fase in het proces, de managementfase. Deze fase bestaat uit drie onderdelen: (10) 

meten van de kwaliteit, (11) meten van de klanttevredenheid en (12) verbeteren van de kwaliteit.  

 

Dogge (2003) stelt dat deze laatste drie stappen ook onder één noemer hadden kunnen vallen, te weten 

kwaliteitszorg. Deze gehele fase is bedoeld om de nieuwe dienst op de gewenste kwaliteit te borgen of te 

verbeteren om zo te voldoen aan de behoeften van de oudere eigenaar-bewoners. Hiervoor zal de 

tevredenheid onder oudere eigenaar-bewoners gemeten moeten worden. De uitkomsten uit deze 

klanttevredenheidsonderzoeken kunnen dan weer als input gebruikt worden om de dienst op het gewenste 

niveau te krijgen. Vervolgens kan WonenBreburg weer de stappen uit voeren die in de ontwikkelingsfase 

behoren om indien nodig de kwaliteit van de dienst aan te passen aan de wensen van de oudere eigenaar-

bewoner. 

5.6 Revenuen 
 

In paragraaf 5.2.2 zijn verschillende rollen aangehaald met mogelijke diensten die WonenBreburg zou kunnen 

implementeren binnen de organisatie. In dit stadium is het lastig de precieze opbrengsten van de verschillende 

mogelijke diensten te bepalen. Enerzijds moet de keuze voor het leveren van een mogelijk dienst aan oudere 

eigenaar-bewoners nog gemaakt worden door WonenBreburg. Anderzijds leveren niet alle diensten in directe 

zin meteen een financieel gewin op voor WonenBreburg, maar wel bijvoorbeeld op maatschappelijk vlak.  

 

Wanneer voor bepaalde diensten een vergoeding gevraagd wordt door WonenBreburg zullen deze prijzen 

minstens gebaseerd moeten zijn op de volgende onderdelen:  

- de te maken kosten; 

- de concurrenten die zich op de markt bevinden; 

- prijsafspraken met samenwerkingspartners (indien van toepassing); 

- de bereidheid van oudere eigenaar-bewoners om de dienst af te nemen (voor een bepaalde prijs). 

Duidelijk moet wel zijn dat de gemaakte kosten opwegen tegen de mogelijke opbrengsten. WonenBreburg kan 

hiervoor eigen randvoorwaarden opstellen.  
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5.7 Resumé 
 

Het aanbieden van diensten en woningaanpassingen aan oudere eigenaar-bewoners past binnen de visie van 

WonenBreburg. Ondanks dat eigenaar-bewoners niet tot de primaire doelgroep behoren van WonenBreburg 

worden zij niet uitgesloten. De visie geeft een ambitieus beeld weer over wat de organisatie wil zijn. De 

definitieve afwegingen om bepaalde diensten wel of niet uit te voeren worden in de visie nog niet gemaakt.  

 

Naast de visie worden woningcorporaties beperkt door de wet- en regelgeving. Het regeerakkoord Rutte II is op 

29 oktober 2012 gepresenteerd en de woningwet wordt momenteel herzien. In het regeerakkoord worden de 

taken voor woningcorporaties teruggebracht tot het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen 

en daaraan ondergeschikt verbonden maatschappelijk vastgoed. De precieze uitwerking van het regeerakkoord 

is nog niet bekend, maar duidelijk is wel dat gemeenten meer invloed zullen krijgen op het beleid van 

woningcorporaties. Belangrijk is dat WonenBreburg en gemeenten onderkennen dat de sterke vergrijzing in 

combinatie met onvoldoende aangepaste woningen een maatschappelijk probleem is. In dat kader zou het 

toetreden tot de eigenaar-bewonersvoorraad door WonenBreburg van maatschappelijk belang zijn en daarmee 

door de gemeenten gewenst.  

 

In tegenstelling tot het regeerakkoord blijft in de Nieuwe Woningwet het brede werkdomein, vastgelegd in 

prestatievelden van het BBSH, gehandhaafd. De prestatievelden “Leefbaarheid” en “Wonen en zorg” hebben 

tot dus ver nog geen plaats gekregen in het regeerakkoord. Woningcorporaties dienen wel voortaan juridisch 

of administratief de sociale en commerciële activiteiten te scheiden.  

 

Vervolgens zijn een aantal rollen en onderliggende diensten beschreven, gebaseerd op de kwalitatieve vraag 

van oudere eigenaar-bewoners en afgenomen diepte-interviews. Hieruit zijn drie mogelijke rollen ontstaan, te 

weten (1) de advies- en verwijsrol, (2) de intermediairsrol en (3) de leveranciersrol.  De advies- en verwijsrol is 

bedoeld om ondersteuning te bieden aan ouderenorganisaties en gemeenten bij de advisering en 

doorverwijzing van ouderen, maar ook om kennis in woonservicegebieden beschikbaar te stellen. De 

intermediairsrol houdt in: optreden als een bouwbegeleider bij woningaanpassingen, het aanbieden van sale-

and-lease back constructies en het ondersteunen van coöperatieven. De rol van leverancier betekent het 

daadwerkelijk aanbieden van woningaanpassingen en onderhoudscontracten.  

 

Nadat de mogelijke rollen zijn bepaald op basis van de kwalitatieve vraag is het zeer van belang geaccepteerd 

te worden door de doelgroep (lees: oudere eigenaar-bewoners). Om toe te kunnen treden tot de markt is het 

van belang inzicht te krijgen in hun gedrag ten aanzien van woningcorporaties. Hiervoor is een kubusmodel 

ontwikkeld dat handvaten biedt om mogelijke acceptatieproblemen en –voorwaarden op te kunnen sporen. Dit 

kubusmodel levert een bijdrage voor een succesvolle implementatie van diensten in de organisatie.  
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Om te komen tot een succesvolle implementatie van nieuwe diensten in de organisatie zou een twaalf 

stappenplan kunnen worden uitgevoerd, onderverdeeld in vier fases. De vier fases zijn: (1) initiatieffase, (2) 

ontwikkelingsfase, (3) implementatiefase en (4) managementfase. De initiatieffase is hoofdzakelijk bedoeld om 

de doelgroep en mogelijke diensten te bepalen. Tijdens de ontwikkelingsfase worden de nieuwe diensten vorm 

gegeven. Aan het eind van deze fase is de beslissing genomen door WonenBreburg om een dienst zelf uit te 

voeren of uit te besteden. De implementatiefase biedt het kader voor het managen van deze fase en geeft een 

overzicht van de status van het realisatieproces. De laatste fase, de managementfase, wordt gekenmerkt door 

het monitoren van de dienst en indien nodig het bijsturen daarvan. De managementfase is bedoeld om de 

nieuwe dienst op de gewenste kwaliteit te borgen of te verbeteren om te voldoen aan de wensen van de 

oudere eigenaar-bewoners. 

 

De uiteindelijke revenuen zijn in dit stadium nog moeilijk te bepalen. Revenuen hoeven niet alleen op financieel 

gebied tot uiting te komen, maar dat is op andere vlakken ook mogelijk (enkele voorbeelden zijn 

kennisuitbreiding, imagoverbetering en het vergroten van de naamsbekendheid in de regio). Duidelijk is dat de 

gemaakte kosten moeten opwegen tegen de mogelijke opbrengsten, financieel of anderzijds. Hiervoor kan 

WonenBreburg eigen randvoorwaarden opstellen. 

 

Het volgende hoofdstuk bevat de conclusies waarin eerst antwoord wordt gegeven op de deelvragen. De 

antwoorden op de deelvragen leiden vervolgens gezamenlijk tot de beantwoording van de hoofdvraag: Welke 

rol woningcorporaties, in het bijzonder WonenBreburg, kunnen spelen op de markt van oudere eigenaar-

bewoners om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. Afsluitend zullen er nog enkele aanbevelingen 

worden gedaan.  
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6 Conclusies & aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

In deze scriptie is onderzoek gedaan naar de mogelijke rollen die een woningcorporatie, in het bijzonder 

WonenBreburg, kan spelen om oudere eigenaar-bewoners langer zelfstandig te laten wonen in hun woning. 

Het antwoord op deze vraag zal gegeven worden met behulp van de verkregen onderzoeksresultaten bij de 

afzonderlijke deelvragen. Om te beginnen wordt de probleemstelling nog eens aangehaald:  

 

“Welke rol kunnen woningcorporaties spelen om oudere eigenaar-bewoners zo lang mogelijk zelfstandig te 

laten wonen, gezien de ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn & zorg?” 

 

Landelijke ontwikkelingen en trends 

Bevolkingsprognoses wijzen uit dat de vergrijzing in Nederland tot 2040 zal aanhouden, zo ook in het 

werkgebied van WonenBreburg. De vergrijzing zorgt ervoor dat de vraag naar zorg en/of ondersteuning zal 

toenemen. Het welvaartsniveau onder ouderen is gemiddeld genomen de laatste jaren gestegen. Dit is terug te 

zien in het inkomensniveau en het vermogen (vrij vermogen en in de huidige woning opgesloten vermogen) dat 

oudere eigenaar-bewoners bezitten. De meerderheid van de oudere eigenaar-bewoners bezit een reguliere 

eengezinswoning. De verhuisgeneigdheid onder deze groep is laag, mede doordat men (zeer) tevreden is over 

de huidige woning.  

 

Inherent aan de vergrijzing zullen bij ongewijzigd overheidsbeleid de kosten voor de ouderenzorg enorm gaan 

stijgen. De overheid treft bezuinigingsmaatregelen om deze zorgkosten terug te brengen. Ouderen worden 

geacht langer zelfstandig te blijven wonen in hun eigen woning en de genomen maatregelen dienen dit te 

bevorderen. De AWBZ en WMO worden versoberd en de bekostiging van de woonfunctie in de 

zorgzwaartepakketten 1 t/m 4 zal op korte termijn worden afgeschaft. De huidige woningvoorraad van oudere 

eigenaar-bewoners is nog niet geschikt voor het langer zelfstandig wonen. Tot op heden heeft namelijk slechts 

een klein percentage van de oudere eigenaar-bewoners hun woning aangepast. Degenen die al wel hun woning 

hebben aangepast, hebben dit voor het overgrote deel door derden laten doen.  

 

In dit onderzoek is ervoor gekozen de oudere eigenaar-bewoners in te delen op basis van de urgentie aan zorg 

en/of ondersteuning met de leeftijd als onderlegger. Naarmate men ouder wordt neemt de kans op 

lichamelijke gebreken toe. Lichamelijke gebreken blijken activiteiten ten aanzien van de eigen woning te 

beïnvloeden. De drie groepen zijn te onderscheiden in: (1) de oudere eigenaar-bewoner die nu al lichamelijke 

gebreken ondervindt en woningaanpassingen en zorg en/of ondersteuning nodig heeft, (2) de oudere eigenaar-

bewoner die preventief handelt met oog op de toekomst en (3) de oudere eigenaar-bewoner die nog bewust 

gemaakt dient te worden van het feit dat de kans aanwezig is dat aanpassing van de woning en zorg en/of 

ondersteuning in de toekomst gewenst is.  
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Woonwensen oudere eigenaar-bewoners 

De woonwensen van oudere eigenaar-bewoners hebben betrekking op de woning, woonomgeving en de 

gewenste ondersteuning. Langer zelfstandig wonen zal de behoefte aan voorzieningen en ondersteuning doen 

toenemen. Ten aanzien van de woning concentreren de problemen zich vooral rond de badkamer, trap en tuin. 

Overigens sluit dit niet uit dat elders in de woning problemen kunnen worden ondervonden. Alleen een 

geschikte woning is niet voldoende. De woonomgeving dient toegankelijk, veilig en aantrekkelijk te zijn. Het 

belangrijkste voor veel ouderen is dat hun woning voldoet aan hun behoefte, hierbij ondersteund door 

aanvullende diensten. Gebleken is dat de wensen het aanbod van ouderen nog niet voldoende op elkaar 

aansluiten. 

 

Potentiële markt voor WonenBreburg 

Het onderzochte werkgebied omvat de volgende gemeenten: Breda, Tilburg, Terheijden, Gilze en Rijen, Goirle, 

Loon op Zand, Oisterwijk en Rijsbergen. De vergrijzing zal meer zichtbaar zijn in het landelijk gebied dan in het 

stedelijk gebied. Om de potentiële markt voor WonenBreburg inzichtelijk te maken zijn de oudere eigenaar-

bewoners in het werkgebied onderscheiden volgens de hiervoor beschreven driedeling op basis van 

lichamelijke beperkingen en leeftijd. 

 

Tabel 10 Potentiële markt uitgesplitst naar lichamelijke beperkingen 

Groepen Bandbreedte (aantal woningen) 

Reactief (wel lichamelijke beperkingen)  

55-64 jaar 3.300-3.500 

65-74 jaar 2.500-3.000 

75-plussers 3.200-4.800 

  

Preventief & bewustwording ((nog) geen lichamelijke beperkingen) 

55-64 jaar 33.900-36.000 

65-74 jaar 15.400-18.000 

75-plussers 4.600-6.800 

 

De groep die vermoedelijk reactief te werk gaat, vanwege lichamelijke gebreken, in het leeftijdscohort 55-64 

jaar ligt tussen de 3.300 en 3.500. Voor het leeftijdscohort 65-74 jaar ligt het aantal woningen tussen 2.500 en 

3.000. Het aantal woningen onder de 75-plussers die reactief te werk gaat ligt tussen de 3.200 en 4.800. Het 

aantal woningen voor de overige twee groepen zonder lichamelijke gebreken liggen beduidend hoger. Deze 

laatste twee groepen, de oudere eigenaar-bewoners die nog geen lichamelijke gebreken ondervinden en 

preventief handelen of nog geen actie ondernemen, zijn op basis van kwantitatieve gegevens moeilijk te 

onderscheiden vandaar dat zij als één groep worden opgenomen. In het leeftijdscohort van 55-64 jaar ligt de 

opgave tussen de 33.900 en 36.000. Het volgende leeftijdscohort 65-74 jaar ligt de opgave tussen de 15.400-

18.000 woningen en de opgave voor de 75-plussers ligt tussen de 4.600-6.800 woningen. 
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Mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van wet- en regelgeving 

Op 29 oktober 2012 is een nieuw regeerakkoord gepresenteerd waarin de bevoegdheden van 

woningcorporaties worden ingeperkt. De precieze uitwerking hiervan is echter nog niet duidelijk. Het 

ontplooien van nieuwe initiatieven lijkt nog tot de mogelijkheden te behoren, mits woningcorporaties kunnen 

aantonen dat zij met het bedienen van de oudere eigenaar-bewonersmarkt een bijdrage leveren aan het 

oplossen van een maatschappelijk vraagstuk. In tegenstelling tot het regeerakkoord wordt in de nieuwe 

woningwet het brede werkdomein van woningcorporaties gehandhaafd. De nieuwe woningwet vermeldt dat 

woningcorporaties voortaan een onderscheid dienen te maken in hun sociale en commerciële activiteiten, 

respectievelijk DAEB en niet-DAEB activiteiten. Het ondersteunen van oudere eigenaar-bewoners behoort niet 

tot de corebusiness van woningcorporaties en wordt mede hierdoor gezien als een niet-DAEB activiteit. De 

scheiding van DAEB en niet-DAEB activiteiten kan op een juridische en administratieve wijze. De belangrijkste 

voordelen van beide opties worden hier nog eens kort aangehaald. De juridische scheiding heeft als voordeel 

dat er een aparte juridische entiteit opgericht dient te worden, waardoor eventuele verliezen van de niet-DAEB 

activiteit niet afgewenteld kunnen worden op de stichting. Ook naar de buitenwereld toe is het makkelijker te 

verantwoorden dat er geen sociale gelden worden ingezet ten behoeve van de commerciële activiteit. Mede 

door de berichtgeving van de laatste tijd is dit wenselijk. De administratieve scheiding heeft als voordeel dat de 

commerciële activiteit opereert onder de stichting, waardoor het bestuur van de stichting van de stichting ook 

volledige zeggenschap heeft over het beleid en de bestedingen van de commerciële tak. Eventuele winsten 

kunnen worden ingezet ten behoeve van de primaire doelgroep van de woningcorporatie. Bovendien kan de 

administratieve scheiding voordelen bieden bij het aangaan van leningen (lees: lagere risico-opslag).  

 

Mogelijke rollen en bijbehorende diensten 

Ten aanzien van wet- en regelgeving is er nog veel onduidelijkheid. Eventuele aanpassingen in wet- en 

regelgeving zijn zeer waarschijnlijk gezien de huidige politieke ontwikkelingen. Gelet op de 

marktomstandigheden, het maatschappelijk kader waarin woningcorporaties acteren, de visie van 

WonenBreburg en de wens en straks ook noodzaak van oudere eigenaar-bewoners om langer in de eigen 

woning te blijven wonen, is het gerechtvaardigd om de markt van oudere eigenaar-bewoners te betreden. Het 

huidige wettelijke kader biedt nog de ruimte om de oudere eigenaar-bewoners te gaan ondersteunen. Hierbij 

zijn drie rollen mogelijk, te weten (1) advies- en verwijsrol, (2) intermediairsrol, (3) leveranciersrol. Onder elk 

van deze rollen zijn verschillende diensten aangereikt die WonenBreburg mogelijk zou kunnen implementeren 

in de organisatie. De diensten die onder de advies- en verwijsrol behoren zijn de volgende: ondersteuning 

bieden aan ouderenorganisaties en gemeenten bij de advisering en doorverwijzing van ouderen, optrekken in 

lokale woonservicegebieden en het beschikbaar stellen van de kennis die in huis is aan andere organisaties. De 

diensten bij de rol als intermediair zijn: optreden als bouwbegeleider, inzetten van sale-and-lease back 

constructies en ondersteunen van coöperatieven. De derde rol als leverancier houdt in het daadwerkelijk 

aanbieden van woningaanpassingen en onderhoudscontracten. 
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Acceptatie door oudere eigenaar-bewoners 

Om deze nieuwe rollen, met bijbehorende diensten, te kunnen implementeren in de organisatie dient eerst 

inzicht verkregen te worden in de acceptatie van oudere-eigenaar bewoners. Het in dit onderzoek ontwikkelde 

kubusmodel is een instrument waarmee het gedrag van oudere eigenaar-bewoners ten aanzien van 

woningcorporaties inzichtelijk gemaakt kan worden. Mogelijke problemen en acceptatievoorwaarden kunnen 

worden opgespoord ten aanzien van de mogelijke rollen en bijbehorende diensten.  

 

Organisatie en revenuen 

Aansluitend zal om de nieuwe diensten succesvol te kunnen implementeren in de organisatie een stappenplan 

kunnen worden gehanteerd. Dit stappenplan bestaat uit vier fases: (1) initiatieffase, (2) ontwikkelingsfase, (3) 

implementatiefase en (4) managementfase. Binnen elke fase dienen afzonderlijke stappen uitgevoerd worden, 

waardoor een nieuw te implementeren systematisch vorm kan worden gegeven. Door gebruik te maken van dit 

stappenplan kan WonenBreburg gefaseerd en gecontroleerd de juiste beslissingen nemen bij een nieuw te 

implementeren dienst. De mogelijke revenuen zijn in dit stadium nog moeilijk te bepalen. Aangenomen mag 

worden dat deze revenuen verder kunnen reiken dan alleen op financieel gebied. Enkele voorbeelden zijn 

verbetering van het imago, kennisuitbreiding, naamsbekendheid vergroten in de regio. 

 

Samenvattend kan gesteld worden dat, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, toetreden tot de 

oudere eigenaar-bewonersvoorraad een interessante mogelijkheid is voor WonenBreburg. 

6.2 Aanbevelingen  

 

Wet- en regelgeving 

Het onderzoek gaat uit van de wet- en regelgeving zoals die per januari 2013 bekend is. Aanpassingen in de 

betreffende wet- en regelgeving is de komende maanden zeer waarschijnlijk. Enige terughoudendheid is dus 

aan te raden vanwege de wijzigingen die mogelijk nog volgen. Tot op heden zijn er in ieder geval nog 

mogelijkheden voor WonenBreburg om de groep oudere eigenaar-bewoners te gaan ondersteunen. 

 

Een zekerheid ten aanzien van wet- en regelgeving is de scheiding van DAEB en niet-DAEB activiteiten. De 

voorkeur geniet om de niet-DAEB activiteit onder te brengen in een aparte juridische entiteit. Het voordeel is 

dat eventuele verliezen nooit afgewenteld kunnen worden op de stichting. Daarnaast kan men makkelijker 

verantwoorden dat er geen gelden voor sociale activiteiten naar commerciële activiteiten vloeien.  

 

Overleg 

Wanneer de woningcorporatie tot de oudere eigenaar-bewoners markt wil toetreden zou WonenBreburg in 

overleg moeten gaan met de gemeenten in haar werkgebied om de visie van de gemeenten over de bijdrage 

van woningcorporaties aan het thema langer zelfstandig wonen van ouderen te horen en daar duidelijke 

afspraken over vast te leggen. Naast het overleg met gemeenten doet WonenBreburg er verstandig aan de 
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groep oudere eigenaar-bewoners al in een vroegtijdig stadium erbij te betrekken. Hierdoor kan het draagvlak 

bij gemeenten en oudere eigenaar-bewoners worden vergroot. Om deze doelgroep te kunnen bereiken kan 

een woningcorporatie lokale ouderenbonden uitnodigen. De ouderenbonden worden vervolgens verzocht om 

voorlichting te geven aan de groep oudere eigenaar-bewoners over de activiteiten.  

 

Pilotproject 

Gestart kan worden met pilotprojecten in een landelijke gemeente uit het werkgebied, zodat WonenBreburg 

alvast kennis en ervaring op kan doen. Het landelijk gebied vergrijst harder dan het stedelijk gebied. De 

noodzaak tot onderzoek is in het landelijk gebied mede hierdoor hoger. Voor een pilotproject wordt 

aangeraden te beginnen met de groep oudere eigenaar-bewoners die al lichamelijke beperkingen ondervinden. 

Immers, deze groep heeft acuut behoefte aan zorg en/of ondersteuning en zal mede daardoor eerder 

openstaan voor een woningcorporatie. Ze willen ten slotte dat er snel een oplossing wordt geboden. 

 

Aangeraden wordt tijdens de pilotprojecten alle rollen en de te leveren diensten te proberen. Een pilotproject 

biedt een uitstekende manier om te achterhalen naar welke diensten er nu daadwerkelijk de meeste vraag is 

vanuit oudere eigenaar-bewoners. Een bijkomend voordeel van een pilotproject is dat men alvast voeling krijgt 

met de uitvoering van de nieuwe diensten. De benodigde documentatie kan tijdens dit project ook indien nodig 

nog worden bijgesteld. De klanttevredenheid kan tijdens en na het project worden gemeten door gebruik te 

maken van een enquête. Hierdoor kan WonenBreburg inzichtelijk krijgen waar eventuele bijstellingen nodig 

zijn.  

 

Woonbehoefte Onderzoek Nederland 

Gezien het feit dat er in dit onderzoek gebruik gemaakt is van resultaten uit het Woonbehoefte Onderzoek 

Nederland uit 2009 en de uitkomsten mogelijk verouderd zijn, is het bij een verdere uitwerking verstandig 

gebruik te maken van de onderzoeksresultaten uit een nieuw onderzoek. Medio 2013 wordt het nieuwe 

Woonbehoefte Onderzoek beschikbaar gesteld en dit kan uitstekend als databron dienen.  

 

Type woningen 

Dit onderzoek heeft geen inzicht gegeven in de verschillende typen woningen naar bouwjaren die oudere 

eigenaar-bewoners hebben. Het ligt voor de hand dat bepaalde typen woningen eerder geschikt zijn of 

gemaakt kunnen worden om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Hierdoor kan voor bepaalde diensten 

de potentiële markt voor WonenBreburg lager uitvallen. Dit zal vooral gevolgen hebben bij het aanpassen van 

de woning.  

 

Vervolgonderzoek 

Om de doelgroep oudere eigenaar-bewoners goed te kunnen bedienen in de toekomst zal het in dit onderzoek 

ontwikkelde kubusmodel verder uitgewerkt dienen te worden. Het kubusmodel biedt handvaten om mogelijke 

acceptatieproblemen en acceptatievoorwaarden op te kunnen sporen. In deze scriptie is een driedeling 
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gemaakt in de groep oudere eigenaar-bewoners. Voor elke groep dient het model ingevuld te worden, zodat 

mogelijke diensten afgestemd kunnen worden op de wensen van de oudere eigenaar-bewoners. Een enquête 

onder oudere eigenaar-bewoners biedt een mogelijkheid om het model verder in te vullen.  

 

Toekomstige oudere eigenaar-bewoners zullen in steeds mindere mate vrij zijn van hypotheekschuld op het 

moment dat zij de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Naast het inkomen en het vrij vermogen is de 

eigen woning in de huidige tijd de belangrijkste vorm van vermogen. De zorgkosten stijgen, maar het vermogen 

van toekomstige oudere eigenaar-bewoners daalt. Een vervolgonderzoek zou uit moeten wijzen op welke 

alternatieve manieren toekomstige oudere eigenaar-bewoners de zorg en/of ondersteuning kunnen 

financieren.  

 

Ouderen worden geacht langer zelfstandig te blijven wonen in hun eigen woning, hierdoor kan de 

doorstroming op de woningmarkt stagneren. Een vervolgonderzoek kan inzicht geven op de mogelijke impact 

van het langer zelfstandig wonen van ouderen en wat dit voor gevolgen heeft op de totale woningmarkt.  
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Bijlage I: Zorgzwaartepakketten  

 

Per 1 januari 2013 geldt voor de lichte ZZP’s 1 en 2 (alleen nieuwe cliënten) dat zij niet meer in aanmerking 

komen voor intramurale zorg, maar voor extramurale zorg. Later zal dit ook gaan gelden voor de ZZP’s 3 en 4, 

maar de precieze uitwerking en datum zijn nog onbekend. Concreet houdt dit in dat zij voortaan zelf de 

bekostiging van de woonlasten (huur) dienen te regelen. Deze overheidsmaatregel zorgt ervoor dat mensen 

langer zelfstandig thuis blijven wonen om de zorg betaalbaar te houden in de toekomst.  

 

Voor de ZZP’s 1 en 2 gaat het om de volgende bekende indicaties: ZZP VV 01 en 02, ZZP VG 01 en 02, ZZP GGZ 

B01 en 02, ZZP GGZ C 01 en 02 (Centrum indicatiestelling zorg, 2013). De zorgzwaartepakketten (ZZP) bestaan 

uit 53 pakketten onderverdeeld over drie sectoren: 

 

Tabel 11 Zorgzwaartepakketten (Centrum indicatiestelling zorg, 2013) 

ZZP Aantal ZZP-pakketten 

Verpleging en verzorging (VV) 10 

Gehandicaptenzorg (GZ) 

- Verstandelijk gehandicapt (VG) 

- Licht verstandelijk gehandicapt (LVG) 

- Sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt (SGLVG) 

- Lichamelijk gehandicapt (LG) 

- Zintuigelijk gehandicapt, auditief en communicatief 

- Zintuigelijk gehandicapt, visueel 

30  

(8) 

(5) 

(1) 

(7) 

(4) 

(5) 

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

- Gebruik maken voortgezet verblijf (B-categorie) 

- Verblijven met ondersteuning (C-categorie) 

13 

(7) 

(6) 

 

Ter verduidelijking zal voor de ZZP 1 t/m 4 een beschrijving volgen. Dit onderzoek richt zich op ouderen, 

zodoende zal de sector gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg niet verder worden aangehaald. De 

volgende overzichten van de zorgzwaartepakketten zijn allen afkomstig van de regeling zorgaanspraken AWBZ 

(Overheid, 2012). 
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Bijlage II: Cijfers werkgebied 
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Gemeente Deelgemeente Eigenwoningbezit Reguliere woning Aangepaste woning

55-64 65-74 75+ 55-64 65-74 75+ 55-64 65-74 75+

Totaal Totaal

Breda 13.472     7.293           4.482        12.677     6.235        3.012        795           1.057        1.470        

Breda (excl. onderstaande) 10.797     5.490           3.612        10.160     4.694        2.427        637           796           1.185        

Bavel 698           383              149           656           327           100           41              55              49              

Prinsenbeek 960           713              299           903           609           201           57              103           98              

Teteringen 640           415              240           602           355           161           38              60              79              

Ulvenhout 426           318              189           400           271           127           25              46              62              

Tilburg 15.462     8.168           4.386        14.550     6.983        2.947        912           1.184        1.438        

Tilburg (excl. onderstaande) 13.846     7.067           3.969        13.029     6.042        2.667        817           1.025        1.302        

Berkel-Enschot 902           648              252           849           554           169           53              94              83              

Udenhout 736           453              168           693           387           113           43              66              55              

Drimmelen 2.672        1.315           625           2.514        1.124        420           158           191           205           

Terheijden 701           278              133           659           237           89              41              40              44              

Gilze en Rijen 2.346        1.233           557           2.207        1.054        374           138           179           183           

Goirle 2.416        1.153           532           2.273        985           358           143           167           174           

Loon op Zand 2.141        1.135           597           2.014        970           401           126           165           196           

Oisterwijk 2.346        1.403           767           2.207        1.199        515           138           203           251           

Zundert 1.933        1.018           607           1.819        870           408           114           148           199           

Rijsbergen 627           308              165           590           263           111           37              45              54              

39.510     20.968        11.617     37.179     17.927     7.806        2.331        3.040        3.810        

72.094     62.913     

% eigenwoningbezit BRON: C

55-64 64%

65-74 50%

75+ 35%

% reguliere woning BRON: D

55-64 94,1%

65-74 85,5%

75+ 67,2%

Gemeente Deelgemeente Eigenwoningbezit afgezet tegen lichamelijke beperkingen Eigenwoningbezit afgezet tegen geen lichamelijke gebreken

55-64 65-74 75+ 55-64 65-74 75+

Totaal Regulier Totaal Regulier Totaal Regulier Totaal Regulier Totaal Regulier Totaal Regulier

Breda 1.186        1.116        1.028        879           1.860        1.250        12.286     11.562     6.264        5.356        2.622        1.762        

Breda (excl. onderstaande) 950           894           774           662           1.499        1.007        9.847        9.266        4.716        4.032        2.113        1.420        

Bavel 61              58              54              46              62              41              636           599           329           281           87              58              

Prinsenbeek 84              79              100           86              124           83              876           824           612           523           175           118           

Teteringen 56              53              59              50              99              67              584           549           356           305           140           94              

Ulvenhout 37              35              45              38              78              53              388           365           273           233           111           74              

Tilburg 1.361        1.280        1.152        985           1.820        1.223        14.102     13.270     7.016        5.999        2.566        1.724        

Tilburg (excl. onderstaande) 1.218        1.147        996           852           1.647        1.107        12.628     11.883     6.071        5.190        2.322        1.560        

Berkel-Enschot 79              75              91              78              105           70              823           774           556           476           147           99              

Udenhout 65              61              64              55              70              47              671           632           389           332           98              66              

Drimmelen 235           221           185           159           259           174           2.437        2.293        1.130        966           365           246           

Terheijden 62              58              39              33              55              37              639           601           238           204           78              52              

Gilze en Rijen 206           194           174           149           231           155           2.139        2.013        1.059        905           326           219           

Goirle 213           200           163           139           221           148           2.203        2.073        990           846           311           209           

Loon op Zand 188           177           160           137           248           166           1.952        1.837        975           834           349           235           

Oisterwijk 206           194           198           169           318           214           2.139        2.013        1.205        1.030        448           301           

Zundert 170           160           143           123           252           169           1.763        1.659        874           747           355           239           

Rijsbergen 55              52              43              37              68              46              572           538           264           226           96              65              

3.477        3.272        2.956        2.528        4.821        3.240        36.033     33.908     18.011     15.399     6.796        4.567        

% lichamelijke beperkingen BRON: E % Zonder lichamelijke beperkingen BRON: E

55-64 8,8% 55-64 91,2%

65-74 14,1% 65-74 85,9%

75+ 41,5% 75+ 58,5%
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Bronvermelding: 

A) Provincie Noord-Brabant (2011), De ontwikkeling van de bevolking in Noord-Brabant 2011-2030. 
Opgeroepen op 12 augustus 2012, van http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-
thema/bouwen-en-wonen/feiten-en-cijfers-wonen/bevolkingsprognose-2011.aspx 

B) CBS (2011), Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2011. Opgeroepen op 13 
augustus 2012, van 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70904NED&D1=2,9&D2=12554-
12555,12557,12559,12561,12563,12565-12566,12568-12571,12573,12575,12577,12579-
12580,12582,12584,12586,12588,12590,12592,12594,12596,12598,12600,12602,12604-
12605,12607,12609-12610,12612-
12613,12615,12617,12619,12621,12623,12625,12627,12629,12631,12633,12635,12637,12639,12
641,12643,12645,12647-12650,12652-
12653,12655,12657,12659,12661,12663,12665,12667,12669,12671,12997-
13012,13014,13017,13025-13026,13035-13037,13040-13081,13356-13372,13429-13446,13834-
13863,13865-13870,13872-13892,13894,13896,13898,13900,13902,13904,13906-
13919,13921,13923,14219-14235,17101-17125&D3=l&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T 

C) Zie voor bronvermelding paragraaf 3.2.3 
D) WoON2009 (2010), Zelfstandig wonende ouderen huishoudens naar woningtype (2009). 

Opgeroepen op 18 oktober 2012, van 
http://vois.datawonen.nl/quickstep/QSReportAdvanced.aspx?report=cow10_616&geolevel=nede
rland&geoitem=1&period=most_recent_period 

E) Zie voor bronvermelding paragraaf 2.1.3 
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Bijlage III: Het model 
 
Het model beschrijft het proces dat leidt tot observeerbaar gedrag (lees: de keuze voor een woningcorporatie). 

Dit model omvat een interpretatiekader, waarin de verschillende onderdelen aan bod komen om het proces 

inzichtelijk te maken. Zie onderstaande figuur voor het betreffende model.  

 

 

Figuur 4 Het model (Heijs, Carton, Smeets, & Van Gemert, 2007) 

 

Het observeerbare gedrag is het directe gevolg van drie factoren, te weten (1) de bestaande intenties of 

plannen voor dat gedrag, (2) gewoonten en (3) de werkelijk aanwezige controle en mogelijkheden voor 

uitvoering van het gedrag.  

 

De bestaande intentie is weer afhankelijk van (1) attitudes, ofwel houding, ten aanzien van het gedrag (met het 

gedrag wordt hiermee de keuze voor een woningcorporatie bedoeld). (2) De subjectieve normen (wat een 

persoonlijke vertaling van de normen van de sociale omgeving impliceert), (3) de mate van verwachte controle 

over het gedrag en (4) de gewoonten (die als zodanig niet direct beïnvloedbaar zijn, maar wel invloed hebben 

op de intentie en dus ook het uiteindelijke gedrag). De algemene regel is dat des te positiever de oudere 

eigenaar-bewoner is dit ook zijn reflectie heeft op de intentie en het uiteindelijke gedrag. De eerste drie 

terreinen waarvan een intentie afhankelijk is zullen later als input gebruikt worden voor het ontwikkelde 

kubusmodel.  

 

De drie terreinen attitudes, subjectieve normen en verwachte controle zijn gebaseerd op ‘beliefs’. Zo wordt 

aangenomen dat de attitude beïnvloed wordt door de verwachte effecten van het gedrag en de waardering 
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van deze effecten. De subjectieve norm komen voort uit een combinatie van de normen die de sociale 

omgeving lijkt te hanteren omtrent het gedrag en de motivatie om als oudere eigenaar-bewoner zich hieraan 

aan te passen. De verwachte controle ontstaat uit combinaties van de waargenomen mogelijkheden om te 

handelen en de geschatte invloed van die mogelijkheden. Deze factoren zijn gebaseerd op eerdere ervaringen 

van de oudere eigenaar-bewoner, maar kunnen ook gevormd worden door de sociale omgeving.  

 

De zojuist behandelde ‘beliefs’ worden gevormd door (1) kennis die oudere eigenaar-bewoners al bezitten over 

woningcorporaties, (2) de algemene waarden in het leven en (3) emoties die op kunnen treden.  

 

Het gehele proces kan door persoonlijke kenmerken (bovenste vak) en andere omgevingsfactoren (onderste 

vak) worden beïnvloed (Heijs, Carton, Smeets, & Van Gemert, 2007). In dit onderzoek zijn de oudere eigenaar-

bewoners op basis van persoonlijke en demografische kenmerken in drie groepen onderscheiden namelijk: de 

oudere eigenaar-bewoner die noodgedwongen en reactief te werk gaat, de oudere eigenaar-bewoner die 

preventief te werk gaat met oog op de toekomst en de laatste groep die nog bewust gemaakt dient te worden 

van het feit dat de kans dat men zorg en/of ondersteuning toeneemt naarmate men ouder wordt en die op het 

moment nog niets onderneemt. De omgevingsfactoren worden onder andere bepaald door het soort woning 

dat de oudere eigenaar-bewoners bezitten, de locatie van de woning en de actuele wet- en regelgeving.  
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Bijlage IV: Wel of niet uitbesteden van een dienst 
 
In de tabellen hieronder worden enkele voorbeelden aangedragen waar rekening mee gehouden dient te 

worden als een organisatie een antwoord probeert te formuleren op de vraag of een dienst wel of niet 

uitbesteed dient te worden.  

 
Bron: (Greaver, 1999 geciteerd in Dogge, 2003) 
 

Organisatorische redenen 

- verbeteren van de effectiviteit van de organisatie door uitsluitend activiteiten uit te voeren waar de 

organisatie goed in is; 

- vergroten van de flexibiliteit om het hoofd te kunnen bieden aan veranderende 

marktomstandigheden, vraag naar diensten, goederen en technologie; 

- verbeteren van het management en de controle; 

- verbeteren van het risicomanagement 

 

Verbetering van de kwaliteit 

- vergroten van de waarde van een dienst voor de consument en de klanttevredenheid; 

- verbeteren van de operationele processen; 

- verkrijgen van deskundigheid; 

- verkrijgen van innovatieve ideeën; 

- verbeteren van de geloofwaardigheid en het imago.  

 

Financiële redenen 

- reduceren van investeringen van diensten; 

- vrijmaken van middelen voor andere doelen; 

 

Redenen van inkomsten 

- via het netwerk van de externe(n) toegang krijgen tot nieuwe markten; 

- versnellen van de uitbreiding door gebruik te maken van de capaciteit van de externe(n); 

 

Redenen van kosten 

- terugbrengen van de kosten door een lagere kostenstructuur; 

- vaste kosten overbrengen naar variabele kosten. 

 


