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Voorwoord 
Dit verslag is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek waar ik de 
afgelopen tijd mijn ziel en zaligheid heb ingelegd. Na een korte omweg 
via architectuur aan het begin van mijn studie Bouwkunde ben ik uit
eindelijk bij de richting vastgoed beland. De interesse voor het ontwerp 
en de kwaliteit van de ruimte is er echter altijd gebleven. Deze scriptie 
reflecteert deze interesse, door te onderzoeken hoe de kwaliteit van de 
leefomgeving van ouderen verbeterd kan worden. Het vormt daarom 
een perfecte afronding van mijn master Real Estate Management & 
Development aan de Technische Universiteit te Eindhoven. 

Er Is al veel onderzoek gedaan naar woonzorgvoorzieningen voor 
ouderen, alleen mis ik daar vaak de koppeling naar hoe ouderen deze 
woonzorgvoorzieningen ervaren. Mede door mijn eigen ervaring dat 
mijn oma nooit heeft kunnen aarden in een woonzorgvoorziening is 
mijn interesse gewekt om onderzoek te verrichten naar wat er voor kan 
zorgen dat ouderen zich wel thuis voelen in een dergelijke voorziening. 

Mijn dank gaat uit naar iedereen die me de afgelopen tijd ondersteund, 
geadviseerd en gemotiveerd heeft, met als resultaat dat er nu dit 
verslag voor u ligt. 
Allereerst wil ik graag een aantal personen bedanken die dicht bij me 
staan. Als eerste is dat mijn vriend, die me met veelliefde tijdens alle 
hoogte- en dieptepunten altijd heeft bijgestaan en waar ik altijd op kon 
terugvallen. Daarnaast wil ik mijn ouders graag bedanken voor hun 
steun tijdens mijn hele studie en mijn afstudeerperiode in het bijzonder. 
Speciale dank gaat uit naar Wim Heijs en Leonie van de Ven, mijn be
geleiders vanuit de TUle, voor hun nuttige tips en adviezen en kritische 
opmerkingen. Het heeft me zeer zeker geholpen om uiteindelijk tot dit 
resultaat te komen. 
Om ook voldoende diepgang en een praktische zienswijze mee te ne
men In mijn onderzoek heb ik de samenwerking gezocht met Vesteda, 
in het bijzonder met de afdeling Wonen en Zorg. Mijn dank gaat uit Jan 
Willem van der Marel en Jan Kuipers die mij de mogelijkheid geboden 
hebben om bij Vesteda mijn afstudeeronderzoek te kunnen verrich
ten en mij tevens de kans hebben gegeven om alvast een kijkje in de 
praktijk te nemen. 
Tenslotte wil ik alle geïnterviewde deskundigen en bewoners bedan
ken voor de medewerking aan mijn onderzoek. Zonder hen zouden er 
toch heel wat minder interessante resultaten uit mijn onderzoek zijn 
gekomen. 

Ma~olein Huijs 
Eindhoven, 1 oktober 2010 
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Samenvatting 
Het aantal ouderen in Nedertand zal de komende jaren toenemen. 
Door deze vergrijzing zal er een grote vraag ontstaan naar woonzorg
voorzieningen voor de zorgvragende senioren. Het is belangrijk dat er 
kwalitatief goede huisvesting aangeboden wordt, die voldoet aan de 
wensen en eisen van de ouderen en waar men zich thuis voelt of zich 
mee verbonden acht. 
Op dit moment is er ook veel gaande in de gezondheidszorg. Door 
middel van wetswijzigingen wil de overheid meer marktwerking creëren 
in de zorg, waardoor de zorginstellingen zelf verantwoordelijk worden 
voor het financieren van hun vastgoed. Deze twee ontwikkelingen (ver
grijzing en deregulering) bieden kansen voor ontwikkelaars, beleggers 
e.d., aangezien er een markt ontstaat voor woonzorgvoorzieningen. Het 
probleem is alleen dat men nog niet goed weet waar een woonzorg
concept precies aan moet voldoen, zodat de ouderen zich verbonden 
kunnen voelen met de woonplek. Dit heeft geleid tot de volgende 
probleemstelling voor het onderzoek: 

'Welke psychologische, sociale en functionele factoren en bijbeho
rende maatregelen zijn van belang voor woonzorgconcepten voor 
ouderen binnen de caresector, zodat ze bijdragen aan het creëren van 
psychologische, sociale en functionele binding met de wooneenheid, 
het complex en de omgeving, opdat ouderen zich daar thuis voelen?' 

Woonzorgconcepten 
Om woonzorgconcepten of -voorzieningen te optimaliseren is het 
noodzakelijk om eerst een compleet beeld te. krijgen van de ontwik
kelingen in de caresector en de kenmerken van bestaande concepten. 
Uit het literatuuronderzoek (hoofdstuk 2) blijkt dat er in de caresector 
steeds meer aandacht komt voor het scheiden van wonen en zorg 
in financieel, organisatorisch en ruimtelijk opzicht. Daarnaast wordt 
de zelfstandigheid van ouderen ook steeds belangrijker gevonden. 
Hierdoor en door de verschillende mogelijkheden voor ouderen om de 
ZorgZwaartePakketten te verzilveren zijn er veel verschillende soorten 
woonzorgconcepten mogelijk. 
Verder kwamen verschillende soorten woonzorgconcepten naar voren 
die in het kader van dit onderzoek en voor de huidige en toekomstige 
generatie ouderen interessant zijn: 

'Residentiële' service en verzoraing 
Volledig zelfstandige wooneenheid 
Geen zorgindicatie nodig 

• Veel service, diensten en voorzieningen aanwezig 
Gedeeltelijke financiële koppeling wonen en zorg 



Aanleunwoning 
Volledig zelfstandige wooneenheid 
Vaak een zorgindicatie nodig (ligt vaak aan soort segment: parti
culier of sociaal) 

• Gebruik van service, diensten en voorzieningen aangrenzende 
zorginstelling 
Gedeeltelijke financiële koppeling wonen en zorg 

Woonzorgcomplex 
• Volledig zelfstandige wooneenheid 
• Geen zorgindicatie nodig 

Service, diensten en voorzieningen aanwezig 
• Geen financiële koppeling wonen en zorg 

Literatuuronderzoek binding 
Door hoofdstuk 2 is er meer kennis verkregen over de onderzoekseen
heid. De rest van het onderzoek is gericht op het beantwoorden van 
de probleemstelling zoals die hierboven geformuleerd is. Hiervoor is 
eerst een uitgebreid literatuuronderzoek gedaan in hoofdstuk 3, waarbij 
wetenschappelijke artikelen afkomstig van diverse disciplines (psycho
logie, sociale wetenschappen e.d.) en uit allerlei landen zijn geraad
pleegd. Hieruit zijn veel verschillende factoren naar voren gekomen 
die invloed kunnen hebben op de binding die ouderen ervaren met een 
woonzorgvoorziening. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
• Vertrouwdheid; 

Privacy; 
Vervullen van individuele behoeften; 
Controle over het dagelijkse leven; 
Controle over de verhuisbeslissing; 
Veiligheid; 
Sociaal contact met medebewoners en buren; 
Sociaal contact met vrienden en familie; 
Uchamelijk welzijn. 

Deze factoren kunnen op verschillende schaalniveaus een gevoel van 
binding als gevolg hebben. Zo is de sociale factor 'privacy' van invloed 
op de psychologische binding met de wooneenheid. De functionele 
factor 'controle over het dagelijkse leven' is van invloed op de psy
chologische binding met zowel de wooneenheid als het wooncomplex 
en de woonomgeving. Ook de factor 'sociaal contact met medebe
woners en buren' heeft een binding op verschillende schaalniveaus 
als gevolg. Deze sociale factor is namelijk van invloed op de sociale 
binding met het wooncomplex én de woonomgeving. Lichamelijk 
welzijn is als laatste voorbeeld een psychologische factor van invloed 
op de functionele binding met het wooncomplex. Een overzicht van alle 
gevonden factoren is te zien in figuur a. Hierin zijn de zwart gedrukte 
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factoren afkomstig uit het literatuuronderzoek. De grijs gedrukte tekst in 
figuur a betekent dat er voor dat type factor (psychologisch, sociaal en 
functioneel) van invloed op een bepaald soort binding en schaalniveau 
geen factoren gevonden zijn. 
Naast factoren levert het literatuuronderzoek ook enkele bouwkundige 
en organisatorische maatregelen op die deze factoren kunnen stimule
ren of bevorderen. 

Interviews deskundigen 
Na het literatuuronderzoek zijn er interviews met verschillende des
kundigen gehouden (hoofdstuk 4). Het doel van dit praktijkonderzoek 
was het aanvullen en controleren van de factoren en maatregelen die 
gevonden zijn tijdens het literatuuronderzoek. De deskundigen zijn 
personen van verschillende soorten partijen die in de praktijk te maken 
hebben met zorgvastgoed, zoals zorgorganisaties, een ontwikkelaar en 
een woningcorporatie. 
Uit het praktijkonderzoek blijkt dat veel van de gevonden factoren uit 
de literatuurstudie worden bevestigd door de deskundigen. Tevens 
zijn er nog vier nieuwe factoren aan het licht gekomen die ook van 
invloed kunnen zijn op de psychologische binding die ouderen ervaren 
wanneer ze wonen in een woonzorgvoorziening. Dit zijn: geborgenheld 
(op 2 verschillende schaalniveaus), sociale veiligheid en trots (zie roze 
gedrukte factoren in figuur a). 
De interviews met de deskundigen zijn vooral belangrijk geweest voor 
het achterhalen van de maatregelen die de verschillende factoren kun
nen bevorderen. Zowel organisatorische, beleidsmatige en bouwkun
dige maatregelen zijn aan de orde gekomen. 

Interviews (toekomstige) bewoners 
Naast interviews met enkele deskundigen zijn er ook interviews met 
verschillende (toekomstige) bewoners van een woonzorgvoorziening 
gehouden. Het doel van dit praktijkonderzoek is het aanvullen en con~ 
troleren van de factoren en maatregelen die gevonden zijn tijdens het 
literatuuronderzoek en de interviews met de deskundigen. 
De interviews met de bewoners hebben uiteindelijk twee nieuwe fac
toren opgeleverd, namelijk gevoel van fysieke veiligheid en functionele 
zelfstandigheid (blauw gedrukt in figuur a). Waarvan er één van invloed 
is op de functionele binding met de woonomgeving, een soort binding 
waar tijdens het literatuuronderzoek en de interviews met deskundigen 
nog geen factoren voor waren gevonden. Het lijkt er daarom op dat de 
lijst met factoren nu, na het uitvoeren van een literatuurstudie en twee 
soorten praktijkonderzoek, tamelijk compleet is. 
Verder zijn er als resultaat van de bewonersinterviews nog verschillen
de nieuwe maatregelen bijgekomen, waardoor ook deze lijst completer 
is geworden. 
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Figuur a: 
Gevonden tactoren van invloed op de 
binding die ouderen met een woon
zorgvoorziening ervaren. 



Psychologische binding 
Psychologische binding met de wooneenheid 

Psychologische factoren: historische continuïteit. vertrouwdheid. personalisatie en 

Sociale factoren: 
Functionele factoren: 

geborgenheid. 
privacy en gevoel van sociale veiligheid. 
vervullen individuele behoeften, controle dagelijkse leven. privacy, 
controle over verhuisbeslissing, vertrouwdheid (routines en rituelen) en 
gevoel van fysieke veiligheid. 

Psychologische binding met het wooncomplex 
Psychologische factoren: geborgenheid en gewaardeerd. erkend worden door anderen. 

Sociale factoren: 
Functionele factoren: 

sociale veiligheid en trots. 
gevoel hebben bij elkaar te horen. 
vervullen individuele behoeften. controle dagelijkse leven en controle 
over verhuisbeslissing. 

Psychologische binding met de woonomgeving 
Psychologische factoren: historische continuïteit. identificatie. positief beeld omgeving. 

veiligheid, lichamelijk welzijn en geborgenheid. 
Sociale factoren: het hebben van sociale contacten/relaties. 
Functionele factoren: controle dagelijkse leven en controle verhuisbeslissing. 

Persoonlijke kenm_erken 

Sociale binding 

Sociale binding met het wooncomplex 

Sociale factoren: sociaal contact vrienden en familie. sociaal contact medebewoners 
en buren. sociaal contact personeel. 

Functionele factoren: onafhankelijkheid en controle over beslissingen t.a.v. complex. 
Sociale binding met de woonomgeving 

Psychologische factoren: orde + structuur. 
Sociale factoren: sociaal contact vrienden en familie en sociaal contact 

medebewoners en buren. 

Persoonlijke kenmerken 

FuncHonele binding 
Functionele binding met de wooneenheid 

Functionele factoren: zelfstandig kunnen blijven functioneren en gebruiksgemak. 
Functionele binding met het wooncomplex 

Psychologische factoren: lichamelijk welzijn en sociale veiligheid. 

Functionele factoren: functionele zelfstandigheid. 
Functionele binding met de woonomgeving 

Functionele factoren: functionele zelfstandigheid. 
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Naar een sterkere binding in de praktijk 
Daar waar eerst in het onderzoek meer de nadruk lag op de factoren 
die de binding met een woonzorgvoorziening kunnen vergroten, is 
hoofdstuk 6 juist meer gericht op de maatregelen die daarvoor geno
men moeten worden. Hierin wordt een soort checklist gegeven voor 
projectontwikkelaars, beleggers, zorgaanbieders en dergelijke die een 
woonzorgvoorziening willen ontwikkelen of renoveren. 
Verder kan geconcludeerd worden dat diverse maatregelen op meer
dere manieren er voor kunnen zorgen dat de binding bevorderd wordt. 
Voorbeelden van maatregelen die via meerdere wegen tot binding 
kunnen leiden zijn: 

Creëren van een volledig aanbod in de wooneenheid; 
Toepassen van woontechnologie in de woning; 

• Verschillende faciliteiten aanbieden in het wooncomplex; 
Zorgen voor zitmogelijkheden in semi-publieke ruimtes; 
Goede openbaarvervoersmogelijkheden in de omgeving; 
Verschillende vormen van toezicht in de woonomgeving. 

Zo kan het creëren van een volledig aanbod in de wooneenheid leiden 
tot historische continuïteit, vertrouwdheid, controle over het dagelijkse 
leven en een gevoel van geborgenheid waardoor er een psychologi
sche binding met de wooneenheid kan ontstaan. Daarnaast kan deze 
maatregel ook nog voor een functionele zelfstandigheid zorgen wat een 
functionele binding met de wooneenheid tot gevolg kan hebben. 

Verder zijn er ook maatregelen te noemen die op een enkelvoudige 
manier tot binding kunnen leiden. Voorbeelden hiervan zijn: 
Personeel niet onaangekondigd binnen komen in wooneenheid; 

Kaal opleveren van wooneenheid; · 
• Bemanning van het wooncomplex 24fi; 
• Niet te ver van de oude woonplek gaan wonen waar men goede 

herinneringen aan heeft. 

Zo kan bemanning van het wooncomplex 24fi leiden tot een grotere 
sociale veiligheid bij ouderen waardoor er een psychologische binding 
met het wooncomplex kan ontstaan. 

Deze maatregelen zijn belangrijk voor partijen die betrokken zijn bij de 
(her) ontwikkeling of het exploiteren van een woonzorgvoorziening, om
dat het doorvoeren van een dergelijke maatregel een grote kans geeft 
dat de ouderen daardoor meer binding ervaren met hun woonplek. 

Conclusies en aanbevelingen 
Er kan geconcludeerd worden dat de eerder geselecteerde woonzorg
concepten wellicht al op een aantal vlakken kunnen zorgen voor een 
binding bij de ouderen. Bij deze woonzorgvoorzieningen zijn namelijk 



al een aantal maatregelen toegepast die volgens de onderzoeksresul
taten voor meer binding kunnen zorgen. De volgende maatregelen zijn 
bijvoorbeeld toegepast: volledig zelfstandige wooneenheden, aanbie
den van verschillende faciliteiten waar bewoners uit kunnen kiezen en 
gebruik van kunnen maken en het kunnen aanbieden van zorg wanneer 
dit nodig blijkt te zijn. 
Maar om de kans op binding bij ouderen te vergroten is het aan te be
velen om bij elke ontwikkeling specifiek te bekijken aan welke eisen de 
omgeving, het hele wooncomplex en afzonderlijke wooneenheden aan 
dienen te voldoen om de ouderen zich er thuis te kunnen laten voelen. 

Evaluatie onderzoek 
Er zijn enkele op- en aanmerkingen te plaatsen bij de gebruikte metho
den en de uitkomsten van dit onderzoek. 

Het houden van mondelinge interviews heeft als voordeel dat er 
factoren en maatregelen aan het licht komen die nog niet eerder 
gevonden zijn. Nadelen van deze methode zijn de gevoeligheid 
voor het geven van sqciaal wenselijke antwoorden en dat er maar 
een selecte groep kan worden geïnterviewd. 
Vanwege het kleine aantal mensen en omdat het deze groep 
mensen waarschijnlijk niet precies een afspiegeling is van de wer
kelijkheid, kan niet met een grote mate van zekerheid gezegd kan 
worden of de resultaten representatief zijn voor de werkelijkheid. 
Tijdens de interviews met deskundigen en bewoners zijn er niet 
veel nieuwe factoren bijgekomen ten opzichte van het literatuur
onderzoek. Daarom lijkt het er op dat de set factoren die in dit 
onderzoek gepresenteerd is redelijk volledig is. 

• Aangezien er vooral tijdens het praktijkonderzoek veel maatre
gelen genoemd zijn is het aannemelijk dat wanneer er nog meer 
personen geïnterviewd worden er ook nog meer verschillende 
maatregelen naar voren komen. De set met maatregelen is daarom 
nog niet volledig. 
De checklist is een eerste aanzet van een aanpasbaar document 
dat geraadpleegd kan worden bij de ontwikkeling of renovatie van 
een woonzorgvoorziening. De lijst factoren en bijbehorende maat
regelen kan te allen tijde worden aangepast of aangevuld wanneer 
men tot nieuwe inzichten is gekomen. 

Aanbevelingen voor gebruik onderzoek 
De resultaten van dit onderzoek zijn voor verschillende partijen interes
sant: 

Een ontwikkelaar kan dit onderzoek onder andere gebruiken wan
neer hij plannen heeft·voor de ontwikkeling van een woonzorg
voorziening. 
Beleggers kunnen aan de hand van de resultaten van dit onder
zoek een afweging maken of dit een goede investering is door 
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na te gaan of het over die eigenschappen beschikt waardoor de 
gebruikers zich er thuis kunnen voelen. 

• Een zorgorganisatie kan de verschillende beleidsmatige I organisa
torische maatregelen ook raadplegen wanneer er bijvoorbeeld een 
evaluatie van het functioneren van de organisatie plaatsvindt. 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Tot slot zijn er nog enkele aanbevelingen voor verder onderzoek te 
noemen, namelijk: 
• Een volgende stap kan zijn om te onderzoeken welke factoren het 

belangrijkste worden gevonden. Zo zou uiteindelijk een wegings
factor aan elke factor gehangen kunnen worden. 

• Om ontwikkelaars en zorgorganisaties te overtuigen van de 
meerwaarde van de toepassing van de factoren en maatregelen 
in woonzorgvoorzieningen, is er een meer kwantitatief onderzoek 
nodig. Hiervoor kunnen bewoners van verschillende soorten 
woonzorgvoorzieningen benaderd worden, die zich wel of juist niet 
met hun woonplek verbonden voelen. 

• Er kan gekeken worden naar wat de financiële consequenties zijn 
van de te nemen maatregelen, om zo te achterhalen welke maat
regelen er uiteindelijk exploitabel zijn en dus gerealiseerd kunnen 
worden. 
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1. INLEIDING 

4 

1.1 Aanleiding 
Het aantal ouderen in Nedertand zal de komende jaren toenemen. Nu in 
2010 is 15% van de bevolking 65 jaar of ouder (Ruim 2,5 miljoen ou
deren), in 2040 zal dit opgelopen zijn tot 25,6% van de totale bevolking 
wat neer komt op ongeveer 4,5 miljoen mensen van 65 jaar en ouder 
(www.cbs.nl). Na 2040 wordt verwacht dat het aantal ouderen weer zal 
afnemen. Door deze vergrijzing zal er een grote vraag ontstaan naar 
seniorenwoningen die moeten voldoen aan de wensen en eisen van de 
toekomstige gebruikers. Daarnaast zijn deze senioren vaak kapitaal
krachtiger (onder andere door de waardestijging van hun woning in de 
afgelopen jaren) dan in het verteden, waardoor ze meer mogelijkheden 
hebben. Het is dus belangrijk dat er kwalitatief goede huisvesting 
aangeboden moet worden, met daarbij de eventuele voorzieningen die 
door de senioren gewenst zijn. Senioren zijn in verschillende groepen 
in te delen. Een van deze groepen is de groep die behoefte heeft aan 
zorgvoorzieningen: de zorgvragende senioren (VROM, 2008). Wanneer 
men zorgbehoevend is worden er andere eisen gesteld aan de woning 
en de aanwezigheid van voorzieningen. 
Op dit moment is er veel gaande in de gezondheidszorg. Door middel 
van wetswijzigingen wil de overheid meer marktwerking creëren in de 
zorg, waardoor de zorginstellingen zelf verantwoordelijk worden voor 
het financieren van hun vastgoed. De taken die hierbij horen spelen 
zich buiten de core-business van de zorgaanbieders af, waardoor het 
aantrekkelijk wordt voor andere partijen om zich op dit nieuwe terrein 
te gaan begeven. Verwacht wordt dat door de deregulering een meer 
vraaggericht stelsel zal ontstaan en dus de wensen van zorgvragers be
ter aan bod zullen komen. Verder wordt de klant ook steeds mondiger 
en meer kwaliteitsbewust. Dit samen leidt ertoe dat de zorgaanbieder 
meer marktgericht, commerciëler, te werk zal moeten gaan en daardoor 
ook bewuster moet omgaan met de risico's en kansen die deze veran
deringen met zich meebrengen (VWS, 2005). 
Deze twee ontwikkelingen (vergrijzing en deregulering) bieden kansen 
voor ontwikkelaars, beleggers e.d., aangezien er een markt ontstaat 
voor zorgvastgoed en seniorenwoningen of een combinatie van die 
twee. Maar doordat deze markt nog erg nieuw is voor hen zijn de 
risico's ook groter. 

De gevolgen van deze veranderingen zijn inmiddels al zichtbaar doordat 
er verschillende nieuwe concepten ontwikkeld en gerealiseerd worden 
voor de zorg en seniorenhuisvesting, zoals levensloopbestendige wo
ningen, woonzorgvoorzieningen en herontwikkelde zorginstellingsterrei
nen. Zo wordt de zorg meer met de rest van de samenleving verweven, 
doordat het zich niet meer op afgeschermde terreinen bevindt, maar 
middenin het woon- en/of winkelgebied. 
Er zijn inmiddels al verschillende onderzoeken gedaan naar deze 
nieuwe woonzorgconcepten, waarbij vaak wordt ingegaan op de 



praktische woonwensen (de gewenste voorzieningen en diensten in de 
woning en woonomgeving die het mogelijk moeten maken om zo lang 
mogelijk zelfstandig te leven) van de zorgbehoevende. 

1.2 Probleemschets 
Ouderen brengen een groot deel van de dag door in hun woning, name
lijk gemiddeld ongeveer 75%. Dit is meer dan andere leeftijdsgroepen 
die overdag veel weg zijn in verband met werk en school of studie 
(Moos & Lawton, 1982; in Zaff & Devlin, 1998). Het ontwerp van de 
woning en woonomgeving heeft daarom een belangrijke invloed op de 
algemene kwaliteit van en de tevredenheid met het leven van ouderen. 
Wanneer mensen zorgbehoevend worden is het niet altijd meer mo
gelijk om in de huidige woning te blijven wonen. In dat geval zal men 
moeten verhuizen naar een woning waar zorgvoorzieningen in of in 
de nabijheid van de woning aanwezig zijn. Voorheen waren er weinig 
verschillende opties en kwam men al snel terecht in grootschalige ver
pleeg- of verzorgingshuizen waarin de ouderen zich waarschijnlijk niet 
echt thuis voelden, ze konden zich er vermoedelijk in tegenstelling tot 
hun vorige woning niet (direct) mee identificeren. Het is echter wel be
langrijk om een emotionele binding te hebben met een plek. Dit draagt 
namelijk onder andere bij aan stabiliteit in het leven en betrokkenheid bij 
lokale activiteiten (Lewicka, 2008). Doordat er nu verschillende nieuwe 
woonzorgconcepten worden ontwikkeld krijgen de ouderen meer keu
zemogelijkheden, zodat de kans groot is dat er iets bij zit waar ze zich 
beter mee kunnen identificeren. Het probleem is alleen dat men nog 
niet goed weet waar een concept precies aan moet voldoen, zodat de 
ouderen zich verbonden kunnen voelen met de woon plek. Een onder
zoek naar welke eigenschappen een concept dient te hebben zodat de 
ouderen daadwerkelijk binding krijgen met hun woonplek, kan daarom 
een belangrijke bijdrage leveren. 
Binding is geen eenduidig begrip, er bestaan namelijk verschillende 
vormen van binding die elk op een andere manier invloed hebben op 
het zich thuis voelen. 
Het is vaak moeilijk om aan te geven waarom iemand binding heeft 
juist met die ene plek. Door te onderzoeken waar dit van afhankelijk 
is, kan hier in de toekomst rekening mee gehouden worden bij nieuwe 
woonzorgconcepten. Een dergelijk concept zal daardoor succesvoller 
zijn omdat mensen zich er thuis voelen. 
Binding kan verder worden gespecificeerd. Ouderen kunnen zich 
namelijk verbonden voelen met een plek doordat ze zich er thuis voelen, 
ze sociale interactie hebben met anderen of omdat ze er gewenste 
activiteiten kunnen uitvoeren. Dit zijn maar enkele voorbeelden van 
waarom ouderen binding met een plek kunnen hebben, om een 
gestructureerd beeld te krijgen van deze verschillende soorten binding 
zullen ze daarom worden onderverdeeld naar: psychologische, sociale 
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en functionele binding. 
Maar welke factoren hebben nu invloed op deze verschillende soorten 
binding? Om hier een duidelijk en een zo volledig mogelijk overzicht 
van te krijgen zal er een onderverdeling gemaakt worden naar psycho
logische, sociale en functionele factoren. Voorbeelden van deze facto
ren kunnen zijn: zich veilig voelen, contact met familie en/ of vrienden of 
zelfstandig kunnen functioneren. 
Het onderzoek zal zich richten op wonen in een woonzorgvoorziening. 
Binding kan op verschillende schaalniveaus optreden, men kan zich 
namelijk hechten aan de eigen woning maar ook aan de omgeving 
waarin deze staat. De onderzoekseenheid zal daarom zijn: de eigen 
wooneenheid en de omgeving waarin deze zich bevindt. De omgeving 
bestaat uit het complex waar de wooneenheid deel van uitmaakt en uit 
de omgeving waarin het complex staat. De binding zal dus onderzocht 
worden op de volgende 3 verschillende schaalniveaus: de wooneen
heid, het wooncomplex en de woonomgeving. 
Uit het bovenstaande blijkt dat het onderzoek zal bestaan uit drie lagen, 
die samengevat kunnen worden in een facetzin (opgebouwd volgens de 
theorie van David Canter, 1985): 

psychologische t 
Welke ,=:a r factoren zijn van invloed op de 

{

psychologische 
sociale 

functionele 
binding met de 

wooneenheid 
complex 
omgeving 

Figuur 1.1: Facetzin, volgens theorie van Canter 

Hier vloeit vervolgens het onderzoeksmodel uit voort: 

Psychologische 
foetoren 

Sociale foetoren 

Functionele foetoren 

Psychologische I sociale /functionele 
1-----.,J binding met 

Wooneenheid I complex I omgeving 

Figuur 1.2: Onderzoeksmodel 
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1.3 Probleem- en doelstelling 
Naar aanleiding van de probleemschets is er de volgende probleemstel
ling opgesteld: 

Welke psychologische, sociale en functionele factoren en bijbeho
rende maatregelen zijn van belang voor woonzorgconcepten voor 
ouderen binnen de caresector, zodat ze bijdragen aan het creëren 
van psychologische, sociale en functionele binding met de wooneen
heid, het complex en de omgeving, opdat ouderen zich daar thuis 
voelen? 

Om een goede oplossing voor het probleem te kunnen vinden, is het 
belangrijk dat het onderzoek gestructureerd wordt aangepakt. Dit wordt 
gedaan door verschillende deelvragen op te stellen die samen antwoord 
moeten geven op de probleemstelling. De volgende onderzoeksvragen 
worden onderscheiden: 

1. Wat zijn de huidige ontwikkelingen in de caresector? 
2. Welke woonzorgconcepten worden er op dit moment toegepast in 

de caresector? 
3. Wat zijn de kenmerkerv'eigenschappen van deze woonzorgconcep

ten? 
4. Welke psychologische, sociale en functionele factoren zijn van in

vloed op de psychologische, sociale en functionele binding met de 
wooneenheid, het complex en de omgeving ervan bij bewoners? 

5. Welke maatregelen moeten er genomen worden om deze factoren 
te bevorderen/stimuleren, zodat de huidige en toekomstige woon
zorgconcepten binnen te caresector worden geoptimaliseerd? 

De doelstelling van dit onderzoek is als volgt geformuleerd: 

Het in kaart brengen van psychologische, sociale en functionele 
factoren en bijbehorende maatregelen die van belang zijn voor 
woonzorgconcepten voor ouderen binnen de caresector en bijdragen 
aan het creëren van psychologische, sociale en functionele binding 
met de wooneenheid, het complex en de omgeving, teneinde er voor 
te zorgen dat ouderen zich daar thuis voelen. 



1.4 Onderzoeksopzet 
Het onderzoek zal gaan over welke eigenschappen een woonzorgcon
cept moet beschikken, zodat de (toekomstige) gebruikers/bewoners 
ervan binding ervaren met deze nieuwe plek. Zoals al eerder vermeld 
zijn er al verschillende onderzoeken gedaan naar woonzorgconcepten, 
meestal zijn die gericht op de voorzieningen en diensten die aanwezig 
dienen te zijn om het concept tot een succes te maken. Dit onderzoek 
zal echter meer vanuit een andere invalshoek verricht worden. Namelijk 
door te kljken naar psychologische, sociale en functionele factoren die 
van invloed zijn op de binding met de wooneenheid en de omgeving 
waarin deze zich bevindt. Deze kennis zal vervolgens worden toegepast 
op woonzorgconcepten. 
Doordat er nog niet veel geschreven is over binding in combinatie 
met woonzorgconcepten en voorafgaand aan het onderzoek nog niet 
duidelijk is wat de uitkomsten zullen zijn, kan dit onderzoek worden 
beschreven als een exploratief onderzoek (Baarda en de Goede, 2001). 
Er zullen voor dit onderzoek verschillende methodieken gebruikt 
worden om zo het wetenschappelijke karakter van het onderzoek te 
waarborgen. De deelvragen 1 tot en met 3 zullen beantwoord worden 
door middel van literatuuronderzoek. Om te bepalen welke factoren 
nu precies van invloed zijn op de binding met de wooneenheid, het 
complex en de omgeving (deelvraag 4 en 5) zal er allereerst litera
tuuronderzoek plaatsvinden. Daarnaast zullen er interviews gehouden 
worden met zowel deskundigen als (toekomstige) bewoners van een 
woonzorgvoorziening. Door hun ervaringen met de praktijk kunnen er 
nuttige inzichten ontstaan die leiden tot betere concepten waar mensen 
zich tot aangetrokken voelen. 

De verschillende stappen in het onderzoek worden in het onderstaande 
figuur schematisch weergegeven. 
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1.5 Afbakening 
Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat er een 
afbakening plaatsvindt: 

Zorgconcepten: 
Er bestaan zorgconcepten voor de care sector en voor de cure sector. 
Onder de care sector wordt verstaan: 
Dat deel van de zorgsector waarin de langdurige zorg wordt geleverd, 
te onderscheiden in de sectoren voor gehandicaptenzorg, verpleeg- en 
verzorgingshuiszorg, thuiszorg en hulpmiddelen (www.thesauruszorgenwel
zijn.n! (gezamenlijk product van drie kennisinstituten, o.a. Vilans kenniscentrum voor 
langdurige zorg)). 
Onder de cure sector valt: 
De zorg gericht op herstel; vormen van zorg die gezien worden als 
curatieve zorg zijn o.a. huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, 
tandzorg en ziekenhuiszorg (www.thesauruszorgenwelzijn.nl (gezamenlijk 
product van drie kennisinstituten, o.a. Vilans kenniscentrum voor langdurige zorg)). 
In dit onderzoek zullen alleen zorgconcepten besproken worden die 
vallen binnen de care sector, omdat het wonen een belangrijk onderdeel 
is van het onderzoek. Een wooncomponent is vrijwel alleen bij zorg in 
de care sector aanwezig. 

Gebruikers: 
Dit zijn de zorgvragende ouderen, nu of in de nabije toekomst. Hoewel 
de gehandicaptenzorg ook onder de care sector valt, zal deze gebrui
kersgroep niet bestudeerd worden. 
Onder de gebruikersgroep vallen ouderen vanaf 65 jaar. Rond deze 
leeftijd gaat men meestal met pensioen en gaat men nadenken over de 
toekomst en dus ook over hun woonwensen (Oswald et al, 2005). Voor 
die leeftijd wil men nog niet nadenken over een woning met zorgmoge
lljkheid, ze voelen zich daar nog te vitaal voor. 

1.6 Relevantie 
De relevantie van het onderzoek kan worden opgesplitst in twee delen, 
namelijk de wetenschappelijke relevantie en de maatschappelijke 
relevantie. 

De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek is het feit dat er nog 
weinig onderzoek is gedaan naar de binding met de woning en woon
omgeving voor senioren in combinatie met zorg. Er zijn wel al verschil
lende onderzoeken verricht naar woonzorgvoorzieningen, maar hierbij 
werd steeds gekeken naar welke voorzieningen en diensten aanwezig 
of in de buurt dienen te zijn. Dit onderzoek zal zich naast deze fysieke 
kant ook richten op de psychologische, sociale en functionele kant van 
het wonen in combinatie met zorg. 



Ook maatschappelijk gezien is er veel aandacht voor dit onderwerp. 
Door de (aankomende) vergrijzing zal er meer vraag komen naar 
huisvesting voor senioren, al dan niet in combinatie met zorg. Veel 
bedrijven, zoals projectontwikkelaars en vastgoedbeleggers, hebben 
daarom 'wonen en zorg' als een van de speerpunten voor de komende 
jaren. Er worden verschillende nieuwe concepten ontwikkeld om aan de 
behoeften van de gebruikers te voldoen. Voor het ontwikkelen van deze 
nieuwe concepten is het belangrijk om te weten welke eigenschappen 
een concept dient te hebben, zodat het goed aansluit bij de behoeften 
en de gebruikers tevreden zijn. 
Na de vergrijzing (na 2040 wanneer het aantal ouderen weer afneemt) 
kunnen deze concepten opnieuw goed geëxploiteerd worden. Ze 
hebben dan namelijk eigenschappen die zorgen voor binding met de 
woon plek, (gedeeltelijk) ook voor andere doelgroepen. 

1.7 Vesteda 
Het afstudeeronderzoek zal worden uitgevoerd bij Vesteda. Vesteda 
is een vastgoedonderneming gespecialiseerd in het ontwikkelen en 
exploiteren van woningen en woonconcepten in de hogere huursector. 
Het is het grootste Nederlandse woningbeleggingsfonds en ontwikkelt, 
financiert, verhuurt, beheert en verkoopt woningen. Het afstudeeron
derzoek zal plaatsvinden bij de afdeling Wonen en Zorg. Het segment 
Wonen en Zorg zal een steeds belangrijker onderdeel worden binnen de 
strategie en portefeuille van Vesteda gezien de groeiende vraag en het 
rendement dat erop gehaald kan worden. 

1.8 Leeswijzer 
De opbouw van dit afstudeerverslag wordt in deze paragraaf toegelicht. 
Allereerst worden in hoofdstuk 1 de uitgangspunten van het onderzoek 
toegelicht. Hierbij komen onder andere de aanleiding, probleemschets, 
probleem- en doelstelling en de onderzoeksopzet aan de orde. 
Vervolgens wordt er in hoofdstuk 2 meer inzicht gegeven in het begrip 
woonzorgconcept en in de verschillende woonzorgconcepten die in 
het heden en verleden ontwikkeld zijn. Hoofdstuk 3, 4 en 5 gaan in 
op de factoren (en de bijbehorende maatregelen) die de binding met 
een woonzorgvoorziening kunnen versterken. Hierbij zijn de resultaten 
uit hoofdstuk 3 afkomstig van literatuuronderzoek, de resultaten uit 
hoofdstuk 4 komen voort uit interviews met deskundigen en hoofdstuk 
5 is het resultaat van interViews met bewoners van een woonzorg
voorziening. In het zesde hoofdstuk wordt meer de nadruk gelegd op 
de gevonden maatregelen in plaats van de factoren. Hier zal ook een 
checklist worden gegeven die door verschillende partijen gebuikt kan 
worden bij de (her)ontwikkeling van een woonzorgvoorziening. Ten
slotte zijn de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek te vinden 

in hoofdstuk 7. 

Er zijn verschillende partijen te noemen voor wie dit onderzoek interes
sant kan zijn. Al eerste zijn dit de Technische Universiteit Eindhoven en 
Vesteda. Maar ook andere doelgroepen zoals ontwikkelaars, woning- · 
corporaties, en zorgorganisaties kunnen kennis vergaren over dit 
onderwerp door het lezen van het onderzoeksverslag. 

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in het versterken van de binding 
die ouderen ervaren met een woonzorgvoorziening en het probleem 
dat hieraan ten grondslag ligt wordt aangeraden om het gehele rapport 
lezen. Geïnteresseerden in woonzorgconcepten kunnen hoofdstuk 2 
raadplegen. Belangstellenden voor de factoren die van invloed zijn op 
de binding met de woonzorgvoorziening kunnen hoofdstuk 3, 4 en 5 
bekijken. Degenen die vooral belangstelling hebben voor de mogelijke 

, te nemen maatregelen, kunnen in hoofdstuk 6 een checklist vinden 
die snel geraadpleegd kan worden. Diegenen die alleen geïnteresseerd 
zijn in de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek kunnen deze 
vinden in hoofdstuk 8. 
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Door de vergrijzing die de komende decennia plaats zal vinden zal er 
een grote vraag komen naar woningen die geschikt zijn voor senioren 
die nu of In de toekomst zorgbehoevend zijn. Onder andere door deze 
ontwikkeling worden er veel nieuwe woonzorgconcepten bedacht die 
moeten aansluiten bij de wensen en eisen van deze gebruikers. 
Om deze woonzorgconcepten te optimaliseren is het noodzakelijk om 
eerst een compleet beeld te krijgen van de béstaande concepten. Zo 
kan er ook beter een keuze gemaakt worden welke concepten er wel . 
of niet meegenomen worden in dit onderzoek. In de eerste paragraaf 
zal daarom eerst het begrip woonzorgconcept worden toegelicht, door 
te kijken naar de twee componenten 'wonen' en 'zorg'. Vervolgens zal 
in paragraaf 2.2 een overzicht gegeven worden van de verschillende 
woonzorgconcepten die vanaf de jaren vijftig de revue zijn gepasseerd. 
Tenslotte zal paragraaf 2.3 op verschillende huidige woonzorgconcep
ten dieper ingaan, gevolgd door een conclusie (paragraaf 2.4). 

2.1 Inleiding wonen en zorg 
Een kenmerk van een woonzorgconcept Is dat er een combinatie van 
wonen en zorg wordt aangeboden. Voorheen waren deze componenten 
onlosmakelijk met elkaar verbonden: het wonen en de zorg werden als 
1 pakket aangeboden. Er heerst echter een spanningsveld tussen deze 
twee componenten. Het wonen wordt namelijk gezien als iets persoon
lijks en kenmerkt zich door zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Echter 
bij het ontvangen van zorg, wordt men juist afhankelijk van anderen en 
wordt er een stukje privacy en zelfstandigheid ingeleverd. De trend is 
dat deze twee componenten steeds meer worden gescheiden. In deze 
paragraaf zal worden toegelicht wat de reden van deze scheiding is en 
wat er bij een woonzorgconcept in dit onderzoek precies onder 'wonen' 
en 'zorg' verstaan wordt. 

2.1.1 Wonen en zorg 
De overheid wil het scheiden van wonen en zorg bevorderen. Het doel 
hiervan is drieledig: 

Kostenbeheersing: Als gevolg van de vergrijzing zal de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zwaarder belast worden. 
Door het scheiden van wonen en zorg zullen de huisvestings
kosten niet meer onder de AWBZ vallen waardoor er meer ruimte 
vrij komt om de extra zorgkosten als gevolg van de vergrijzing te 
kunnen financieren. Subsidie van het wonen zal vla de huurtoeslag 
geregeld worden. 
Meer keuzemogelijkheden: Het scheiden van wonen en zorg zal 
leiden tot meer vrijheid voor de klant bij de keuze waar en in welke 
woonvorm de klant wil wonen en van welke zorgaanbieder men 
gebruik wil maken. Hierdoor zal er waarschijnlijk meer diversiteit in 
het aanbod van woonzorgconcepten komen. 



Zelfstandigheid: Door het scheiden van wonen en zorg wordt het 
mogelijk om de zorg in de eigen woning te ontvangen. Hierdoor 
wordt het voor zorgbehoevende mogelijk om langer zelfstandig te 
blijven wonen. 

(www.kcwz.nl & www.minvws.nl) 

Wonen en zorg kunnen in verschillende opzichten van elkaar geschei
den worden. Namelijk in financieel, organisatorisch en ruimtelijk op
zicht. Anancieel scheiden wil zeggen dat de bewoner apart betaalt voor 
het wonen en apart voor de zorg. Wanneer er sprake is van een organi
satorische scheiding dan wordt het wonen niet meer verzorgd door de 
zorgaanbieder, maar heeft bijvoorbeeld een woningcorporatie deze taak 
op zich genomen. Tenslotte betekent een ruimtelijke scheiding dat het 
wonen en de zorg niet meer onder één dak plaatsvinden (Leber, 2005). 
Onder de wooncomponent kan dan worden verstaan de al dan niet 
aangepaste woning en de woonomgeving. Bij fysiek aangepaste 
woningen kan men denken aan het aanbrengen van alarmering of een 
verhoogde toiletpot. De zorgcomponent bestaat uit de zorg die in de 
woning wordt aangeboden. Een aspect dat in dit onderzoek ook onder 
de zorgcomponent valt zijn service- en gemaksdiensten, omdat er vaak 
veel overlap zit tussen zorg en service. Zo is het afgeven van een ga
rantie voor de mogelijkheid van het ontvangen van zorg in de toekomst 
eigenlijk een soort service. Daarnaast zijn er lichte vormen zorg, zoals 
een boodschappenservice of maaltijdverzorging, die voor de een als 
een noodzakelijke vorm van zorg is terwijl het voor een ander als een 
gemaksdienst wordt ervaren. 
Figuur 2.1 vat nog eens samen wat er onder de woon- en zorgcompo
nent van een woonzorgvoorziening wordt verstaan (Vegter, 2006/2). 
Door deze scheiding zijn er veel nieuwe en verschillende woonzorgcon
cepten verschenen, paragraaf 2.3 zal hier verder op ingaan. 

Figuur 2.1: Uitleg wooncomponent en zorgcomponent 
(Vegter; 2006/2) 
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2.1.2 Wet- en regelgeving zorg 
Het zorgstelsel is dus aangepast door de overheid. Door de veranderin
gen zullen de wensen (o.a. zelfstandigheid) van de zorgbehoevenden 
centraal komen te staan. Een verandering in de AWBZ die in het kader 
van dit onderzoek relevant is, is de invoering van ZorgZwaartePakketten 
(ZZP's). Voorheen kregen zorginstellingen een budget dat werd bepaald 
door de capaciteit, het aantal beschikbare plaatsen, van de instel-
ling. Vanaf 2009 bepaalt de zorgzwaarte van de cliënt het bedrag dat 
zorginstellingen krijgen. Heeft deze cliënt weinig zorg nodig dan krijgen 
de zorgaanbieders minder budget en bij een grotere zorgbehoefte wordt 
er een groter bedrag beschikbaar gesteld. 
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft mensen een verblijfs
indicatie aan de hand van een ZorgZwaartePakket Er worden tien 
verschillende ZZP's voor Verpleging en Verzorging onderscheiden. De 
matrix hieronder (fig. 2.2) geeft een overzicht van deze verschillende 
ZorgZwaartePakketten en laat de onderlinge verschillen duidelijk zien. 
Een uitgebreidere toelichting van de ZZP's is te vinden in Bijlage 1. 
Wanneer een ZZP is toegekend zijn er verschillende mogelijkheden voor 
de cliënt om deze te verzilveren. Namelijk via: 

Zorg in Natura (ZIN); Hierbij verblijft de cliënt intramuraal in een 
zorginstelling. De cliënten meiten zelf niets van deze bekosti
ging omdat de zorgaanbieder door het zorgkantoor gefinancierd 
wordt voor de geleverde zorg. Daarom wordt het Zorg In Natura 
genoemd. 

• Persoonsgebonden Budget (PGB); In deze situatie kiest de zorg
behoevende niet voor een verblijf en moet diegene geheel zelf de 
zorg regelen waarvoor een bepaald budget gegeven wordt. 
Combinatie PGB en ZIN 
Volledig Pakket Thuis (VPT); De cliënt kiest ervoor om thuis te · 
blijven wonen om vervolgens daar ook de benodigde zorg te 
ontvangen. Die zorg ontvangen ze van een zorginstelling of een 
thuiszorg organisatie die door de zorginstelling is ingeschakeld. In 
tegenstelling tot cliënten die intramuraal verblijven moeten de kos
ten die samenhangen met het wonen zelf betaald worden. Wonen 
en zorg zijn dus financieel van elkaar gescheiden. 

(www.minvws.nl) 



Door deze verschillende invullingen van het ZorgZwaartePakket zijn er 
ook veel verschillende woonzorgconcepten mogelijk. 
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2.2 Beknopt historisch overzicht woonzorgconcep-
ten 
Huisvesting speciaal gericht op ouderen die zorgbehoevend zijn kent 
nog niet zo'n lange geschiedenis. In het begin van de twintigste eeuw 
werd ouderenzorg gezien als een soort van armenzorg (zie figuur 2.3). 
Deze zorg werd geregeld door de overheid voor ouderen die geen fa
milie (meer) hadden die voor hen konden zorgen. Ouderenzorg werd in 
die tijd voornamelijk gezien als een taak van de familie of de kerk. Deze 
paragraaf zal een overzicht geven van de ontwikkelingen in de ouderen
huisvesting vanaf de periode na Tweede Wereld Oorlog (Kardol, 2004). 

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er een groot tekort aan woningen 
en zo ook voor het toenemende aantal zorgbehoevende ouderen. Om 
dit probleem op te lossen en de ouderen onafhankelijker te maken van 
hun kinderen werden er zogenaamde bejaardenoorden gebouwd. Het 
was de bedoeling dat ouderen onder andere hierheen verhuisden om 
hun eigen woningen vrij te maken voor de jongeren en de gezinnen met 
kinderen. Zo werd er een bijdrage geleverd aan het oplossen van het 
grote tekort aan woonruimte in de wederopbouwperiode. 
De invoering van de Algemene Ouderdomswet (AOW) in 1957 paste 
bij het streven om ouderen zelfstandiger te maken. De ouderen kregen 
namelijk een eigen inkomen waardoor het mogelijk werd om de huur 
van een eigen woning te kunnen betalen (WRR, 2006). 

In 1963 werd de Wet op de Bejaardenoorden (WBO) ingevoerd om 
de bejaarden te beschermen tegen geconstateerde misstanden, zoals 
te hoge pensionprijzen en/of te veel ouderen ondergebracht in de 
beschikbare ruimte. Hierdoor zou de kwaliteit van de bejaardenoorden 
beter gewaarborgd kunnen worden en kwam er meer toezicht op de 
instellingen. Verder kwam men vanaf nu alleen in aanmerking voor 
een bejaardenoord wanneer men zorgbehoevend was (Kardol, 2004). Dit 
had als gevolg dat er steeds meer dienstverlening, zoals een centrale 
keuken en een kapper, in de complexen kwam. De serviceflat en het 
verzorgingshuis zijn concepten die uit deze verandering voortgekomen 
zijn. 
Vanaf de jaren zestig verschenen er ook steeds meer verpleeghuizen, 
alleken die in deze periode erg op een ziekenhuis doordat ze gericht 
waren op mensen die de hele dag in bed moesten liggen (WAR, 2006). 

De jaren zeventig kunnen vervolgens gezien worden als een soort 
overgangsgebied waar de verzorgingshuizen en de verpleeghuizen 
steeds meer naar elkaar toegroeiden. Zoals vermeld mochten in de 
verzorgingshuizen alleen nog ouderen die een zorgbehoefte hadden, in 
de verpleeghuizen werd juist meer de nadruk gelegd op het woon- en 
leefklimaat, nadat het eerst een soort ziekenhuis was (zie figuur 2.4) 
(WAR, 2006). 
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In deze periode was het echter niet altijd goed gesteld met de kwaliteit 
van de verzorgingshuizen. Vanaf 1975 werden er namelijk striktere 
eisen gesteld aan de budgetten die deze instellingen kregen. 

In de jaren tachtig was er veel aandacht voor wat de mogelijkheden 
konden zijn met betrekking tot het scheiden van wonen en zorg en het 
zelfstandig wonen voor ouderen wat daarmee samenhangt. De ontwik
keling van levensloopbestendige woningen vanaf medio jaren tachtig 
was hier een gevolg van (www.kenniscentrumwonenzorg.nl). 
In de nota ouderenbeleid van 1987/1988 werd aangegeven dat de 
ouderen niet (meer) als één homogene groep beschouwd konden 
worden en dat er daardoor ook niet één specifieke oplossing bestond 
voor ouderenhuisvesting. Er was behoefte aan flexibiliteit van de 
woningen om de verschillende woonwensen op te kunnen vangen. In 
deze periode verschenen ook semimurale en extramurale diensten die 
de verzorgingshuizen aanboden. Dit zorgde ervoor dat het beeld van 
het verzorgingstehuis veranderde, het werd steeds meer gezien als een 
centrum van zorg (Kardol, 2004). 

Vanaf eind jaren tachtig waren de woonzorgcomplexen in opkomst. 
Deze ontwikkeling zette zich sterk door in de jaren negentig, mede 
doordat graag gezien werd dat er meer extramurale zorg geleverd zou 
worden. In het begin waren dit vooral complexen van het lichte type 
(weinig zorg nodig). Maar een klein deel van de bewoners beschikte 
over een intramurale zorgindicatie (Singelenberg, 1999). Naarmate de 
jaren vorderden kwamen er steeds meer complexen van een zwaarder 
type, al was de zorgzwaarte en ook de gemiddelde leeftijd aanzienlijk 
lager dan in verzorgingshuizen (Singelenberg, 1999). 
In 1994 werd het seniorenlabel ingevoerd. Hierin stonden eisen die 
gesteld werden aan nieuwbouwwoningen, zodat ze ook geschikt 
waren voor ouderen. Hier stond bijvoorbeeld in dat er maar minimale 
niveauverschillen in de woning aanwezig mochten zijn en dat de deuren 
een minimale breedte moesten hebben (www.kei-centrum.nl). Sinds 2000 
zijn de eisen uit het seniorenlabel overgenomen in Woonkeur. Woon
keur is samengesteld uit de vier eisenpakketten voor nieuwbouw: het 
Seniorenlabel, het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor Nieuwbouw, de 
VAC-Kwaliteitswijzer en het Handboek voor Toegankelijkheid (www. 
woonkeur.nl). 

De volgende figuur laat een overzicht zien van de verschillende concep
ten die in de afgelopen decennia de revue zijn gepasseerd. 



Figuur 2. 3: Gemeentelijk verzor
gingshuis voor ouden van dagen, 
Amsterdam 1930 
(Mens & Wagenaar; 2009) 
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Figuur 2.4: Vierbedskamer in 
verpleeghuis Het Zonnehuis, te 

Vlaardingen 
(Mens & Wagenaar. 2009) 
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Figuur 2.5: Tijdsbalk ouderenhuisvesting 



2.3 Huidige woonzorgconcepten 
Tegenwoordig zijn er veel verschillende voorbeelden te vinden van 
ouderenhuisvesting in combinatie met zorg. Diverse onderzoekers 
(bijvoorbeeld van der Voordt en Sogelée & Brouwer, Vegter) zijn in de 
afgelopen jaren bezig geweest om deze woonzorgconcepten te ordenen 
aan de hand van een aantal aspecten om zo de verschillende concep
ten van elkaar te kunnen onderscheiden. Eén van die indelingen, die van 
Maaike Vegter (Vegter, 2006/2), zal als leidraad dienen voor de rest van 
dit hoofdstuk. Een schema van deze indeling is te zien in figuur 2.6. De 
indeling is gebaseerd op de verschillende woonzorgconcepten die voor 
een belegger interessant zijn. 

leverhgs
voorwaarden 
zorgen 
diensten 

Setting 

24 uurs 
zorg 

Intraroor • .al 

Om een compleet beeld te krijgen van de huidige woonzorgconcepten 
zullen bijna alle door Vegter genoemde concepten besproken worden 
in dit onderzoek. De Portefeuillebrede en Complexgewijze dienstenpak
ketten worden echter niet besproken, omdat ze niet relevant zijn voor 
dit onderzoek. Dit zijn namelijk concepten die geen wooncomponent 
hebben. ze bieden alleen zorg aan. 
Na de bespreking van de woonzorgconcepten kunnen er aan de hand 
van het schema van Vegter een aantal woonzorgconcepten geselec
teerd worden om zo het onderzoek in te kaderen. Het selectieproces 
komt in paragraaf 2.3.8 aan de orde, maar figuur 2.4 laat de uiteindelijk 
geselecteerde concepten al zien doordat ze rood omcirkeld zijn. 
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5a. 
Portefeuillebrede 

diensten 
pakketten 

5b. 
Complexgewijze 
dienstenpaketten 

Figuur 2.6: Indeling wonen en zorg voor beleggers 
(Vegter. 2006!2) (rood omcirkelde door Marjolein Huijs) 
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2.3.1 Verpleeghuis (1 a) 
Idee erachter 
De verpleeghuizen hadden in het begin veel weg van ziekenhuizen. Er 
werden mensen opgenomen die moesten revalideren of in het zieken
huis waren opgenomen en tijdelijk intensieve verpleging of verzorging 
nodig hadden. Tegenwoordig wonen er vooral ouderen die zware psy
chische of lichamelijke problemen hebben die chronisch van aard zijn. 
Het woongedeelte zijn onzelfstandige eenheden waar men alleen woont 
of met meerdere personen een kamer deelt. Onzelfstandige eenheid wil 
zeggen dat niet alle voorzieningen aanwezig zijn zodat er zelfstandig 
gewoond kan worden. In de kamer is vaak alleen een bed (of meerdere 
bedden) aanwezig. Er is een gezamenlijke woonkamer, keuken en bad
kamer voor alle bewoners van een afdeling van het verpleeghuis. 

Figuur 2. 7: Voort:Jeeld plattegrond verpleeghuis 
(meerpersoonskamers). 
Pronsweide, te Winterswijk 
(Mens & Wagenaar, 2009) 



Zorg 
Om in aanmerking te kunnen komen voor een verpleeghuis is er een 
zorgindicatie nodig. Het CIZ geeft deze indicatie aan de hand van een 
zorgzwaartepakket Men wordt meestal pas tot een verpleeghuis toe
gelaten wanneer de betreffende persoon zeer intensieve en langdurige 
zorg nodig heeft. In een verpleeghuis wordt daarom ook 24uurszorg 
aangeboden. 

Financiering 
Doordat dit een intramuraal woonzorgconcept is bestaat er geen schei
ding tussen het wonen en de geleverde zorg. Het zorgzwaartepakket 
zal doordat het een intramurale zorginstelling is worden verzilverd via 
Zorg in Natura (ZIN). Dit houdt in dat een deel van de kosten van verblijf 
en zorg wordt betaald via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ), de zorgaanbieder·krijgt een bepaald bedrag afhankelijk van de 
geleverde zorg (zie ook paragraaf 2.1 ). Verder dient er nog een eigen 
bijdrage betaald te worden waarvan de hoogte afhankelijk is van eigen 
inkomen. 

(Vegter, 2006/2) 
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2.3.2 Verzorgingshuis (1b) 
Idee erachter 
De verzorgingshuizen waren in eerste instantie bedacht voor ouderen. 
die met enige hulp nog vrij zelfstandig konden blijven wonen. Hierbij 
moet men denken aan diensten als maaltijdverstrekking, cursussen 
en amusement. Tegenwoordig heeft men een zorgindicatie nodig om 
in aanmerking te kunnen komen voor een plek in een verzorgingshuis. 
De wooneenheden bestaan vaak uit kleine studio's die (bijna) geheel 
zelfstandig zijn, al komen er ook steeds meer verzorgingshuizen die 
grotere appartementen hebben. 

Zorg 
Zoals gezegd heeft men een zorgindicatie nodig om tot een ver
zorgingshuis toegelaten te kunnen worden. Het CIZ geeft hiervoor 
een zorgzwaartepakket af. De soort zorg die in een verzorgingshuis 
geleverd wordt is over het algemeen lichter dan die in een verpleeghuis. 
Het zal met name gaan om sociale en medische verzorging (Leber, 2005) 
Er is minimaal zorg op afroep mogelijk, maar het is ook steeds vaker 
mogelijk om 24uurzorg te krijgen. 

Financiering 
Ook een verzorgingshuis is een intramuraal woonzorgconcept, daar
door bestaat er geen scheiding tussen het wonen en de geleverde zorg 
en wordt het ZZP verzilverd via Zorg in Natura. Een deel van de kosten 
voor het verblijf en de geleverde zorg wordt betaald door de AWBZ, 
daarnaast dient er nog een eigen bijdrage betaald te worden waarvan 
de hoogte afhankelijk is van eigen inkomen. 

(Vegter, 2006/2) -

eeocrn 
Figuur 2.8: Voorbeeld plattegrond wooneenheid verzorgingshuis 

(www. vlasborch.nl) 



PLA TIEGROND APPARTEMENT 12 
oppervlakte: ca. 90m2 

Rguur 2.9: Voorbeeld plattegrond wooneenheid in een 
kleinschalige luxe 'residentrele' verpleging 
Rosorum, te Arnhem 
(www.rosorum.nl) 
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2.3.3 Kleinschalige luxe 'residentiële' verpleging (2) 
Idee erachter 
Hoewel dit woonzorgconcept moderner en meer vraaggestuurd is, 
heeft het veel overeenkomsten met het verpleeghuis. Dit concept heeft 
een intramurale setting met onzelfstandige eenpersoons wooneen
heden. Toch komen er soms wooncomplexen die wel min of meer 
zelfstandige wooneenheden hebben, dit zal dan met name in het zeer 
luxe segment zijn. Een ander kenmerk van déze concepten in het com
merciële segment is dat ze zijn gehuisvest in bijzondere gebouwen op 
bijzondere locaties. 

Zorg 
De verpleging wordt meestal op een meer vraaggestuurde manier 
verricht, waarbij de nadruk ligt op service en kleinschaligheid. Er is bij 
residentiêle verpleging 24uurszorg aanwezig in het gebouw. Ook kun
nen ouderen toegelaten worden die een toekomstige zorgvraag hebben. 
Wanneer men wel een zorgindicatie heeft gekregen kan het zorgzwaar
tepakket verzilverd worden via het Persoonsgebonden Budget (PGB) of 
via Zorg In Natura (ZIN). 

Financiering 
Het grote verschil tussen een verpleeghuis en residentiële verpleging 
is dat het laatste voor veel mensen niet betaalbaar is doordat maar een 
gedeelte vergoed wordt door de AWBZ. Er is een verplichte (financiële) 
koppeling tussen het wonen en de geleverde zorg. Er wordt één tarief 
per maand betaald voor het volledige pakket van wonen, service en 
zorg. 
(Vegter, 2006/2) 

Figuur 2.10: Voorbeeld exterieur van een kleinschalige luxe 
'residentiële ' verpleging 

Rosorum, te Arnhem 
(www.rosorum.nl) 



2.3.4 Serviceflat (3a) 
Idee erachter 
De Serviceflat is een concept uit de jaren zestig. Het zijn complexen 
met zelfstandige wooneenheden. De complexen zijn speciaal bedoeld 
voor ouderen omdat ze specifieke aanpassingen hebben die ken
merkend zijn voor ouderenwoningen, zoals geen drempels en brede 
deuren. Kenmerkend voor de serviceflat is het grote aanbod aan voor
zieningen, hierbij kan gedacht worden aan een eetzaal, maaltijdservice, 
hobbyruimte, wasserette, huismeester, kapper en manicure. 
(Vegter, 2006/2) 

Zorg 
Hoewel de dienstver1ening en voorzieningen het belangrijkste zijn kan 
er ook zorg aangeboden worden. Dit zal dan minimaal zorg op afroep 
zijn, maar ook 24uurszorg kan steeds vaker geleverd worden. De zorg 
zal meestal door de Thuiszorg verzorgd worden. Dit valt vaak onder het 
Volledig Pakket Thuis, maar kan ook door middel van het Persoonsge
bonden Budget betaald worden. 

Figuur 2.1 1: Voorbeeld exterieur van een Serviceflat 
Heerenhage, te Heerenveen 

(leber, 2005) 

Financiering 
Bij dit concept dient er verplicht maandelijks een vast bedrag betaald 
te worden voor de aangeboden service en diensten. Dit bedrag kan 
oplopen tot enkele honderden euro's per maand. Het wonen en de ser
vice en diensten kunnen dus in financiële zin niet los van elkaar gezien 
worden. De financiering van de geleverde zorg is wel gescheiden van 
het wonen. 
(Vegter, 2006/2) 

(www.heerenhage.nl) 

Figuur 2.12: Voorbeeld plattegrond 
wooneenheid van een Serviceflat 

Heerenhage, te Heerenveen 
(www.heerenhage.nl) 
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Figuur 2.13: Voorbeeld exterieur van een 'residentiële' 
servtee en verzorging 
Vredenbergh, te Breda 
(www.datarchitecten.nl) 
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2.3.5 'Residentiële' service en verzorging (3b) 
Idee erachter 
'Residentiële' service en verzorging kan gezien worden als een 
moderne meer vraaggerichte variant van de serviceflat. Onder andere 
het hoge comfort moet er voor zorgen dat het concept ook al aantrek
kelijk is voor de jongere ouderen die nu nog geen zorgvraag hebben, 
maar wel de zekerheid willen hebben over zorg te kunnen beschikken 
in de toekomst. De woning en woonomgeving zijn zo ontworpen dat 
ze geschikt zijn voor ouderen en zorg. Het complex bestaat uit volledig 
zelfstandige wooneenheden. Er is veel aandacht voor voorzieningen, 
enkele voorzieningen die men kan aantreffen bij dit concept zijn bijvoor
beeld een zwembad en een fitnessruimte. 

Zorg 
Naast zorg op afroep is het bij 'residentiële' service en verzorging 
mogelijk dat er individueel zware en langdurige zorg geleverd wordt. 
Dit kan overigens wel erg duur worden, een ander concept kan in zo'n 
geval misschien een betere oplossing zijn. Om in een dergelijk concept 
te kunnen wonen is een zorgindicatie niet nodig. Het concept richt zich 
namelijk ook op ouderen met een toekomstige zorgbehoefte die willen 
anticiperen op de toekomst. 

Financiering 
Hoewel 'residentiële' service en verzorging meer vraaggericht is dan 
een serviceflat zullen er toch maandelijkse kosten in rekening worden 
gebracht om de geleverde zorg en diensten te kunnen financieren. 
Dit zorgt er voor dat er geen gehele financiële scheiding is tussen het 
wonen en de aangeboden service en diensten. Met als gevolg dat het 
een concept is dat voornamelijk in het duurdere segment kan worden 
toegepast, gezien de hoge verplichte maandelijkse kosten voor service. 
Bij dit concept kunnen zowel huur- als koopwoningen voorkomen. 

(Vegter, 2006/2) 

Figuur 2.14: Voorbeeld doorsnede (indeling) 
van een 'residentiële' service en verzorging 

Vredenbergh, te Breda 
(www. datarchitecten.nl) 



2.3.6 Aanleunwoning (4a) 
Idee erachter 
Ook het idee van aanleunwoningen is dat ouderen langer zelfstandig 
kunnen blijven wonen doordat minimaal zorg op afroep aanwezig is. 
Aanleunwoningen lijken veel op seniorenwoningen. Het verschil zit in 
het feit dat aanleunwoningen in de directe nabijheid van een verzor
gings- of verpleeghuis liggen, de woningen kunnen aangesloten worden 
op hun alarmeringssysteem en er is vaak een mogelijkheid om binnen
door de zorginstelling te bereiken. Daarnaast kan er vanuit de verzor
gings- en verpleeghuizen zorg geleverd worden en kunnen de bewoners 
gebruik maken van de voorzieningen en diensten (zoals maaltijdenser
vice en bezoek aan de kapsalon) van/in die zorginstellingen. 
(Leber, 2005) 

Zorg 
Net als bij het woonzorgcomplex geldt voor de aanleunwoning dat er 
minimaal zorg op afroep voor de bewoners tot hun beschikking is. 
Wanneer er een zwaardere zorgbehoefte nodig is, kan dit ook steeds 
vaker geregeld worden. De ouderen kunnen gebruik maken van zowel 
de diensten van een verzorgingshuis als van een verpleeghuis. Wan
neer de zorg te intensief wordt is het mogelijk om naar het naastgele
gen verzorgings- of verpleeghuis te verhuizen. In tegenstelling tot het 
woonzorgcomplex hebben de bewoners wel vaak een zorgindicatie 
nodig om er te mogen wonen. Het toebedeelde zorgzwaartepakket kan 
dan meestal verzilverd worden door middel van het Volledig Pakket 
Thuis. 
(Vegter, 2006/1) 

Financiering 
In principe geldt ook voor aanleunwoningen dat er een strikte financiële 
scheiding is tussen het wonen en de eventueel geleverde zorg: er wordt 
apart betaald voor wonen en apart voor zorg. Wel kan het zo zijn dat de 
bewoners soms een verplichte maandelijkse bijdrage moeten leveren 
(servicekosten) om diverse (zorg)voorzieningen mogelijk te kunnen 
maken. Doordat ze financiering van wonen en zorg gescheiden is, is 
het mogelijk dat er naast huurwoningen ook koopwoningen worden 
gerealiseerd. 
(Vegter, 2006/1) 
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Figuur 2.15: Voorbeeld plattegrond aanleunwoningen 
(rood omcirkeld) grenzend aan een verzorgingshuis 

De Kopertuin, te Bilthoven 
www.habion.nl 



Figuur 2.17: Voorbeeld exterieur van een 
~onzorgcon7JWex 
Johannes de Deo, te Alnsterdarn-Osdorp 
(Mens & Wagenaar, 2009) 
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2.3.7 Woonzorgcomplex (4b) 
Idee erachter 
Het woonzorgcomplex is bedacht zodat ouderen langer zelfstandig kun
nen blijven wonen in een beschermde omgeving, waarbij zorg geleverd 
kan worden wanneer men dit nodig heeft. Het is de bedoeling dat het 
ook aantrekkelijk is voor ouderen die nog geen zorgvraag hebben. Zo 
wordt er geanticipeerd op een toekomstige zorgbehoefte en kan men 
nu alvast genieten van het comfort van de woning. 

Zorg 
In een woonzorgcomplex was in eerste instantie niet meer dan zorg 
op afroep mogelijk. Tegenwoordig wordt er steeds meer en zwaardere 
zorg geleverd en is er zelfs ook 24uurs zorg mogelijk. Soms wordt een 
zorgindicatie verplicht gesteld om in het complex te mogen wonen, 
maar omdat het woonzorgcomplex ook bedoeld is voor ouderen met 
een toekomstige zorgvraag is dit meestal niet het geval. Wanneer er een 
zorgbehoefte is kan de zorglevering geregeld worden via het Volledig 
Pakket Thuis of via het Persoonsgebonden Budget. 

Financiering 
Bij een woonzorgcomplex bestaat er een strikte scheiding tussen het 
wonen en de geleverde zorg. Doordat zorg en service vraaggericht zijn 
kunnen bewoners ervoor kiezen om niets af te nemen, wat betekent 
dat ze ook niets extra's hoeven te betalen als ze het niet willen. Dit kan 
er voor zorgen dat het ook een aantrekkelijk concept is voor mensen 
met een toekomstige zorgbehoefte. Ook voor dit concept geldt dat het 
realiseren van koopwoningen tot de mogelijkheden behoort door de 
strikte financiële scheiding. 

(Vegter, 2006/1) 
(www.kenniscentrumwonenzorg.nl) 

Figuur 2.16: Voorbeeld plattegrond van een woonzorgcomplex 
Johannes de Deo, te Arnsterdam-Osdorp 

(Mens & Wagenaar, 2009) 



De onderstaande figuur geeft een overzicht van alle hiervoor bespro-
ken woonzorgconcepten, zodat de onder1inge verschillen tussen de 
concepten goed duidelijk worden. 

Zorgindicatie Koppeling 
Ook voor Servtce, dJensten 

Setting Zorg Woonee-nheld Segment toekomlllge Huw/koop Overig 
nodig wonen en rorg 

zorovraaa 
en voorzieningen 

1 of 
Enkelezoals 

Verpleeghuls lntramurool 24uurs zorg meerpersoons Ja volledig Alle segmenten huur 
maaltijdverzorgi 
g en een Impper 

kamer 
en pedicure 

min of meer 
Enkele zoals 

Ver:zorglnglhuls Intramuraal 
minimaal zorg o~ 

zelfstandige ja vollecftg Alle segmenten nee huur 
maaltijdverzorgin 

afroep 
wooneenheid 

g en een kapper 
en pedici.Ke 

Moderne 
vraaggestuurde 

versie van 

lleJnschallge luxe 're .. dentlële' 
min of meer verpleeghuG. 

Intramuraal 24uurs zorg zelfstandige meestolwel volledig D~..re segment soms huur jo, veel vaakopeen 
verpleging 

wooneenheid bijzondere 
locatie en in een 

bijzonder 
Qebouw 

Woontussen- Alle soorten zorg 
Volledig 

Duurdere 
Servteellat voorziening mogelijk 

zelfstandige groot 
segment 

ja huur en koop ja, veel 
wooneenheid 

VoRedig 
hoog comfort 

'RealdenHëte' 18rtlc:e en venorglng 
Woontussen- Alle soorten zorg 

zelfstandige nee gedeeltelijk: 
Duurdere 

ja hulKen koop ja. veel 
meer 

voc::niening mogelijk: 
wooneenheid 

segment vraaggericht 
dan serviceflat 

Meestal sociale 
Langer 

Woontvssen- Alle soorten zorg 
Volledig 

huUJ'iector. Soms Meestal huur, 
zelfstandig 

Woonzorgcomplex zelfstandige nee nee ja ja blijven wonen in 
voorziening mogeijk 

wooneenheid 
ook dure huur of somskoop 

een besch~nnde 
koopsector omgev1ng 

Gebruik: service, Ligging aan of in 

Woontussen- Alle soorten zorg 
Voledig Vaak: huur. maar dienstenen de directe 

Aanleunwoning zelfstandige Vaak gedeeltelijk: Alle segmenten nee ookkoop voorzieningen bij nabijheid van 
voc::niening mogeHjk: 

wooneenheid mogelijk: aangrenzende verzorgingshuis 
zorginstelling of verpleeghuis 

Figuur 2. 18: Overzicht kenmerken woon-
zorgvoorzieningen 
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2.3.8 Selectie woonzorgconcepten 
Tijdens het selectieproces wordt er gekeken naar de kenmerken van 
de verschillende woonzorgconcepten die in de categorisatie van Vegter 
terugkomen. 
Het eerste selectiecriterium wordt daarom de levering van zorg en 
diensten. Vegter (2006/2) geeft in haar onderzoek aan dat er steeds 
meer zware zorg in alle categorieën mogelijk is, waardoor 24uurszorg 
ook voorkomt bij bijvoorbeeld portefeuillebr~de dienstenpakketten. Het 
Is dus mogelijk om overal alle soorten zorg te leveren, mits de woning 
daarvoor geschikt is. Een selectie puur op basis van geleverde zorg kan 
daarom niet goed plaatsvinden. 
Het tweede selectiecriterium, de setting, heeft wel weer te maken met 
de geleverde zorg. Daarom kunnen het eerste en tweede criterium 
als het ware samengenomen worden. In sommige concepten ligt 
namelijk de nadruk oorspronkelijk meer op de zorg, bijvoorbeeld bij 
het verpleeghuis en bij woningen voor ouderen met dementie. Terwijl 
er ook concepten zijn waar woningen worden aangepast wanneer er 
zorg nodig is, de nadruk lag hier oorspronkelijk op het wonen. Voor 
dit onderzoek moet het wonen een belangrijke plaats innemen bij het 
woonzorgconcept Traditionele intramurale zorgvoorzieningen zijn voor 
dit onderzoek minder interessant omdat hier de zelfstandigheid mini
maal is, er is bijna nooit sprake van een zelfstandige woning. Dit past 
niet bij de grote groep nieuwe senioren, de belangrijkste doelgroep voor 
dit onderzoek, die dit hoog in het vaandel hebben staan. Concepten 
waar de zorg de boventoon voert en waar weinig aandacht is voor het 
wonen worden daarom in dit onderzoek niet meegenomen. Het traditio
nele verpleeghuis en verzorgingshuis, maar ook de (luxe) kleinschalige 
woonvormen voor ouderen met o.a. dementie vallen dus af. 
Daarnaast is de aanwezigheid van zorgvoorzieningen ook een belangrijk 
kenmerk van een woonzorgconcept Aanwezigheid van zorgvoorzie
ningen is vereist omdat juist de combinatie wonen en zorg met een 
optimale binding de scope van het onderzoek bepaalt. De nog niet voor 
zorg aangepaste woningen zullen daarom ook afvallen voor dit onder
zoek. Dit zijn de zogenoemde 'portefeuillebrede dienstenpakketten' en 
'complex gewijze dienstenpakketten'. 
De categorieën 3 en 4 uit de indeling van Vegter zullen dus voor dit 
onderzoek verder gebruikt worden. Hoewel de serviceflat ook aan de 
selectiecriteria voldoet zal dit concept toch ook niet meer besproken 
worden. Vanwege de hoge verplichte maandelijkse kosten voor service 
en diensten is het voor dit concept namelijk moeilijk om huurders te 
vinden. Doordat het dus een verouderd concept is waar weinig inte
resse voor is zal hier verder niet meer op worden ingegaan. 
Dit onderzoek richt zich dus op de groepen 3b ('Residentiële' servlee 
en verzorging), 4a (Aanleunwoning) en 4b (Woonzorgcomplex) omdat 
deze het best passen bij de grote doelgroep senioren die door de aan
komende vergrijzing aanwezig zal zijn (Vegter, 2006/2). 



2.4 Conclusie 
In dit hoofdstuk is gekeken naar de huidige ontwikkelingen in de care
sector. Hieruit blijkt dat de nadruk steeds vaker komt te liggen op het 
scheiden van wonen en zorg in financieel, organisatorisch en ruimtelijk 
opzicht en op zelfstandigheid. Hierdoor en door de verschillende moge
lijkheden voor ouderen om de ZorgZwaartePakketten te verzilveren zijn 
er veel verschillende soorten woonzorgconcepten mogelijk. 
Daarnaast is ook een beeld geschetst van de woonzorgconcepten 
voor ouderen die in het verleden en heden in Nederland de revue zijn 
gepasseerd. Het doel was om een overzicht te krijgen welke (huidige) 
woonzorgconcepten in het kader van dit onderzoek en voor de huidige 
en toekomstige generatie ouderen interessant zijn en wat de kenmerken 
ervan zijn. Dit zijn de volgende concepten en bijbehorende kenmerken: 

'Residentiële' service en verzorging 
Volledig zelfstandige wooneenheid 

• Geen zorgindicatie nodig 
Veel service, diensten en voorzieningen aanwezig 
Gedeeltelijke financiële koppeling wonen en zorg 

Aanleunwoning 
Volledig zelfstandige wooneenheid 

• Vaak een zorgindicatie nodig (ligt vaak aan soort segment: parti
culier of sociaal) 
Gebruik van service, diensten en voorzieningen aangrenzende 
zorginstelling 
Gedeeltelijke financiële koppeling wonen en zorg 

Woonzorgcomplex 
Volledig zelfstandige wooneenheid 

• Geen zorgindicatie nodig 
• Service, diensten en voorzieningen aanwezig 
• Geen financiële koppeling wonen en zorg 

Wanneer er in de volgende hoofdstukken gesproken wordt over 
woonzorgconcepten of woonzorgvoorzieningen is er door dit hoofdstuk 
duidelijkheid over wat hier precies onder verstaan kan worden. 
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In dit hoofdstuk zullen de factoren besproken worden die van invloed 
zijn op de binding die ouderen ervaren met hun woning en woonom
geving. Hiervoor zijn wetenschappelijke artikelen geraadpleegd uit de 
(omgevings)psychologie, de gerontologie en sociale wetenschappen. 
Daarnaast is de herkomst en de onderzoeksgebieden van deze artikelen 
zeer divers (Duitsland, Verenigde Staten, Nieuw Zeeland, Italië, Canada 
en Polen). 
Dit hoofdstuk bestaat uit drie verschillende lagen die ook in de facetzin 
(figuur 1.1) worden onderscheiden (zie figuur 3.1 ). Er wordt eerst een 
onderverdeling gemaakt naar de verschillende typen binding. Zoals ge
zegd in hoofdstuk 1 kan binding worden onderverdeeld in drie verschil
lende typen. Het eerste type is psychologische binding, wat ook wel 
betekent 'zich ergens thuis voelen'. Het tweede type is sociale binding: 
het ervaren van sociale interactie. Functionele binding is het derde type 
en dit wil zeggen dat men gewenste of noodzakelijke activiteiten kan 
uitvoeren. Als eerste zullen dus in paragraaf 3.1 de factoren van invloed 
op de psychologische binding besproken worden. Vervolgens gaat 
paragraaf 3.2 in op de factoren van invloed op de sociale en paragraaf 
3.3 op de functionele binding. 
Binnen deze paragrafen zal er vervolgens door middel van deelpara
grafen een onderverdeling naar schaalniveau worden gemaakt. De drie 
schaalniveaus die besproken zullen worden zijn: de wooneenheid, het 
wooncomplex en de woonomgeving. Onder het schaalniveau 'woon
eenheid' wordt verstaan: de eigen woning binnen een wooncomplex. · 
Met het schaalniveau 'wooncomplex' wordt bedoeld: alle aparte 
wooneenheden samen en de gezamenlijke voorzieningen van de woon
zorgcombinatle. Als laatste valt onder de woonomgeving de directe 
omgeving van de woonzorgvoorziening en de buurt waarin deze ligt. 
De laatste onderverdeling is die naar de soorten factoren. Om een 
overzichtelijk beeld te krijgen wordt er binnen de deelparagrafen on
derscheid gemaakt naar 3 soorten factoren, te weten: psychologische, 
sociale en functionele factoren. Bij psychologische factoren kan men 
denken aan 'het vertrouwd zijn met een plek'. Een voorbeeld van een 
sociale factor is 'het hebben van privacy'. ·c·ontrole hebben over het 
dagelijkse leven' is tenslotte een voorbeeld van een functionele factor. 
In de tekst zijn deze factoren onderstreept zodat duidelijk is wat nu 
precies de binding beïnvloedt. 
Bij een aantal factoren worden ook enkele maatregelen genoemd die 
deze factoren kunnen bevorderen. Een voorbeeld van een maatregel 
is 'een videofoon of intercom in de wooneenheid aanbrengen'. Bij 
verschillende factoren zit er nog een stap tussen de maatregel en 
de factor, dit betekent dat de factor In deze gevallen Indirect door 
een maatregel kan worden beïnvloed. Deze tussenstap wordt in dit 
onderzoek een 'subfactor' genoemd. Een voorbeeld van een hiervan is 
'woonduur', een subfactor van bijvoorbeeld de factor 'vertrouwdheid 
met een plek' . 



Alle factoren, maatregelen en eventuele subfactoren zijn ook terug te 
vinden in een overzichtelijk schema in bijlage 2. 

3.1 Psychologische binding 
3.1.1 Psychologische binding met de wooneenheid 

Psychologische factoren 
Sociale factoren 
Functionele factoren 

3.1.2 Psychologische binding met het wooncomplex 
Psychologische factoren 
Sociale factoren 
Functionele factoren 

3.1.3 Psychologische binding met de woonomgeving 
Psychologische factoren 
Sociale factoren 
Functionele factoren 

3.1 .4 Persoonlijke kenmerken 

3.2 Sociale binding 
3.2.1 Sociale binding met de wooneenheid 

Psychologische factoren 
Sociale factoren 
Functionele factoren 

3.2.2 Sociale binding met het wooncomplex 
Psychologische factoren 
Sociale factoren 
Functionele factoren 

3.2.3 Sociale binding met de woonomgeving 
Psychologische factoren 
Sociale factoren 
Functionele factoren 

3.2.4 Persoonlijke kenmerken 

3.3 FuncHonele binding 
3.3.1 Functionele binding met de wooneenheid 

Psychologische factoren 
Sociale factoren 
Functionele factoren 

3.3.2 Functionele binding met het wooncomplex 
Psychologische factoren 
Sociale factoren 
Functionele factoren 

3.3.3 Functionele binding met de woonomgeving 
Psychologische factoren 
Sociale foetoren 
Functionele foetoren 

3.3.4 Persoonlijke kenmerken 

Figuur 3.1 
Hoofdstukopbouw 
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3.1 Psychologische binding (zich thuis voelen I 
sense of belonging) 
De definitie die in dit onderzoek gebruikt zal worden voor psycho
logische binding is: een emotionele verbondenheid die een persoon 
aangaat met zijn of haar (directe) omgeving. Begrippen die onder 
psychologische binding vallen zijn 'zich thuis voelen' ofwel 'sense of 
belonging'. 
In de literatuur worden vaak verschillende benamingen gebruikt voor 
psychologische binding. Place attachment, place identity en sense 
of place zijn veel voorkomende begrippen. Er is echter verschil van 
mening over de samenhang van deze drie begrippen. Zo wordt de ene 
keer gezegd dat sense of place en place identity een vorm van place 
attachment zijn. Terwijl een andere keer juist het tegenovergestelde 
wordt beweerd (Manzo, 2003). Ze kunnen in ieder geval allemaallelden 
tot psychologische binding. 

3.1 .1 Psychologische binding met de wooneenheid 
In deze paragraaf zal besproken worden welke factoren er volgens de 
literatuur van invloed kunnen zijn op de psychologische binding met de 
wooneenheid. Dit zijn zowel psychologische als sociale en functionele 
factoren. 

Psychologische factoren 
De volgende psychologische factoren van invloed op de psycholo
gische binding met de wooneenheid worden hier achtereenvolgens 
besproken: historische continuiteit, vertrouwdheid en personalisatie. 

Gedurende de tijd dat men ergens woont, vinden er allerlei persoon
lijke gebeurtenissen plaats. Na verloop van tijd zal men zich een plek 
herinneren door de gebeurtenissen die daar hebben plaats gevonden 
(Milligan, 1998 in: Leith, 2006). Herinneringen (vooral positieve) zorgen 
voor historische continuïtett. waardoor er een sterkere binding met deze 
plek kan ontstaan. Dit veridaart deels waarom ouderen graag in hun ei
gen woning willen blijven wonen. Ze wonen vaak in de woning waar ze 
hun kinderen hebben groot gebracht en waar ze ook lange tijd met hun 
partner hebben gewoond. Ze willen niet graag weg van het huis dat hen 
zulke mooie herinneringen heeft gebracht en waar zoveel eigen historie 
in zit. Het is daarom belangrijk voor het versterken van de binding dat 
ouderen ook een woonduur opbouwen in een woonzorgvoorziening. 
Maatregel: 
Door te zorgen dat ouderen niet meer hoeven te verhuizen kunnen via 
het verlengen van de woonduur meer herinneringen ontstaan. Herin
neringen zorgen voor een historische continuïteit, waardoor men een 
psychologische binding ervaart. 
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Naast de woonduur is tevens het mee kunnen nemen van eigen bezit
tingen indirect van invloed op de factor historische continuileit. Voor 
ouderen is het namelijk belangrijk dat ze hun eigen bezittingen (bijv. 
meubels) mee kunnen nemen wanneer ze verhuizen (Wiles et al., 
2009). Als ze deze spullen mee nemen naar hun nieuwe woning in 
bijvoorbeeld een verzorgingshuis zorgt dit voor historische continuileit 
en comfort (Wapner, Dernick & Redondo, 1990 In: Shenk 2004). De 
bezittingen hebben namelijk een relatie met het persoonlijke verleden 
van de bewoners en daardoor een emotionele betekenis (Tobin, 1996 
in: Shenk et al, 2004). Historische continune"ït kan daarom ook via deze 
weg er voor zorgen dat ouderen een psychologische binding met de 
wooneenheid ervaren. 
Maatregel: 
Bij het ontwerp van een woonzorgvoorziening kan met deze factor 
rekening worden gehouden door bijvoorbeeld genoeg ruimte te creëren 
om de eigen bezittingen een plaats te kunnen geven. 

De subfactor 'het mee kunnen nemen van de eigen bezittingen' beïn
vloedt ook nog een andere factor. De leefomgeving van ouderen wordt 
namelijk d.m.v. de eigen bezittingen een plek waarin ze zichzelf herken
nen en waaraan ze gewend zijn. Met andere woorden hun woning 
wordt een vertrouwde plek onder andere doordat hun eigen spullen 
erin staan. Wanneer ouderen vertrouwd zijn met de woning zorgt dit 
vervolgens weer voor een psychologische binding. Zo geven Shenk et 
al (2004) en Wiles et al. (2009) namelijk in hun onderzoek aan dat ver
trouwdheid met de woning ervoor zorgt dat er een emotionele binding 
(sense of belonging) met deze woning is. 
Maatregel: 
Dok hier geldt dat er bij het ontwerp van een woonzorgvoorziening ge
noeg ruimte gecreëerd dient te worden in de wooneenheid om de eigen 
bezittingen een plaats te kunnen geven. 

Het hebben van weinig privacy is voor ouderen vaak een reden om niet 
graag te verhuizen naar een woonzorgvoorziening. Dit geeft aan dat pri
vacy dus erg belangrijk is. Privacy heeft een psychologische en sociale 
component. Hier zal de psychologische component besproken worden, 
de sociale zallater aan de orde komen. 
Door privacy (In psychologische zin) wordt het mogelijk om de 
woning persoonlijk te maken (personalisatie) (Kron. 1983 in: Shenk 
et al, 2004). Met het aanpassen van de woning in de eigen stijl wil de 
bewoner als het ware aan anderen aangeven dat dit zijn of haar domein 
is (Marcus, 1992 in: Shenk et al, 2004). Dit zorgt uiteindelijk weer voor 
een emotionele verbondenheid en een thuisgevoel. 
Maatregel: 
Door bijvoorbeeld te zorgen dat de ouderen kunnen beschikken over 
een eigen wooneenheid kan de privacy en daardoor ook het persoonlijk 



maken van de woning bevorderd worden. 

Sociale factoren 
De volgende sociale factoren van invloed op de psychologische binding 
met de wooneenheid worden hierna behandeld: privacy en gevoel van 
sociale veiligheid. 

Zoals hiervoor is aangegeven is het hebben van privacy voor ouderen 
erg belangrijk doordat het mogelijkheden biedt voor personalisatie. 
Maar zoals gezegd heeft privacy eveneens een sociale component. 
Door het ervaren van ~ wordt het namelijk mogelijk om een plek 
te hebben waar men volledig zichzelf kan zijn zonder rekening te hoe
ven houden met anderen. Hier hoeft men zich niet anders voor te doen, 
kan gedaan worden wat men zelf wil en kunnen de emoties getoond 
worden (Kron. 1983 in: Shenk et al, 2004). Dit zorgt er vervolgens 
weer voor dat men zich er thuis gaat voelen. Privacy heeft dus als 
gevolg dat er een emotionele verbondenheid met de woning ontwik
keld wordt (Zingmark, Norberg & Sandman, 1995 in: Cloutier-Fisher & 
Harvey, 2009; Dovey, 1985, Altman, 1975, Kron. 1983 in: Shenk et al, 
2004). 
Maatregelen: 
Privacy kan in de praktijk op verschillende manieren bevorderd worden. 
Zo kan in het ontwerp van de plattegronden van de woonzorgvoorzie
ning rekening worden gehouden met de eis dat de bewoners genoeg 
privacy hebben. Het bij elkaar plaatsen van meerdere personen op één 
kamer moet bijvoorbeeld voorkomen worden. Daarnaast kan door de 
zorgorganisaties ook rekening worden gehouden met de privacy van 
de bewoners. Onaangekondigd in de wooneenheid binnenkomen kan 
daarom beter niet gedaan worden om de privacy zo min mogelijk aan 
te tasten. 

Een andere sociale factor die op latere leeftijd een rol gaat spelen is het 
hebben van een gevoel van (sociale) veiligheid. Uit een onderzoek van 
Leith (2006) onder oudere vrouwen blijkt dat veel van deze vrouwen 
verhuisden omdat ze zich minder veilig gingen voelen in hun eigen 
(grote) woning toen ze er alleen woonden. Door te zorgen voor een 
gevoel van veiligheid in een woonzorgvoorziening zullen de ouderen 
een psychologische binding met de wooneenheid ervaren. 
Maatregel: 
Nog geen maatregelen gevonden. 

Functionele factoren 
Het beschikken over persoonlijke onafhankelijkheid is voor ouderen 
belangrijk en kan een thuisgevoel als gevolg hebben. Onafhankelijkheid 
is een breed begrip waar verschillende functionele factoren onder vallen 
die kunnen leiden tot psychologische binding met de wooneenheid. De 
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(sub)factoren vallend onder onafhankelijkheid die hier besproken zullen 
worden zijn: de mogelijkheid en vrijheid krijgen om te voldoen aan de· 
individuele behoeften, de controle hebben over het dagelijkse leven, 
controle hebben over de toegang tot de woning ( = subfactor, factor is 
privacy) en controle hebben over de beslissing om wel of niet te gaan 
verhuizen. 
Een andere functionele factor die hier ook nog aan de orde komt is 
vertrouwdheid (routines en rituelen). 

Ouderen blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen woning wonen 
waar ze zich thuis voelen, in plaats van naar een woonzorgvoorziening 
te verhuizen. Dit wordt 'aging in place' genoemd. Een reden waarom 
zij zich juist in hun eigen woning thuis voelen is dat ze vinden dat daar 
het beste hun individuele behoeften vervuld kunnen worden (Krothe, 
1997 in: Leith, 2006). De mageliikheid en vrijheid krijgen om te voldoen 
aan de eioen behoeften is daarom van invloed op de psychologische 
binding met de wooneenheid. 
Maatregel: 
Het is belangrijk dat een woonzorgvoorziening het mogelijk maakt dat 
ouderen kunnen voldoen aan de eigen behoeften, zodat ze zich ook 
daar thuis kunnen voelen. Dit kan bijvoorbeeld door te zorgen dat ieder
een een eigen wooneenheid tot zijn beschikking heeft. 

Als ouderen de controle over hun dagelijkse leven hebben wanneer ze 
in een woonzorgvoorziening wonen en zelf kunnen bepalen wanneer 
ze bijvoorbeeld willen eten, zal dit helpen om zich daar thuis te kunnen 
voelen. Zo vindt Leith (2006) in een onderzoek onder vrouwelijke be
woners van een woonzorgvoorziening ('congregate housing complex') 
dat het zelf kunnen bepalen van de dagindeling belangrijk is voor deze 
vrouwen. Overigens kan het wel zo zijn dat de ouderen voor een aantal 
activiteiten afhankelijker zijn dan vroeger. Maar als ze nog steeds zelf 
kunnen bepalen wanneer ze iets willen doen, is het niet erg om bij die 
activiteit hulp te krijgen. 
Maatregel: 
Ouderen vinden dat ze meer controle over het dagelijkse leven hebben 
wanneer ze in de eigen woning kunnen blijven wonen (Krothe, 1997 in: 
Leith 2006). Het thuisgevoel kan dus bevorderd worden door te zorgen 
dat iedere oudere de beschikking heeft over een eigen woning. 

Een andere vorm van onafhankelijkheid 'het zelf kunnen bepalen wie 
er toegang tot de eigen wooneenheid heeft' kan indirect ook tot een 
thuis gevoelleiden (Leith, 2006). Wanneer de bewoner zelf de controle 
heeft over de toegang tot de wooneenheid heeft hij of zij volledige 
zeggenschap over wie de ruimtes mag betreden. Dit zalleiden tot meer 
JHivae.y. De wooneenheid wordt zo een plek waar de bewoner zich 
kan terug trekken en zichzelf kan zijn. Dit leidt vervolgens weer tot een 
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psychologische binding ofwel de bewoner zal zich eerder thuis voelen. 
Maatregelen: 
Om dit proces te bevorderen is het aan te bevelen om bijvoorbeeld een 
intercom te installeren. Daarnaast kan het personeel van de woonzorg
voorziening geïnstrueerd worden om niet zonder aankondiging een 
wooneenheid binnen te gaan. 

Een factor die ook onder persoonlijke onafhankelijkheid valt is het 
zelf kunnen bepalen om wel of niet te verhuizen en is belangrijk voor 
het bindingsproces. Wanneer ouderen zelf dé beslissing in handen 
hebben kunnen ze zich in hun eigen tempo erbij neer1eggen dat ze 
hun vertrouwde plek moeten achter1aten en wordt de beslissing veel 
draaglijker. Ook al is het een gedwongen beslissing, de ouderen hebben 
dan zelf de redenen geformuleerd waarom het beter is om te verhuizen. 
Dit zorgt ervoor dat ze zich gemakkelijker kunnen binden op de nieuwe 
plek (Leith, 2006). 
Maatregel: 
In principe kan hier weinig invloed op worden uitgeoefend. Maar het 
kan bijvoorbeeld wel bevorderd worden door de mogelijkheden van 
een woonzorgvoorziening eerder bij de ouderen onder de aandacht te 
brengen, wanneer ze nog niet noodgedwongen naar een zorginstelling 
moeten verhuizen. 

Woonduur is positief van invloed op het verkrijgen van een emotionele 
band met een woning. Hoe langer men ergens woont des te meer rou
tine men krijgt in het gebruik van de woning. Als men erg vertrouwd en 
bekend is met de woning ontstaan er allerlei rituelen en routines die het 
verblijf veraangenamen. Een voorbeeld van een dergelijk ritueel is het 
snel kunnen uitvoeren van het huishouden, doordat de bewoner weet 
wat de snelste manier is (Moreland & Zajonc, 1977: Lawton, 1990; 
Dovey 1985; Rowles, 1984 in: Shenk, 2004). 
Maatregel: 
Ook hier kan er maar weinig invloed op deze factor worden uitgeoe
fend; de tijd kan niet versneld worden. Maar door de woonzorgcon
cepten eerder onder de aandacht te brengen bij bijvoorbeeld medioren 
kan deze factor wel beïnvloed worden. Onder Medioren worden vitale 
ouderen tussen de 50 en 70 jaar verstaan, die nog volop in het leven 
staan. Wanneer men in die periode verhuist naar een waozorgcombina
tie wordt de tijd dat men er woont ver1engd. Door de vertrouwdheid kan 
er dan een emotionele binding met de wooneenheid ontstaan. 

3.1.2 Psychologische binding met het wooncomplex 
De factoren die in deze paragraaf besproken zullen worden zijn van 
invloed op de psychologische binding met het wooncomplex. 



Psychologische factoren 
Er zijn twee psychologische factoren van invloed op de psychologische 
binding met het wooncomplex uit het literatuuronderzoek naar voren 
gekomen die hier besproken worden. Dit zijn: geborgenheid en gewaar
deerd en erkend worden door anderen. 

Om ouderen zich thuis te kunnen laten voelen in een woonzorgvoor
ziening zal de uitstraling ervan moeten aanspreken bij deze ouderen. 
Veel woonzorgvoorzieningen lijken meer op een ziekenhuis dan op een 
wooncomplex, terwijl er in de eerste plaats toch vooral gewoond wordt. 
Deze ziekenhuisuitstraling speelt vaak een rol bij de beslissing om te 
verhuizen of juist te blijven in de huidige eigen woning. Oe huiselijke 
omgeving van de eigen wóning is namelijk niet terug te vinden in de 
woonzorgvoorziening, waardoor men er liever niet wil wonen. Belang
rijk is dus om te zorgen dat de woonzorgvoorziening een huiselijke 
uitstraling heeft, zodat ouderen zich sneller en gemakkelijker thuis en 
een gebomenheld kunnen voelen en daardoor een psychologische 
binding ervaren (Leith, 2006). 
Maatregel: 
Een huiselijke omgeving kan bevorderd worden door bijvoorbeeld tij
dens het ontwerp van de woonzorgvoorziening rekening te houden met 
onder andere het materiaalgebruik en de grootte van de ruimtes. 

Ouderen zullen zich eerder ergens thuis voelen wanneer ze op die plek 
gewaardeerd en erkend worden door anderen (Zingmark, Norberg & 
Sandman, 19951n: Cloutier-Fisher & Harvey, 2009). Deze waardering 
zal zowel vanuit het personeel als de medebewoners moeten komen. 
Maatregel: 
Nog geen maatregelen gevonden. 

Sociale factoren 
Het gevoel hebben bij elkaar te horen is de enige sociale factor van 
invloed op de psychologische binding met het wooncomplex die uit de 
literatuurstudie naar voren kwam. Wanneer ouderen in een woonzorg
voorziening het gevoel hebben bij elkaar te horen zullen ze eerder het 
gevoel hebben dat ze zich thuis voelen (Zingmark, Norberg & Sandman, 
1995 in: Cloutier-Fisher & Harvey, 2009). Het Is daarom belangrijk dat 
het creëren van saamhorigheid tussen de ouderen in het complex gesti
muleerd wordt. Onder saamhorigheid wordt hier verstaan: 'het gevoel 
bij elkaar te horen'. 
Maatregel: 
Nog geen maatregelen gevonden. 

Functionele factoren 
Verschillende vormen van persoonlijke onafhankelijkheid zijn ook van 
invloed op de psychologische binding op het schaalniveau van het 
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wooncomplex. Op dit schaalniveau leiden de volgende factoren vallend 
onder het begrip persoonlijke onafhankelijkheid tot een thuisgevoel: het 
vervullen van individuele behoeften, controle over het dagelijkse leven 
en controle over de verhuisbeslissing. 

Zoals bij het bespreken van de psychologische binding met de woon
eenheid al aan de orde kwam is de factor 'het vervullen van individuele 
behoeften' mede van invloed op de psychologische binding met het 
wooncomplex (Krothe, 1997 in: Leith, 2006). Zie paragraaf 3.1.1 voor 
meer uitleg over deze factor. 

Het hebben van controle over het dagelijkse leven en het zelf bepalen 
van de dagindeling zijn van invloed op de binding met het wooncom
plex. Wanneer ouderen zelf hun dagindeling kunnen bepalen zullen ze 
zich op dit gebied net zo onafhankelijk voelen dan wanneer ze in hun 
eigen woning waren blijven wonen. Het kan overigens zijn dat ze op 
andere gebieden zoals persoonlijke verzorging wel afhankelijk zijn van 
anderen (Krothe, 1997 in: Leith, 2006; Leith, 2006). 
Maatregel: 
Onafhankelijkheid in de zin van controle over het dagelijkse leven kan 
door het beleid en de gang van zaken van de woonzorgvoorziening 
bevorderd en gestimuleerd worden. Het beleid bepaalt namelijk of de 
bewoners veel zelfstandigheid hebben of dat ze juist geleefd worden. 

De factor 'controle hebben over de beslissing om wel of niet te verhui
zen' is zowel van invloed op psychologische binding met de wooneeri
held als op de psychologische binding met het wooncomplex (Leith, 
2006). Voor een toelichting van deze factor zie paragraaf 3.1.1. 

3.1.3 Psychologische binding met de woonomgeving 
Als laatste zullen de factoren besproken worden die van invloed zijn op 
de psychologische binding met de woonomgeving. 

Psychologische factoren 
Er zijn vijf psychqlogische factoren tijdens het literatuuronderzoek 
gevonden die de psychologische binding met de woonomgeving be
invloeden. Dit zijn: historische continudeit, identificatie, positief beeld, 
veiligheid en lichamelijk welzijn. Deze factoren worden hierna uitgebreid 
toegelicht. 

Net als bij het schaalniveau van de wooneenheid is de woonduur 
tevens indirect van invloed op de psychologische binding met de 
woonomgeving. Gedurende de tijd dat men ergens woont vinden er 
allerlei persoonlijke gebeurtenissen plaats. Na verloop van tijd zal men 
een plek herinneren door de gebeurtenissen die daar hebben plaats 
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gevonden (Milligan, 1998 in: Leith, 2006), wat zorgt voor historische 
continuïteit. Goede herinneringen aan een plek zorgen er voor dat je 
een emotionele band met deze plek ontwikkelt (Gustafson 2001 , Low 
1992, Manzo 2003, Milligan 1998 & Relph 1976, in: Lewicka, 2008; 
Cloutier-Fisher & Harvey 2009). Dit betekent dat historische continu
ttm van invloed is op de psychologische binding die ouderen met een 
plek kunnen ervaren. 
Maatregel: 
Om deze psychologische binding met de omgeving ook te ervaren in 
de nieuwe woning is het belangrijk dat men niet te ver weg van de plek 
gaat wonen waar men lange tijd gewoond heeft. 

Een factor die verband houdt met historische continu'fteit is de plek 
waar je 'family roots' ligt. Doordat je family roots in een bepaalde 
omgeving ligt kun je jezelf met deze omgeving identificeren. Zingmark, 
Norberg & Sandman, 1995 in: Cloutier-Fisher & Harvey 2009; Gustaf
sen 2001, Low 1992, Manzo 2003, Milligan 1998 & Rel ph 1976, in: 
Lewicka, 2008 geven aan dat de plek waar je familie vandaan komt, en 
waar je vaak zelf ook gewoond hebt, een gevoel van emotionele binding 
bij je kan oproepen. Dit kan een reden zijn om naar deze omgeving te 
verhuizen. 
Maatregel: 
Nog geen maatregelen gevonden. 

Het ontwerp van de omgeving speelt eveneens een rol bij het bindings
proces. Wanneer personen een positief beeld hebben ten opzichte van 
de omgeving, dus wanneer de omgeving hen aanspreekt, dan zullen ze 
meer binding ervaren met deze plek (Vorklnn & Riese, 2001 & Sted
man, 2003, in: Jorgensen & Stedman, 2006). Specifieker kan gezegd 
worden volgens onderzoek van Bonaiuto et al (1999) dat wanneer 
personen de gebouwen esthetisch gezien goed vinden, ze ook meer 
binding met de woonomgeving (neighbourhood attachment = een 
vorm van place attachment) ervaren. Tevens zijn de fysieke uitstraling 
en schoonheid van de omgeving positief van invloed op de aantrek
kingskracht op de omgeving (Cioutier-Fisher"& Harvey, 2009). 
Maatregelen: 
Een positief beeld ten opzichte van de omgeving kan bevorderd worden 
door te zorgen dat er groengebieden aanwezig zijn en door buiten
sporige en herhalende bouwvolumes zo veel mogelijk te voorkomen 
(Bonaiuto et al, 1999). Ook Jorgensen & Stedman (2006) geven aan 
dat bepaalde kenmerken van de fysieke omgeving (bijvoorbeeld wonen 
aan het wate~ ervoor kunnen zorgen dat men zich verbonden voelt met 
die plek. Dit kan een indirect effect zijn doordat de fysieke kenmerken 
een symbolische betekenis hebben. 



Een ander kenmerk van de omgeving dat een gevoel van binding kan 
versterken is de veiligheid in deze omgeving (Zingmark, Norberg & 
Sandman, 1995 in: Cloutier-Fisher & Harvey, 2009). Dit kan fysieke of 
sociale veiligheid, maar ook werkelijke of gevoelde veiligheid zijn. Zich 
veilig voelen in de omgeving is voor ouderen erg belangrijk voor het 
ervaren van een psychologische binding met de woonomgeving. Wan
neer er bijvoorbeeld bedreigende personen in de buurt rondhangen, 
zal dit een negatieve invloed hebben op het gevoel van binding met de 
woonomgeving (Bonaiuto et al, 1999). 
Maatregel: 
Een organisatorische maatregel die kan zorgen voor een sociaal veilig 
gevoel is het inzetten van sociale controle door bijvoorbeeld een buurt
wacht (Wiles, 2009). Dit zórgt namelijk voor een beschermd en veilig 
gevoel bij de ouderen, waardoor ze zich vervolgens meer thuis voelen 
in de woonomgeving. 

Daarnaast is het, volgens onderzoek van Bonaiuto et al (1999), belang
rijk voor een gevoel van binding met de omgeving dat het een rustige 
omgeving is waarin men woont. Rust zorgt namelijk voor lichamelijk 
welzijn. Deze factor kan van invloed zijn op de psychologische binding 
met de omgeving. 
Maatregel: 
Nog geen maatregelen gevonden. 

Sociale factoren 
Het hebben van sociale contacten is de enige gevonden sociale factor 
die de psychologische binding met de woonomgeving beïnvloedt. 
Voor ouderen zijn sociale contacten erg belangrijk. Zeker gezien het 
feit dat naarmate men ouder wordt het sociale netwerk kleiner wordt 
door onder andere het overlijden van sociale contacten. Ouder worden 
heeft naast het kleiner worden van het sociale netwerk nog een ander 
(positiever) gevolg met betrekking tot de sociale relaties. Naarmate 
men ouder wordt is men namelijk steeds meer geografisch gericht 
wat betreft het contact met anderen. Dit in tegenstelling tot jongeren 
die zich juist veel meer richten op sociale groepen. Doordat ze meer 
gericht zijn op hun omgeving zullen ze meer binding ervaren met hun 
omgeving (Jorgensen & Stedman, 2006). Naarmate men ouder wordt 
zal dus de binding met de omgeving toenemen (Jorgensen & Stedman, 
2006; Bonaiuto et al, 1999) Overigens is het waarschijnlijk dat men, 
ongeacht de leeftijd, sociale relaties aangaat met andere bewoners 
naarmate men ergens langer woont (Jorgensen & Stedman, 2006). 
Uit een onderzoek van Bonaiuto et al (1999) onder bewoners van 
verschillende wijken in Rome blijkt ook dat de woonduur een positieve 
(indirecte) voorspeller van psychologische binding met de omgeving is 
(neighbourhood attachment). 
Sociale contacten kunnen bijvoorbeeld familieleden zijn die in de buurt 
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wonen. Doordat men meer contact heeft met familie, vanwege de korte 
afstand tot elkaar, zullen de ouderen zich minder eenzaam voelen. Dit 
zorgt er vervolgens voor dat de binding met de omgeving positief wordt 
beïnvloed (Wiles, 2009). Maar ook wanneer men dicht bij vrienden 
woont kan dat zorgen voor een emotionele band met de omgeving 
(Gustafson 2001, Low 1992, Manzo 2003, Milligan 1998 & Rel ph 
1976, in: Lewicka, 2008). 
Volgens onderzoek van Bonaiuto et al (1999) wordt het prettig gevon
den wanneer er culturele activiteiten en ontmoetingsplekken in de buurt 
aanwezig zijn. Zulke plekken en activiteiten maken het namelijk mogelijk 
dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en zo sociale relaties/contacten 
kunnen onderhouden en aangaan. Wanneer er geen ontmoetingsplek
ken in de omgeving aanwezig zijn heeft dit een negatieve invloed op het 
gevoel van binding met de omgeving. 
De aanwezigheid van sociale relaties is een dus belangrijke factor die 
van invloed is op binding met de woonomgeving (Bonaiuto et al, 1999). 
Toch kan een vermindering van het aantal sociale contacten dat men 
heeft ook een positief gevoel oproepen. Wiles (2009) geeft aan dat 
wanneer ouderen minder verschillende soorten sociale contacten heb
ben (doordat ze bijvoorbeeld geen contact meer met collega's hebben 
in verband met het pensioen) ze dit prettig vinden doordat ze minder 
sociale verplichtingen hebben. 
Maatregel: 
Het is belangrijk dat er faciliteiten in de buurt aanwezig zijn zodat oude
ren elkaar kunnen ontmoeten waardoor sociale contacten onderhouden 
kunnen worden en kunnen ontstaan. 

Functionele factoren 
Ouderen willen zoals al eerder vermeld in paragraaf 3.1.1 en 3.1.2 
graag persoonlijke onafhankelijkheid. Zo ook op het schaalniveau van 
de woonomgeving. Op dit schaalniveau leiden de volgende factoren 
(vallend onder het begrip persoonlijke onafhankelijkheid) tot psycho
logische binding: het houden van controle over het eigen leven en 
controle hebben over de verhuisbeslissing. 

Het houden van <;ontrole over het eigen leven beïnvloedt dus de 
psychologische binding met de woonomgeving. Zo vinden ouderen het 
belangrijk om zelf de boodschappen te kunnen doen. Wanneer ze dit 
zelf kunnen doen zullen zich eerder thuis voelen. 
Maatregel: 
Om de controle over het eigen leven te bevorderen is het bijvoorbeeld 
belangrijk dat er genoeg winkels in de buurt liggen, zodat de ouderen 
ook de mogelijkheid hebben om er zelf heen te gaan (Wiles, 2009). Het 
zal dan voornamelijk gaan om winkels die nodig zijn om te voorzien in 
de dagelijkse behoeften. 



3. BINDING 

40 

De factor 'controle hebben over de beslissing om wel of niet te verhui
zen' is mede van invloed op psychologische binding met de woonom
geving (Leith, 2006). Deze factor is ook al besproken bij de psycho
logische binding met de wooneenheid en het wooncomplex. Voor een 
toelichting van deze factor zie daarom paragraaf 3.1.1. 

3.1.4 Persoonlijke kenmerken 
Tenslotte is er nog een factor te noemen die van invloed Is op de 
psychologische binding met betrekking tot alle schaalniveaus. Het kan 
namelijk per persoon verschillend zijn hoe gemakkelijk iemand een 
emotionele verbondenheid ontwikkelt met een nieuwe plek (wooneen
heid, complex en omgeving). Bepaalde persoonliike kenmerken zoals 
'open staan voor verandering' en 'zich thuis voelen zien als een proces' 
kunnen ervoor zorgen dat het gemakkelijker wordt om de positieve 
kanten van de nieuwe plek te zien en er zich thuis te (gaan) voelen. De 
negatieve kanten van de nieuwe plek worden door deze persoonlijke 
kenmerken meer gerelativeerd (Leith, 2006). Bepaalde persoonlijke 
kenmerken zijn dus van invloed op de psychologische binding. Er kan 
echter geen invloed worden uitgeoefend op deze factor. 

3.2 Sociale binding (het hebben van sociale interac-
tie) 
Voor sociale binding kunnen verschillende benamingen gebruikt wor
den. Zo komen de begrippen 'sense of community', 'attachment to the 
local community', 'community integration' en 'social interaction' voor 
in de literatuur. Waar het bij deze begrippen allemaal om draait is de 
interactie met de mensen die om je heen wonen. Onder sociale binding 
wordt daarom in dit onderzoek verstaan: 'het hebben van sociale 
interactie'. 

3.2.1 Sociale binding met de wooneenheid 
Bij sociale binding is het sociale contact met anderen een bepalende 
factor. Dit is tevens een reden waarom er in de literatuur geen factoren 
zijn gevonden die van invloed zijn op sociale binding met de woon
eenheid. De schaalniveaus waar de (spontane) sociale interactie zal 
optreden zijn daarom het wooncomplex en de woonomgeving. 

3.2.2 Sociale binding met het wooncomplex 
In deze paragraaf zal besproken worden welke factoren de sociale bin
ding met het wooncomplex beïnvloeden. Net als bij het bespreken van 
de psychologische binding zal ook hier gebruik worden gemaakt van 



een onderverdeling van de factoren. Er zijn echter geen psychologische 
factoren bekend waardoor er hier een onderverdeling zal zijn naar alleen 
sociale en functionele factoren. 

Sociale factoren 
Het hebben van sociaal contact is een sociale factor die van invloed 
is op de sociale binding met het wooncomplex. Sociaal contact is in 
dit onderzoek drieledig en wordt daarom opgesplitst in de volgende 3 
factoren: sociaal contact met vrienden en familie, met medebewoners 
en buren en als laatste met personeel. Deze factoren zullen hierna 
behandeld worden. 

Zoals al eerder vermeld wordt het sociale netwerk van ouderen 
steeds kleiner door onder andere overlijdensgevallen. Het contact met 
anderen die wel nog tot het sociale netwerk behoren wordt daarom 
steeds belangrijker. Zo geven Cloutier-Fisher & Harvey (2009) aan in 
een onderzoek onder bewoners van een retirement community dat 
de bewoners het belangrijk vinden om sociaal contact te hebben met 
vrienden en familie die om je geven en die het zelf ook leuk vinden om 
contact te houden. Dit zorgt namelijk voor een sociale verbondenheid 
en een sense of community. Ook in het onderzoek van Leith (2006) 
komt naar voren dat het dicht bij familie en vrienden wonen belangrijk is 
om een sociale verbondenheid te ontwikkelen. 
Maatregel: 
Nog geen maatregelen gevonden. 

Naast een goed contact met vrienden en familie is het voor de sociale 
binding met het wooncomplex tevens belangrijk om sociaal contact te 
hebben met medebewoners en buren. Door middel van het creëren van 
spontane ontmoetingen kan er sociale interactie met buren ontstaan. 
Deze sociale interactie kan bijvoorbeeld plaatsvinden tijdens het uitla
den van de boodschappen, het buitenzetten van de vuilnis of tijdens 
het uitlaten van de hond. Dit zorgt voor meer saamhorigheid onder de 
bewoners: de ontwikkeling van een gemeenschap wordt bevorderd. 
Saamhorigheid en cohesie heeft weer als gevolg dat er een 'sense of 
community' en 'community integration' ofwel een sociale binding met 
het wooncomplex ontstaat (David, Moos & Kahn 1981; Cloutier-Asher 
& Harvey 2009). 
Maatregelen: 
De spontane ontmoetingen kunnen gestimuleerd worden door er tijdens 
het ontwerp van een woonzorgvoorziening rekening mee te houden. Zo 
kunnen er bijvoorbeeld semi-publieke ruimtes in het ontwerp worden 
opgenomen. Maar ook de aanwezigheid van gedeelde faciliteiten en 
activiteiten kunnen er voor zorgen dat spontane ontmoetingen be
vorderd worden (Zaff & Devlin, 1998). Verder kan er in het ontwerp 
rekening mee worden gehouden dat de wooneenheden in elkaars 
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nabijheid moeten liggen (Cioutier-Fisher & Harvey, 2009). Overigens 
geven Zaff & Devlin (1998) in hun onderzoek aan dat het wel belangrijk 
is om duidelijke woninggrenzen te hebben, zodat hier geen conflicten 
over kunnen ontstaan. Dit zou dan namelijk juist weer kunnen leiden tot 
minder sociale interactie. 
Om onderlinge samenhang en interactie tussen bewoners daadwerkelijk 
te realiseren is het niet altijd genoeg om alleen fysieke aanpassingen 
te doen. Het kan nodig zijn om de bewoners te stimuleren om bijvoor
beeld aan activiteiten mee te doen en andere bewoners te ontmoeten. 
Dit kan bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een sociale leider, zoals 
een conciërge, in het complex. De sociale leider kan de bewoners sti
muleren om mee'te doen met de activiteiten die georganiseerd worden 
of kan zelf activiteiten organiseren. Doordat de bewoners deelnemen 
aan de activiteiten komen ze met elkaar in contact waardoor ze elkaar 
beter leren kennen. Dit komt ten goede aan de sociale cohesie en 
saamhorigheid in het complex. Verder kan deze persoon optreden als 
een vertrouwenspersoon voor de bewoners wanneer er problemen zijn 
(Zaff & devlin, 1998). 
Daarnaast is het belangrijk dat de houding van het personeel t.o.v. de 
ouderen verandert. Hun houding is vaak dat immobiele ouderen, die 
alleen een fysieke beperking hebben, niet kunnen meedoen aan activi
teiten doordat het onpraktisch, te moeilijk en daardoor onnodig is. Voor 
de sociale integratie is het belangrijk dat deze houding vervangen wordt 
door te verwachten dat het aannemelijk en natuurlijk is voor immobiele 
ouderen om mee te doen aan activiteiten en medebewoners kunnen · 
ontmoeten (David, Moos & Kahn, 1981). Sociale integratie heeft als 
gevolg dat er een sociale verbondenheid ontstaat met het complex. 
Een andere organisatorische maatregel is het oprichten van een lokale 
vereniging. Wanneer er voor ouderen de mogelijkheid bestaat om deel 
te nemen aan een lokale vereniging, zoals een kaartclub, zullen ze snel
ler integreren tussen de andere bewoners van de woonzorgvoorziening. 
Wanneer ouderen sociaal geïntegreerd zijn heeft dat als gevolg dat ze 
een sociale verbondenheid met het wooncomplex voelen (Cioutier
Asher & Harvey, 2009). Voor de sociale integratie en daardoor ook 
voor de sociale binding met het wooncomplex is het dus belangrijk dat 
er ruimte beschikbaar wordt gesteld om deze lokale verenigingen een 
plek te geven. 
Een voorwaarde voor een succesvolle interactie met buren is dat het 
vriendelijke buren moeten zijn. Hierdoor zullen de ouderen zich eerder 
welkom voelen op hun nieuwe plek. Het gevolg hiervan is dat de oude
ren eerder een sociale binding zullen ervaren doordat ze zich welkom 
voelen. Cloutier-Asher & Harvey (2009) 

Naast contact met vrienden, familie en medebewoners is volgens 
onderzoek van Lemke & Moos (1984) het contact met medewerkers en 
verzomers ook van belang. Vooral wanneer de bewoners immobiel zijn, 
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en daardoor niet gemakkelijk met anderen in contact kunnen komen, 
zal het contact met het personeel ervoor zorgen dat ze zich minder een
zaam voelen. Het gevolg is dat de ouderen een sociale binding zullen 
ervaren met de woonzorgvoorziening. 
MaatJegel: 
Nog geen maatregelen gevonden. 

Functionele factoren 
Er zijn twee functionele factoren uit het literatuuronderzoek naar voren 
gekomen die van invloed zijn op de sociale binding met het wooncom
plex. Deze factoren zijn 'onaftlankelijkheid' en 'controle over beslissin
gen' en worden hieronder behandeld. 

Wanneer bewoners van een woonzorgvoorziening ervaren dat .onaf: 
hankelijkheid wordt gestimuleerd en hier dus veel dingen zelf kunnen 
bepalen, dan zullen ze eerder meedoen aan activiteiten. Het meedoen 
aan activiteiten draagt bij aan de sociale interactie die de ouderen heb
ben met andere bewoners. Wanneer er meer sociaal contact is met de 
andere bewoners zal er een grotere mate van community integration 
ontstaan (David, Moos & Kahn, 1981 ). Onafhankelijkheid is daarom 
een factor die de sociale binding met het complex beïnvloed. 
Maatregel: 
Nog geen maatregelen gevonden. 

Een andere factor die in het onderzoek van David, Moos & Kahn (1981) 
genoemd wordt is het hebben van controle over beslissingen ten 
aanzien van faciliteiten in het complex en het dagelijkse leven. Doordat 
de ouderen ergens over mogen meebeslissen zullen ze zich eerder 
verbonden voelen met het wooncomplex. Ook het aantal faciliteiten en 
services dat wordt aangeboden draagt hieraan bij. 
Maatregel: 
Nog geen maatregelen gevonden. 

3.2.3 Sociale binding met de woonomgeving 
De factoren van invloed op de sociale binding met de woonomgeving 
zullen in deze paragraaf besproken worden. In de literatuur zijn geen 
functionele factoren van invloed op sociale binding gevonden en kun
nen daarom hier niet worden toegelicht. 

Psychologische factoren 
Het kan zijn dat de lokale sociale binding met de omgeving door een 
bepaalde factor juist kan verminderen. Dit is het geval wanneer er 
sprake is van lokale wanorde in de omgeving. Dit kan zowel fysieke als 
sociale wanorde zijn. Voorbeelden van fysiek wanorde zijn de aanwe
zigheid van afval, graffiti en onbewoonde gebieden in de buurt. Het 



dealen van drugs en groepen die voor problemen zorgen in de buurt 
vallen onder sociale wanorde (Oh, 2003). Lokale wanorde zorgt voor 
mlnder sociale cohesie in de buurt en verminderd vertrouwen in de 
sociale controle. Wanneer er wel orde en structuur in de omgeving is 
zal er meer sociale cohesie en sociale controle ervaren worden door 
de ouderen. Dit heeft als gevolg dat er meer sociale binding met de 
woonomgeving ervaren wordt. 
Maatregel: 
Nog geen maatregelen gevonden. 

Sociale factoren 
Wat betreft de sociale factaren die van invloed zijn op de sociale 
binding met de woonomgeving zijn er enkele overeenkomsten met 
het schaalniveau 'wooncomplex'. Oe factoren: sociaal contact met 
vrienden en familie en sociaal contact met buren en medebewoners zijn 
ook van invloed op de sociale binding met de woonomgeving. Voor een 
toelichting van deze factoren zie paragraaf 3.2.2. 

Bij de factor sociaal contact met vrienden en familie kan verder nog 
toegevoegd worden dat de woonduur van de bewoners invloed heeft op 
het sociale contact met vrienden. Wanneer men ergens langer woont, 
heeft men namelijk langer de kans gehad om vriendschappen op te 
kunnen bouwen. Wanneer er vrienden in de buurt wonen, zal men meer 
sociale binding met deze buurt krijgen (Oh, 2003). 
Echter wanneer mensen ouder worden verdwijnen er ook weer vriend
schappen door onder andere over1ijdensgevallen. Hierdoor zal een 
deel van de lokale sociale binding wegvallen: hun vrienden wonen er 
namelijk niet meer. Oe leeftijd van ouderen heeft daarom een negatieve 
invloed op de sociale binding met de woonomgeving (Oh, 2003). 

3.2.4 Persoonlijke kenmerken 
Tenslotte is er nog een factor te noemen die van invloed is op de soci
ale binding met betrekking tot de schaalniveaus complex en omgeving. 
Door bepaalde persoonlijke kenmerken staan ?.uderen n~meli!~ me.er 
open voor verandering in twn leven. Avontuur11Jk en de fmanc1ele sitU
atie en gezondheid waarin men zich bevind zijn hier enkele voorbeelden 
van. Wanneer ouderen open staan voor verandering zullen ze zich 
beter kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie die ontstaat wanneer 
ze naar een woonzorgvoorziening verhuizen. Dit heeft vervolgens weer 
een positief effect op de sociale binding met het wooncomplex en de 
woonomgeving (Cioutier-Fisher & Harvey, 2009). Op deze factor kan 
echter geen invloed worden uitgeoefend. 

3.3 Functionele binding (dat men de gewenste en 
noodzakelijke activiteiten kan uitvoeren) 
In deze paragraaf zullen de factoren besproken worden die van invloed 
zijn op de functionele binding. Wanneer er gesproken wordt over 
functionele binding dan wordt bedoeld de verbondenheid die met de 
plek ontstaat doordat men de gewenste en noodzakelijke activiteiten 
kan uitvoeren. 

3.3.1 Functionele binding met wooneenheid 
In deze paragraat zullen de factoren aan de orde komen die van invloed 
zijn op de functionele binding met de wooneenheid. In de literatuur zijn 
alleen functionele factoren gevonden. Er zullen daarom geen andere 
typen factoren besproken worden. 

Functionele factoren 
Er zijn twee functionele factoren van invloed op de functionele binding 
met de wooneenheid uit de literatuurstudie naar voren gekomen, name
lijk: functionele zelfstandigheid en gebruiksgemak. Deze twee factoren 
worden hieronder verder toegelicht. 

Zelfstandig kunnen bliiven functioneren is voor ouderen erg belangrijk. 
Zelf in alle noodzakelijke ruimtes kunnen komen hoort daar ook bij. 
Maar naarmate men ouder wordt is de kans groot dat men minder mo
biel wordt. Zo wordt het voor ouderen in de loop van tijd bijvoorbeeld 
steeds moeilijker om een trap te belopen. Dit kan ervoor zorgen dat 
men niet meer bij de badkamer kan komen en daardoor niet zelfstandig 
kan functioneren. 
Maatregel: 
Om die reden wordt het vaak erg op prijs gesteld wanneer ze over een 
gelijkvloerse woning of wooneenheid beschikken ( Cloutier-Fisher & 
Harvey 2009). Wanneer de ouderen dan minder mobiel worden kunnen 
ze toch nog zelfstandig in alle essentiële ruimtes komen. Dit zorgt voor 
een functionele binding met de wooneenheid. 

In een onderzoek. van Leith (2006) geven de geïnterviewde oudere 
vrouwen aan dat niet meer de capaciteit hebben voor het doen van het 
huishouden een reden was om te verhulzen naar een woonzorgvoor
ziening. Zo kan het onderhoud van het huis of de tuin een te grote klus 
zijn. wanneer het inhuren van personeel om financiële reden ook geen 
optie is, kan verhuizen een goede oplossing zijn. Doordat de. ouderen 
minder verantwoordelijkheden voor het huishouden hebben m de 
woonzorgvoorziening ervaren ze gebruiksgemak. Gebruiksgemak kan 
vervolgens voor een functionele binding met de wooneenheid zorgen. 
Maatregel: 
Nog geen maatregelen gevonden. 
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3.3.2 Functionele binding met het wooncomplex 
De factoren van invloed op de functionele binding met het wooncom
plex zullen in deze paragraaf besproken worden. Er zijn geen sociale 
factoren gevonden in de literatuur en zullen daarom niet besproken 
worden. 

Psychologische factoren 
De volgende psychologische factoren die de functionele binding met 
het wooncomplex kunnen versterken komen uit de literatuurstudie naar 
voren: lichamelijk welzijn en sociale veiligheid. Deze factoren worden 
hieronder besproken. · 

Zaff & Devlin (1998) halen in hun artikel twee onderzoeken aan waarin 
vereisten van mensen voor ouderenhuisvesting besproken worden. 
Beide onderzoeken (Lemke & Moos, 1986; Nasar & Farokhpay, 1985) 
geven aan dat comfort belangrijk is om een functionele binding met de 
gemeenschap (community) te ontwikkelen. Comfort ofwellichamelijk 
welzijn wordt voor een belangrijk deel beïnvloed door het interieur van 
het gebouw: behaaglijke omstandigheden (fago) hebben een positieve 
invloed op het ervaren van lichamelijk welzijn (Moos & Lemke, 1980 in: 
Zaff & Devlin, 1998). Wanneer er sprake is van een lichamelijk welzijn, 
dan kan er ook een functionele binding met het wooncomplex zijn. 
Maatregel: 
Nog geen maatregelen gevonden. 

Lemke & Moos (1986 in: Zaff & Devlin, 1998) noemen daarnaast 
ook nog de factor sociale veiligheid. Sociale veiligheid kan op twee 
manieren beoordeeld worden. Er kan namelijk gekeken worden naar de 
werkelijke veiligheid, maar ook naar de gevoelde veiligheid. Beide soor
ten veiligheid worden in ieder geval wel als een belangrijker criterium 
gezien dan lichamelijk welzijn (Zaff & Devlin, 1998). 
Maatregel: 
Nog geen maatregelen gevonden. 

Functionele factoren 
Volgens Nasar & Farokhpay (1985 in: Zaff & Devlin, 1998) draagt 
de toegankelijkheid van een complex indirect bij aan het ervaren van 
een functionele binding. Wanneer het wooncomplex namelijk goed 
toegankelijk is voor ouderen in een rolstoel of met een rollator kan men 
zelfstandig allerlei activiteiten ondernemen. Het zelfstandig kunnen 
wonen kan zorgen voor een functionele binding. 
Uit onderzoek van Lemke & Moos (1986 in: Zaff & Devlin, 1998) blijkt 
dat ook het voorzien in services indirect (via zelfstandigheid) positief 
van invloed is op functionele binding met het complex. Wanneer er 
bepaalde services in het complex aanwezig zijn is het voor de ouderen 
mogelijk om zelfstandig te kunnen functioneren doordat ze er niet de 



woonzorgvoorziening voor hoeven te verlaten. 
Functionele zelfstandigheid zorgt er daarom voor dat er een functionele 
binding met het wooncomplex ontstaat. 
Maatregel: 
Nog geen maatregelen gevonden. 

3.3.3 Functionele binding met de woonomgeving 
Tijdens de literatuurstudie zijn er geen factoren gevonden die de 
functionele binding op het schaalniveau van de woonomgeving kunnen 
beïnvloeden. Deze kunnen .hier daarom niet besproken worden. 

3.3.4 Persoonlijke kenmerken 
Uit de artikelen kwamen geen persoonlijke kenmerken naar voren die 
invloed kunnen hebben op de functionele binding die ouderen ervaren 
met een woonzorgvoorziening. 

3.4 Conclusie 
Tijdens het literatuuronderzoek zijn veel verschillende factoren naar 
voren gekomen die de binding die ouderen ervaren met een woonzorg
voorziening kunnen beïnvloeden. Zie figuur 3.2 op de volgende pagina 
voor een overzicht van de gevonden factoren. Toch zijn er niet bij alle 
schaalniveaus en soorten binding beïnvloedende factoren gevonden. In 
figuur 3.2 is te zien voor welke onderdelen geen factoren zijn gevonden 
doordat dit grljs gedrukt is en er geen factoren achter staan. 
Verder ontbreekt het nog aan voldoende te nemen maatregelen (bouw
kundig en organisatorisch) die deze factoren kunnen stimuleren of 
bevorderen. 
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Figuur3.2 
Overzicht welke soorten tactoren van invloed op een type 
binding gevonden zijn. Grijs betekent dat er geen tactoren 
gevonden zijn. 



Psychologisc he binding 
Psychologische binding met de wooneenheid 

Psychologische factoren: historische continuïteit, vertrouwdheid en personalisatie. 
Sociale factoren: privacy en gevoel van sociale veiligheid. 
Functionele factoren: vervullen individuele behoeften, controle dagelijkse leven. privacy, 

controle over verhuisbeslissing en vertrouwdheid (routines en rituelen). 
Psychologische binding met het wooncomplex 

Psychologische factoren: geborgenheid en gewaardeerd en erkend worden door anderen. 
Sociale factoren: gevoel hebben bij elkaar te horen. 
Functionele factoren: vervullen individuele behoeften, controle dagelijkse leven en controle 

over verhuisbeslissing. · 
Psychologische binding met de woonomgeving 

Psychologische factoren: historische continuïteit, identificatie, positief beeld omgeving, 
veiligheid en lichamelijk welzijn. 

Sociale factoren: het hebben van sociale contacten/relaties. 
Functionele factoren: controle dagelijkse leven en controle verhuisbeslissing. 

Persoonlijke kenmerken 

Sociale binding 

Sociale binding met het wooncomplex 

Sociale factoren: sociaal contact vrienden en familie. sociaal contact medebewoners 
en buren, sociaal contact personeel. 

Functionele factoren: onafhankelijkheid en controle over beslissingen t.a.v. complex. 
Sociale binding met de woonomgeving 

Psychologische factoren: orde + structuur. 
Sociale factoren: sociaal contact vrienden en familie en sociaal contact 

medebewoners en buren. 

Persoonlijke kenmerken 

Functionele binding 
Functionele binding met de wooneenheid 

Functionele factoren: zelfstandig kunnen blijven functioneren en gebruiksgemak. 
Functionele binding met het wooncomplex 

Psychologische factoren: lichamelijk welzijn en sociale veiligheid. 

Functionele factoren: functionele zelfstandigheid. 
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In dit hoofdstuk zullen de bevindingen uit de literatuur geverifieerd 
worden in de praktijk door middel van het houden van interviews met 
enkele deskundigen uit de zorgvastgoedsector. Het doel van dit praktijk
onderzoek is het aanvullen en controleren van de factoren en maatre
gelen die gevonden zijn tijdens het literatuuronderzoek. De deskundigen 
zullen personen zijn van verschillende soorten partijen die in de praktijk 
te maken hebben met zorgvastgoed. 
Het hoofdstuk zal beginnen met een inleidende paragraaf waarin de 
opzet en de procedure van de interviews besproken zal worden (pa
ragraaf 4.1 ). Vervolgens zullen in paragraaf 4.2 de uitkomsten van de 
interviews aan de orde komen. In deze paragraaf zal er een onderver
deling worden gemaakt naar psychologische, sociale en functionele 
binding. De gevonden factoren en maatregelen uit de interviews met de 
deskundigen zijn ook weer terug te vinden in het schema dat is te vin
den in bijlage 2. Tenslotte zal dit hoofdstuk eindigen met een conclusie 
(paragraaf 4.3). 

4.1 Opzet en procedure interviews 
Het houden van interviews is een kwalitatief onderzoek waarbij het 
minder gaat om aantallen, dan om de meningen en ervaringen van de 
te interviewen personen. Het gaat er dus niet om hoe vaak iets wordt 
gezegd, maar meer dat het gezegd wordt. De te interviewen personen 
vullen elkaar aan. Voor dit onderzoek zal er gevraagd worden welke 
factoren volgens de deskundigen er voor zorgen dat ouderen een 
binding ervaren met een woonzorgvoorziening. Ook zal er gevraagd 
worden welke maatregelen daarvoor genomen zouden moeten worden. 
Dit kunnen factoren en maatregelen zijn die al in de literatuur gevonden 
zijn, maar wellicht dat er ook nog belangrijke ontbreken. Voorafgaand 
aan de interviews krijgen de deskundigen een document waarin het 
onderzoek nog eens uitgelegd wordt en waarin een overzicht wordt 
gegeven van de uitkomsten van het literatuuronderzoek. In bijlage 3 
wordt dit document weergegeven. 

Voor het praktijkonderzoek zijn vi~ deskundigen geïnterviewd. Bij het 
selecteren van deze deskundigen is getracht om personen met verschil
lende achtergronden te interviewen. Uiteindelijk zijn personen met de 
volgende achtergronden geïnterviewd: 
• Directeur van een woonzorgcomplex (zie paragraaf 2.3 voor uitleg 

en reden selectie van dit type woonzorgvoorziening); 
Directeur van 'residentiële' service en verzorging met aanleunwo
ningen in het duurdere huursegment (zie paragraaf 2.3 voor meer 
uitleg en reden selectie van dit type woonzorgvoorziening); 
Directeur van een aanbieder van zorg- en dienstver1ening; 
Adviseur wonen en zorg bij een woningcorporatie; 
Projectcoördinator woon- en zorgconcepten bij een projectontwik
kelaar. 



Elk interview wordt opgedeeld in drie delen, waarbij de verschillende 
schaalniveaus het uitgangspunt zijn. Als eerste komen de factoren van 
invloed op de binding met de wooneenheid aan de orde. Vervolgens 
worden de factoren besproken die de binding met het wooncomplex 
beïnvloeden. Als laatste wordt er gesproken over de factoren die 
de binding met de woonomgeving kunnen versterken. Tijdens de 
interviews wordt er eerst gevraagd naar de factoren die volgens de 
deskundigen van invloed zijn op de binding met de wooneenheid. Op 
deze manier kunnen er nieuwe factoren aan het licht komen. Vervol
gens worden, aan de hand· van een vereenvoudigde versie van het 
schema uit bijlage 2, alle al gevonden factoren uit de literatuurstudie 
die de binding beïnvloeden besproken. Deze factoren worden al dan 
niet bevestigd en eventueel noemen de deskundigen de bijbehorende 
maatregelen die genomen kunnen worden om de factor te stimuleren. 
Voor de andere 2 delen van het interview wordt dezelfde procedure 
gevolgd zoals hiervoor beschreven met betrekking tot het schaalniveau 
van de wooneenheid. Als laatste wordt gevraagd of er nog factoren of 
maatregelen te noemen zijn die de van invloed zijn op de binding maar 
die tijdens het gesprek niet aan de orde zijn gekomen. 

4.2 Resultaten interviews met deskundigen 
In deze paragraaf worden de resultaten besproken voortkomend uit de 
interviews met de deskundigen. Per soort binding zullen de bevindingen 
aan de orde komen. Dit kunnen bevestigingen van en aanvullingen op 
factoren en maatregelen zijn die tijdens het literatuuronderzoek zijn 
gevonden. 

4.2.1 Psychologische binding 
De factoren en de te nemen maatregelen die betrekking hebben op de 
psychologische binding met de wooneenheid zullen als eerste aan de 
orde komen. Vervolgens zullen ook de schaalniveaus 'het wooncom
plex' en 'de woonomgeving' besproken worden. 

Psychologische binding met de wooneenheid 
Als eerste zullen de factoren worden besproken die door de deskun
digen worden bevestigd. Daarna zullen enkele nieuwe factoren aan de 
orde komen. 

Bevestigde factoren: 
De volgende (sub)factoren van invloed op de psychologische binding 
met de wooneenheid zijn door het praktijkonderzoek bevestigd: 

Vertrouwdheid; 
Historische continuneit + Vertrouwdheid en routines; 
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Privacy; 
Gevoelde (sociale) veiligheid; 
Mogelijkheid en vrijheid om te voldoen aan individuele behoeften; 
Controle over het dagelijkse leven; 
(Controle over de toegang tot de woning--> privacy; 
Controle over de verhuis beslissing; 

Deze factoren en de te nemen maatregelen die hierbij horen zullen 
hierna aan de orde komen. 

Net als blijkt uit de bevindingen van het literatuuronderzoek vinden de 
deskundigen het mee kunnen nemen van de eigen bezittingen belangrijk 
voor het creëren van een thuisgevoel. Het zorgt namelijk voor een ~ 
trouwdheid met de woning volgens enkele deskundigen. Dit bevestigt 
precies de bevindingen uit paragraaf 3.1.1. 
Maatregelen: 
De deskundigen geven verder aan dat een maatregel om het mogelijk te 
maken de eigen spullen mee te kunnen nemen is te zorgen voor genoeg 
ruimte in de wooneenheid. Een deskundige geeft daarbij nog specifiek 
aan dat genoeg bergruimte daarbij ook belangrijk is. Ze zijn namelijk 
gewend aan die extra opbergruimte in hun vorige woonsituatie. Het 
geeft voor de ouderen dan een fijn gevoel als ze nog een extra ruimte 
hebben waar ze iets in kunnen bewaren. 

Uit de literatuurstudie blijkt dat een langere woonduur een subfactor 
is voor twee verschillende factoren. Zo zorgt een langere woonduur 
er voor dat ouderen (positieve) ervaringen/herinneringen waardoor er 
historische continuiteit is met de wooneenheid, wat vervolgens voor 
meer binding zorgt. Daarnaast zorgt ergens voor langere tijd wonen er 
ook voor dat men vertrouwd raakt met de wooneenheid waardoor er 
rituelen en routines ontstaan en men zich er daardoor ook meer thuis 
voelt. 
Maatregelen: 
Een maatregel om die woonduur te ver1engen is volgens de deskun
digen het aanbieden van grotere appartementen, zodat men eerder 
interesse heeft om er te gaan wonen (ook met 2 personen). Er hoeft 
dan namelijk minder ruimte te worden ingeleverd ten opzichte van de 
vorige woning. Waar ook rekening mee kan worden gehouden om de 
woonduur te ver1engen is het creëren van een volledig aanbod in het 
appartement (woonkamer, keuken, slaapkamer, badkamer en ber
ging). Daarnaast wordt aangegeven dat de verschillende ruimtes groot 
genoeg moeten zijn om iemand bijvoorbeeld te helpen bij het toiletbe
zoek in het geval men een zorgbehoefte krijgt. Door hier van te voren 
rekening mee te houden kan de bewoner in de woning blijven wonen, 
ook als er zorg nodig is. Dit ver1engt de woonduur en daarmee ook de 
binding met de wooneenheid. Wanneer men er eenmaal woont, kan het 
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zelfstandig blijven wonen door technische hulpmiddelen als alarmering 
en welzijnsmelding verlengd worden en daardoor ook de woonduur. 
Overigens maakt een van de deskundigen een kanttekening bij deze 
factor. Het kan namelijk ook zo zijn dat ouderen juist willen verhuizen 
wanneer ze ergens heellang gewoond hebben, omdat de buurt en het 
soort bewoners helemaal veranderd is. Ze kunnen zich er niet meer 
mee identificeren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er veel jonge 
mensen komen wonen die de hele dag weg zijn vanwege hun werk. 

~ werd ook door de deskundigen als een factor gezien die van 
invloed is op de psychologische binding. Tijdens de interviews werden 
verschillende maatregelen aangedragen waardoor de privacy gewaar
borgd kan worden. 
Maatregelen: 
Een organisatorische maatregel die genoemd wordt is dat alles in 
overleg met de cliënt dient te gaan, de organisatie moet zich niet 
ongevraagd bemoeien met de bewoners. De cliënt bepaalt zelf wat er 
in zijn of haar appartement gebeurt. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: 
Zelf bepalen wie er wanneer binnen mag komen en zelf bepalen of er 
gerookt mag worden in de wooneenheid. Dat past namelijk binnen de 
zelfbeschikking van de ouderen. Het zelf bepalen wie er wanneer binnen 
mag komen kan ook door middel van een elektronische voordeursleu
teL Hiermee kunnen ook bewoners die vanwege hun gezondheld In bed 
liggen bepalen wie er wanneer binnenkomt. 
Verder wordt er aangegeven dat privacy te maken heeft met de autono
mie van de bewoners. Hier kan rekening mee gehouden worden door 
de appartementen zo groot te maken dat er plaats is voor een zitje. 
Zodat men dan met familie en vrienden afgezonderd en met voldoende 
privacy kan zitten. 

De deskundigen bevestigen dat het voor ouderen van belang is dat ze 
zich veilig voelen in hun omgeving en dus ook in hun eigen wooneen
heid. Onder veiligheid wordt hier specifiek sociale veiligheid bedoeld. 
Maatregelen: 
Er zijn verschillende manieren om dit gevoel te bevorderen, bijvoorbeeld 
door het toepassen van woontechnologie. Dometica zou een bijdrage 
kunnen leveren aan de veiligheid met betrekking tot de wooneenheid. 
Daarnaast kan een toegangscontrole met beeld en geluid (videofoon) in 
elke woning voor veiligheld zorgen. De ouderen kunnen zo namelijk zelf 
zien en horen wie ze binnen laten. 
Hoogbouw kan volgens een deskundige eveneens zorgen voor een 
veilig gevoel, doordat men niet via de ramen naar binnen kan klimmen 
en er anderen onder hen zitten. 

Tijdens de literatuurstudie kwam naar voren dat verschillende vormen 
van persoonlijke onafhankelijkheid factoren zijn die leiden tot meer 



binding. Eén van die factoren is: de mogelijkheid en vrijheid krijgen 
persoonliike behoeften te vervullen. · 
Maatregelen: 
Een maatregel die genomen kan worden om deze factor te bevorderen 
is volgens één van de deskundigen het leeg opleveren van de wooneen
heden en daarmee de stoffering aan de bewoner overlaten. De bewo
ners zullen sneller gewend raken aan hun wooneenheid, doordat ze zelf 
de vloerbekleding en de gordijnen kunnen kiezen en zelf bepalen hoe de 
wooneenheid wordt ingericht. Hierdoor zullen ze ook meer binding met 
de wooneenheid ervaren. 

Een vorm van persoonlijke onafhankelijkheid blijkend uit de literatuur
studie is controle hebben over het dageliikse leven. Het praktijkonder
zoek bevestigt dat deze factor van invloed is op de psychologische 
binding met de wooneenheid. 
Maatregelen: 
Een te nemen maatregel die genoemd wordt om de controle over 
het dagelijkse leven te ondersteunen is het creëren van een volledig 
aanbod in de wooneenheden. Door de bewoners bijvoorbeeld een 
volledig ingerichte keuken aan te bieden in hun eigen woning kunnen 
ze zelf bepalen of ze gaan koken of toch liever gebruik maken van de 
maaltijdservice. Het aanbod in de wooneenheid zorgt er dus niet alleen 
voor dat de woonduur verlengd kan worden, maar ondersteunt ook 
de zelfstandigheid van de bewoners. Het gevoel van zelfredzaamheid 
moet worden behouden door middel van het creëren van een volledig 
aanbod en door, indien nodig, bouwkundige ondersteuning te geven 
(een vouwdeur plaatsen in plaats van een draaideur in verband met 
de toegankelijkheid met een rollator). Het kan soms wel nuttig zijn om 
de ouderen enige vorm van sturing te geven zodat het dagritme en de 
structuur wordt vastgehouden. 

In het vorige hoofdstuk is besproken dat controle over de toegang 
tot de woning voor meer~ zorgt en zo tot meer binding met de 
wooneenheid kan leiden. De deskundigen geven aan dat het zelf kun
nen bepalen wie er binnen ·gelaten wordt voor privacy zorgt en zo de 
binding kan beïnvloeden. 
Maatregelen: 
De genoemde te nemen maatregelen om deze factor te stimuleren zijn 
het hebben van een eigen voordeur (met spionoog) en een toegangs
controle in de wooneenheid door middel van een videofoon. De laatste 
maatregel stimuleert dus zowel de veiligheid m.b.t. de woning als de 
controle over de toegang tot de wooneenheid. 

Onder persoonlijke onafhankelijkheid valt als laatste ook nog de factor 
controle hebben over de verhuisbeslissing volgens het literatuuronder
zoek. De deskundigen bevestigen dat deze factor van invloed is op het 
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zich thuis voelen. Wanneer men zich gedwongen voelt om te verhuizen, 
kan dat zorgen voor een onprettig gevoel waardoor men zich moeilijker 
kan binden. Het is dus belangrijk dat de ouderen achter deze beslissing 
staan. De praktijk wijst echter uit dat de meeste mensen zo lang moge
lijk in hun eigen woning blijven wonen tot ze gedwongen weg moeten. 
Dit komt volgens een van de deskundigen omdat ze niet geassocieerd 
willen worden met zorg en alleen maar de oude bejaardenhuizen ken
nen. 
Maatregelen: 
De deskundigen geven tijdens het praktijkonderzoek aan dat het 
belangrijk is om de ouderen te laten zien dat in de huidige woonzorg
voorzieningen de autonomie van de bewoners wordt bewaard, zodat er 
zo weinig mogelijk de associatie met zorg zal zijn. De ouderen moeten 
daarom naar de nieuwe complexen gehaald worden, zodat ze de ver
andering zelf kunnen zien. Marketing, PR en positieve mond op mond 
reclame is hierbij ook van belang. 

Nieuwe factoren 
Naast bevestigingen van factoren en aanvullingen van de maatregelen 
die daarbij horen is er ook een nieuwe factor uit de interviews naar 
voren gekomen die van invloed is op de psychologische binding met de 
wooneenheid, namelijk: 
Gevoel van geborgenheid. 

Deze factor zal hierna uitgebreid besproken worden. 

De (psychologische) factor, een gevoel van geborgenheid, werd door 
twee deskundigen genoemd. Tijdens het literatuuronderzoek werd deze 
factor al gevonden met betrekking tot het schaalniveau van het woon
complex, maar aangezien het hier om de eigen wooneenheid gaat is dit 
een nieuwe factor. Wanneer de wooneenheid een huiselijke uitstraling 
heeft zal het meer overeenkomen met de oude thuissituatie ofwel de 
oude woning, waardoor men zich geborgen voelt en er meer psycholo
gische binding zal zijn met de wooneenheid. 
Maatregelen: 
Er zijn door de deskundigen verschillende maatregelen genoemd om 
een huiselijke uitstraling en daardoor een geborgenheid te creëren in 
de wooneenheid. Zo kan deze factor bevorderd worden door minimaal 
2-kamerappartementen toe te passen. Hierdoor kan zich namelijk niet 
de situatie voor doen dat er bijvoorbeeld een bed naast de eettafel staat. 
Ook het hebben van een eigen voordeur, veel daglicht in de wooneen
heden om de institutionele sfeer eruit te halen, het mee kunnen nemen 
van de eigen spullen en zeggenschap over de inrichting/stoffering van 
het appartement werden genoemd als mogelijke maatregelen om de 
huiselijkheid in de wooneenheid te bevorderen. 
Twee andere deskundigen geven aan dat het vooral ook belangrijk is 
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dat men de wooneenheid een uitstraling kan geven die men zelf graag 
wil en zoals die in de oude woning ook was, dat zorgt voor een thuis 
gevoel. 

Psychologische binding met het wooncomplex 
Ook hier zullen eerst de factoren worden besproken die door de des
kundigen worden bevestigd. Vervolgens zullen enkele nieuwe factoren 
behandeld worden. 

Bevestigde factoren: 
De volgende factoren van invloed op de psychologische binding met 
het wooncomplex zijn door het praktijkonder~oek bevestigd: 
• Gevoel van geborgenheid; 
• Waardering en er1<enning; 
• Gevoel bij elkaar te horen; 
• Kunnen vervullen van individuele behoeften; 
• Controle over het dagelijkse leven; 
• Controle over de verhuisbeslissing. 

Deze factoren en de te nemen maatregelen die hierbij horen zullen 
hierna aan de orde komen. 

Een factor die ook al bij het literatuuronderzoek genoemd werd en 
tijdens het praktijkonderzoek bevestigd werd is dat er een oevoel van 
geborgenheid in het wooncomplex (net als de wooneenheid) dient te 
zijn. Het complex moet een uitstraling hebben die veellijkt op de oude 
thuisbasis van de bewoners. 
Maatregelen: 
Alle geïnterviewde deskundigen wisten maatregelen te noemen die voor 
een huiselijke uitstraling en daardoor een geborgenheid kunnen zorgen 
In het wooncomplex. Zo werden het creëren van hoekjes, gebruik ma
ken van schemerlampen en de keuze van stoffering (warme uitstraling 
en kleurgebruik dat vertrouwd is voor de bewoners) genoemd als zaken 
die de huiselijkheid kunnen bevorderen. Verder werd ook nog genoemd 
dat de inrichting modern moet zijn met een stukje nostalgie en dat er 
in het complex zoveel mogelijk daglicht moet zijn om de institutionele 
sfeer eruit te halen. Overigens wordt tevens aangekaart dat de alge
mene ruimtes niet per se een thuis gevoel hoeven op te roepen, maar 
wel een sfeer die een warm gevoel oproept zodat men er graag wil zijn. 

Voor de factor gewaardeerd en er1<end worden werden door de experts 
enkele aanvullingen op de literatuurstudie in de vorm van organisatori
sche maatregelen genoemd. 
Maatregelen: 
Eén van die maatregelen Is dat door al het personeel (van schoonmaker 
tot verpleger) aandacht moet worden geschonken aan de bewoners. 



Maar ook de bewoner zelf laten bepalen wat hij of zij wil (alles gebeurt 
in overleg met de bewoner) is een organisatorische maatregel die 
het geven van waardering en erkenning aan de bewoners door het 
personeel kan stimuleren. Tijdens de interviews kwamen ook nog twee 
bouwkundige maatregelen naar voren, die bovengenoemde factor kun
nen bevorderen. De eerste maatregel is het ontwikkelen van kleinscha
lige woonzorgvoorzieningen, waardoor je een goede relatie tussen de 
bewoner en het personeel kunt faciliteren. Dit kan overigens ook bereikt 
worden door te zorgen voor weinig wisselingen in het personeel, waar
door in grote complexen ook die goede relatie kan ontstaan. De andere 
bouwkundige maatregel is het ondergeschikt maken van de personele 
voorzieningen ten opzichte van de voorzieningen voor de bewoners. De 
mooiste plek in het gebouw moet voor de bewoner zijn. 

Betwijfeld wordt of de factor het gevoel hebben bij elkaar te horen nog 
wel zo belangrijk is voor de binding met het wooncomplex zoals in het 
literatuuronderzoek genoemd werd. Een deskundige geeft namelijk aan 
dat de gemeenschapszin tegenwoordig plaats maakt voor individuali
teit. Overigens geven andere deskundigen aan dat zowel saamhorigheid 
als individualiteit gefaciliteerd moet worden. Mensen hebben namelijk 
zowel behoefte aan sociale contacten als aan zelfstandigheid. Ver
bondenheid met elkaar kan naast vertrouwdheid ook een gevoel van 
veiligheid geven, omdat er op hen gelet wordt. 
Maatregelen: 
De saamhorigheid kan volgens de experts bevorderd worden door 
het plaatsen van zitjes in algemene of semi-publieke ruimtes en het 
organiseren van activiteiten. Hierdoor leert men elkaar en elkaars 
overeenkomsten namelijk beter kennen wat zorgt voor een verbonden
heid met elkaar. 

Tijdens de interviews wordt bevestigd dat de mageliikheid en vrijheid 
krijgen om persoonlijke behoetten te vervullen van invloed is op de 
psychologische binding met het wooncomplex. 
Maatregelen: 
Om die persoonlijke behoeften te kunnen blijven vervullen, ook wanneer 
men minder mobiel is, moeten er faciliteiten worden aangeboden die 
het mogelijk maken dat ouderen zelfstandig activiteiten kunnen doen. 
Verder kan deze factor bevorderd worden door verschillende mogelijk
heden aan te bieden waaruit de bewoners kunnen kiezen: zelf koken, 
maaltijdservice of restaurant bijvoorbeeld. 

Ook de factor controle hebben over het dagelijkse leven is volgens 
de deskundigen van invloed op de psychologische binding met het 
wooncomplex. 
Maatregelen: 
Om de bewoners controle te laten houden over het dagelijkse leven is 
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het volgens de experts van belang dat ze keuzemogelijkheden hebben. 
Zo moeten ze gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld een kapper of 
een pedicure in het complex, maar ze kunnen ook naar hun 'eigen' 
oude vertrouwde kapper gaan. Alles kan, maar er moet niets. 

De maatregelen voor de factor controle hebben over de verhuisbeslis
sing die zorgen voor psychologische binding met het wooncomplex zijn 
hetzelfde als die bij het schaalniveau van de wooneenheid zoals eerder 
besproken in deze paragraaf. 

Nieuwe factoren 
Ook voor de psychologische binding met het wooncomplex geldt dat 
er tijdens de interviews een aantal nieuwe factoren van invloed op deze 
binding naar voren kwamen: 
• (Sociale) veiligheid; 
• Trots. 

Als eerste is dat dus de sociale factor sociale veiligheid. Deze factor is 
al eerder genoemd in dit onderzoek, maar is wel nieuw met betrekking 
tot dit schaalniveau en de soort binding. Het zich veilig kunnen voelen 
in het complex kan bijdragen aan de binding die de bewoners hebben 
met het wooncomplex. 
Maatregel: 
Een te nemen maatregel die werd genoemd om het gevoel van veilig
heid te bevorderen is er voor zorgen dat het complex 24 uur per dag en 
7 dagen per week bemand wordt door iemand. 

Een andere nieuwe (psychologische) factor die door de deskundigen 
genoemd werd tijdens de interviews is trots zijn op de uitstraling van 
het complex, zowel de binnen- als de buitenkant. 
Maatregelen: 
Aangezien een gebouw voor een lange tijd mee gaat kunnen de wensen 
en eisen ten aanzien van de uitstraling van het gebouw tussentijds 
veranderen. Daarom moet het complex de mogelijkheid hebben om 
mee te gaan met de tijd en de smaak van de bewoners die daarbij 
hoort. Het gebouw moet aanpasbaar zijn aan de wensen en eisen van 
de tijd. Flexibiliteit is daarom van belang. Deze flexibiliteit kan bijvoor
beeld verkregen worden door schaduwplattegronden te maken tijdens 
het ontwerpproces. 

Psychologische binding met de woonomgeving 
De factoren die bevestigd worden zullen als eerste besproken worden. 
Daarna zal een nieuwe factor aan de orde komen. 



Bevestigde factoren: 
De volgende factoren van invloed op de psychologische binding met 
de woonomgeving zijn door het praktijkonderzoek met de deskundigen 
bevestigd: 
• Identificatie 

Veiligheid; 
• Lichamelijk welzijn (gedeeltelijk bevestigt); 
• Sociale contacten; 
• Controle over het eigen leven; 
• Controle over de verhuisbeslissing. 

Deze factoren en de te nemen maatregelen die hierbij horen worden 
hieronder uitgebreid toegelicht. · 

De plek waar je family roots ligt kan een emotionele binding oproepen , 
omdat je jezelf kunt identificeren met een plek, zo blijkt uit het literatuur
onderzoek van hoofdstuk 3. De deskundigen zijn het daar mee eens. 
De herkenbaarheid van een plek die ze goed kennen geeft namelijk een 
houvast en een vertrouwdheid met deze plek, waardoor men er zich 
thuis voelt. 
Maatregelen: 
De ouderen gaan vaak in een bekend gebied wonen, een nieuwbouw
wijk (vinex locatie) is om die reden minder in trek bij ouderen. Een 
andere maatregel die genoemd wordt om deze factor eventueel te 
bevorderen is door het complex open te stellen voor de wijk, zodat het 
een vanzelfsprekende keuze wordt om hier te gaan wonen. Het complex 
moet een voorportaalfunctie en een ondersteunende functie voor de 
wijk hebben. 

Een veilige omgeving werd in de literatuurstudie genoemd en is ook 
volgens de deskundigen van invloed op de binding met de woonomge
ving. 
Maatregelen: 
Maatregelen die zorgen voor meer sociale veiligheid kunnen zijn: 
camerabewaking, contact met een wijkagent, toegang parkeergarage 
alleen voor geautoriseerde personen. Enkele bouwkundige maatregelen 
zijn: geen dode hoekjes creëren, zoveel mogelijk licht in de omgeving, 
geen lange stegen, rekening houden met de menselijke maat en geen 
blinde gevels. 
Met betrekking tot de tuin kan er rekening worden gehouden met 
fysieke veiligheid: geen harde randen, type bestrating waar cliënten 
niet over struikelen, gemakkelijk bereikbaar met rollator. Door gebruik 
te maken van een leefbaarheidteam in de wijk kunnen deze zaken 
gesignaleerd worden. 

Tijdens het literatuuronderzoek werd gevonden dat een rustige omge-

56 



ving voor ouderen als belangrijk wordt ervaren doordat het zorgt voor 
lichamelijk welzijn. Volgens de deskundigen is dat erg persoonlijk. De 
een woont inderdaad graag in een rustige omgeving, terwijl een ander 
juist in een drukkere omgeving wil wonen. 
Maatregelen: 
De ene kant van het perceel kan levendiger zijn dan de andere, waar
door de bewoners een keuze hebben waar ze willen wonen. Maar ook 
moet het mogelijk zijn dat ouderen de ene keer de levendigheid kunnen 
opzoeken, terwijl ze een andere keer juist kunnen kiezen voor een zitje 
op een rustige plek. 

Wanneer er sociale contacten in de buurt aanwezig zijn zal dit zorgen 
voor minder eenzaamheid bij de bewoners en daardoor voor meer 
psychologische binding met de woonomgeving bleek uit het literatuur
onderzoek. Het praktijkonderzoek geeft aan dat sociale relaties in de 
buurt er voor zorgen dat er eerder even spontaan iemand langs komt. 
Ook wordt er in de interviews een maatregel genoemd om deze factor 
te bevorderen. 
Maatregel: 
Die maatregel kan zijn: de bewoner naar de maatschappij toe brengen 
wanneer het complex in een stedelijke omgeving staat. Zo kan de 
dagbehandeling, dagbesteding en/of het grand café in de wijk gefaci
liteerd worden in plaats van in het complex. Op die manier komen de 
bewoners ook in contact met andere personen die in de wijk wonen en 
ze hebben ook meteen een uitje gehad. 

Ook op het schaalniveau van de woonomgeving wordt 'controle over 
het dagelijkse leven' als een factor gezien die van invloed is op de 
psychologische binding. Zelf de boodschappen kunnen doen valt daar 
bijvoorbeeld onder. 
Maatregelen: 
Afhankelijk van de voorzieningen die al in de directe nabijheid van het 
complex aanwezig zijn kan het aantrekkelijk zijn om een winkeltje in 
het complex te faciliteren. Wanneer het niet meer mogelijk is voor een 
persoon om zelf in de omgeving de boodschappen te doen, kan het 
dus voor de persoonlijke onafhankelijkheid goed zijn om een winkel in 
het complex te faciliteren (dit geldt eveneens voor een kapper, pedicure 
e.d.). Ook al gaat dat ten koste van de contacten met buurtbewoners, 
zoals hiervoor genoemd. 

Nieuwe factor: 
Een nieuw genoemde en dus aanvullende psychologische factor van 
invloed op de psychologische binding met de woonomgeving is: 
Het hebben van een gevoel van geboraenheld. 
Maatregel: 
Oit gevoel kan bevorderd worden door te kijken naar de manier 
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waarop het gebouw gepositioneerd wordt op het perceel. Zo kunnen 
somatische cliënten aan de meer levendige kant geplaatst worden en 
dementerenden juist aan de rustige kant eventueel in verbinding met 
een binnentuin. Al moet hierbij wel vermeld worden dat beide situaties 
opgezocht moeten kunnen worden, zoals eerder aangegeven bij de 
soort omgeving waarin ouderen graag willen wonen. 

4.2.2 Sociafe binding 
Allereerst zullen een aantal factoren en bijbehorende maatregelen 
besproken worden die betrekking hebben op de sociale binding met 
het wooncomplex. Daarna zal het schaalniveau van de woonomgeving 
aan de orde komen. Aangezien er geen factoren van invloed op de 
sociale binding met de wooneenheid in zowel het literatuuronderzoek 
als tijdens de interviews met deskundigen gevonden zijn zal deze soort 
binding hier niet besproken worden. 

Sociale binding met het wooncomplex 
De factoren die door de deskundigen worden bevestigd met betrekking 
tot de sociale binding met het wooncomplex zullen hierna besproken 
worden. Er zijn hier geen nieuwe factoren aan het licht gekomen, deze 
zullen daarom niet aan de orde komen. · 

Bevestigde factoren: 
De volgende factoren van invloed op de sociale binding met het woon
complex zijn door het praktijkonderzoek bevestigd: 

• Sociaal contact met vrienden I familie; 
Sociaal contact met medebewoners; 

• Sociaal contact met personeel. 

Deze factoren en de te nemen maatregelen die hierbij horen zullen 
hierna verder worden toegelicht. 

Uit de literatuur blijkt dat het hebben van sociaal contact met vrienden 
en familie van invloed is op de sociale binding. Deze factor wordt ook 
door de deskundigen bevestigd. Er worden verschillende manleren 
genoemd om deze sociale interactie te bevorderen. 
Maatregelen: 
Als eerste is dat het aanbieden van faciliteiten om ruimten en diensten 
af te nemen voor familiefeesten e.d .. Daarnaast is het voor bewoners 
belangrijk dat ze vrienden of familie mee kunnen nemen naar activi
teiten die georganiseerd worden en dat ze iets kunnen drinken in het 
restaurant of ontmoetingsruimte. Deze maatregelen kunnen ouderen 
stimuleren om contact te hebben met vrienden en familie. 
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De deskundigen geven allen aan dat naast sociale interactie met vrien
den en familie het minstens zo belangrijk is dat er sociaal contact met 
medebewoners en buren is. 
Maatregelen: 
Tijdens het literatuuronderzoek zijn hiervoor al een paar te nemen 
maatregelen gevonden die ook tijdens de interviews genoemd werden. 
Namelijk de aanwezigheid van semi-publieke ruimtes en gedeelde 
faciliteiten voor de bewoners waardoor de ouderen elkaar spontaan 
kunnen tegenkomen. Daarnaast wordt aangegeven dat het regelmatig 
organiseren van activiteiten ook kan stimuleren dat bewoners elkaar 
ontmoeten. Deze activiteiten zijn vaak ook toegankelijk voor ouderen die 
nog zelfstandig in de wijk wonen. Zo ontstaat er ook sociale interactie 
met de buurtbewoners. Verder wordt gezegd dat bewoners behoefte 
hebben aan sociale contacten. Dit moet geféiciliteerd en mogelijk 
gemaakt worden door bijvoorbeeld het creëren van zitmogelijkheden. 
Dit kunnen zitjes zijn maar ook een grand café, afhankelijk van wat die 
plek nodig heeft. De zithoekjes dienen in ieder geval plekken te zijn 
waar men fijn kan vertoeven: geen achteraf of verdomhoekjes, veel 
daglicht en fijn ingericht met goed meubilair. Het is dus belangrijk dat 
er fysieke zaken aanwezig zijn om anderen te ontmoeten, maar ook 
dat activiteiten georganiseerd worden die gestimuleerd worden door 
bijvoorbeeld een huismeester. Een paar relatief eenvoudige ingrepen 
die werden genoemd zijn het plaatsen van de brievenbussen in de 
algemene ontmoetingsruimte, zodat er een automatische gang naar die 
ruimte ontstaat en de drempel om er naar toe te gaan ver1aagd wordt. 
Een andere eenvoudige ingreep kan zijn het plaatsen van een koffieau
tomaat, zodat er altijd een drankje genuttigd kan worden, ook wanneer 
de bar niet open is. 

Een andere vorm van sociaal contact is die met medewerkers en 
verzoraers. Volgens het literatuuronderzoek gaat deze factor eenzaam
heid bij ouderen tegen en zorgt daardoor ook voor meer binding. De 
deskundigen bevestigen dit. 
Maatregelen: 
Verschillende deskundigen geven aan dat er meer aandacht moet 
komen voor het geven van totale zorg (wassen, schoonmaken, praatje 
maken e.d.). Naast de lichamelijke verzorging is de bejegening door het 
personeel belangrijk voor de bewoners. Wat hiermee samenhangt is dat 
er meer stabiliteit in het personeel komt, doordat 1 persoon meerdere 
taken uitvoert. De verzorgende is dan telkens een bekend gezicht waar
mee een band kan worden opgebouwd. Verder kan het personeel een 
sturende en adviserende rol hebben om bewoners met elkaar in contact 
te brengen, zolang het maar niet betuttelend wordt. 

Nieuwe factoren: 
Er zijn geen nieuwe factoren voortgekomen uit de interviews met de 



deskundigen die de sociale binding met het wooncomplex kunnen 
beïnvloeden. 

Sociale binding met de woonomgeving 
Er zijn twee factoren voortkomend uit het literatuuronderzoek die door 
de deskundigen bevestigd worden. Deze worden hierna besproken. Er 
zullen echter geen nieuwe factoren worden toegelicht aangezien die 
tijdens de expertinterviews niet naar voren zijn gekomen met betrekking 
tot de sociale binding met de woonomgeving. 

Bevestigde factoren: 
De volgende factoren van invloed op de sociale binding met de woon
omgeving zijn door het praktijkonderzoek bevestigd: 
• Sociaal contact met buren; 

Sociaal contact met vrienden en familie. 

Deze factoren en de te nemen maatregelen die hierbij horen zullen 
hierna aan de orde komen. 

De maatregelen die eerder op het schaalniveau van het wooncomplex 
genoemd zijn bij de factor sociaal contact met medebewoners en 
.!n!.Nn. gelden ook voor het schaalniveau van de woonomgeving. Deze 
zullen hier daarom niet herhaald worden. 

Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat als men ergens voor langere 
tijd woont dit positief van invloed is op het sociale contact met vrienden 
waardoor er meer sociale binding ervaren wordt met de woonomge
ving. De deskundigen bevestigen deze factor en geven enkele maatre
gelen om de factor te bevorderen. 
Maatregelen: 
Het leefstijlgericht ontwikkelen van woonzorgconcepten is een maatre· 
gel die genomen kan worden om de woonduur te verlengen. Hierdoor 
zal de woonomgeving waarschijnlijk beter aansluiten op de wensen van 
de ouderen, ze zullen zich er prettig voelen en er daarom ook langer 
wonen. Doordat ze er voor een langere tijd wonen, zullen ze ook vriend
schappen opbouwen wat van invloed is op de sociale binding. Een 
lange woonduur kan er echter ook voor zorgen dat men zich niet meer 
kan identificeren met de omgeving, doordat er nieuwe mensen zijn ko
men wonen. Dit komt vooral voor wanneer ouderen al tientallen jaren in 
dezelfde woning en buurt wonen. Veel buurtbewoners (die ondertussen 
uitgegroeid kunnen zijn tot vrienden) gaan vanwege gezondheid/leeftijd 
e.d. verhuizen waardoor er andere mensen in de buurt komen wonen. 
Vaak zijn dat mensen waar ze zich niet mee kunnen identificeren, zoals 
jonge tweeverdieners die de hele dag werken of allochtonen. Er zit dus 
een grens aan de positieve invloed van de woonduur op het sociale 
contact met vrienden en buurtbewoners. 
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Nieuwe factoren: 
Ook op het schaalniveau van de woonomgeving zijn geen nieuwe facto
ren uit de expertinterviews naar voren gekomen die de sociale binding 
kunnen beïnvloeden. 

4.2.3 Functionele binding 
Allereerst zullen een aantal factoren en bijbehorende maatregelen 
besproken worden die betrekking hebben op de functionele binding 
met de wooneenheid. Daarna zal het schaalniveau van het wooncom
plex aan de orde komen. Er zijn zowel tijdens de literatuurstudie als de 
expertinterviews geen factoren van invloed op de functionele binding 
met de woonomgeving gevonden. Dit schaalniveau zal hier daarom niet 
besproken worden. 

Functionele binding met de wooneenheid 
Hierna zal de factor worden besproken die door de deskundigen wordt 
bevestigd. Er is wederom geen nieuwe factor aan het licht gekomen. 

Bevestigde factor: 
Er is één factor van invloed op de functionele binding met de wooneen-
heid door het praktijkonderzoek bevestigd, namelijk de factor: · 

Functionele zelfstandigheid. 

Het zelfstandig kunnen functioneren kwam tijdens het literatuuronder
zoek als factor naar voren die van invloed is op de functionele binding 
met de wooneenheid. Ook uit de interviews met de deskundigen wordt 
deze factor genoemd. Er wordt aangegeven dat in het kader van de 
zelfstandigheid en de zelfbeschikking van de cliënten het belangrijk is 
dat de volledige zelfstandigheid zo goed mogelijk wordt ondersteund. 
Maatregelen: 
Een maatregel die genomen kan worden is het creëren van een zo vol· 
ledig mogelijk aanbod in de appartementen. Een volwaardige keukenin· 
richting Is hier een voorbeeld van. De ouderen hoeven er geen gebruik 
van te maken, maar het is wel mogelijk. Ze hebben dan niet het gevoel 
dat 'iets van ze wordt afgepakt' of 'dat ze niets meer mogen' wanneer 
ze verhuizen naar een woonzorgvoorziening. Daarnaast zijn zaken 
zoals een drempelvrije woning en de bedienbaarheld van bovenramen 
belangrijk voor het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. 

Nieuwe factoren: 
Er zijn geen nieuwe factoren ontdekt die de functionele binding met de 
wooneenheid kunnen beïnvloeden tijdens de expertinterviews. 
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Functionele binding met het wooncomplex 
Net als bij het schaalniveau van de wooneenheid is er één factor uit het 
literatuuronderzoek dat door de expert bevestigd wordt. Verder wordt 
er geen nieuwe factor toegevoegd aan de functionele binding met het 
wooncomplex. 

Bevestigde factor: 
De volgende factor voortkomend uit het literatuuronderzoek werd 
tijdens het praktijkonderzoek met de deskundigen bevestigd: 

Functionele zelfstandigheid. 
Deze factor wordt hieronder verder toegelicht. 

Uit de literatuurstudie blijkt dat wanneer de toegankelijkheid van een 
complex met een rolstoel of rollator goed is, ·men langer zelfstandig 
activiteiten kan ondernemen. Een deskundige geeft dit ook aan. 
Tevens wordt bevestigd dat wanneer er verschillende services in het 
complex aanwezig zijn, dat men langer zelfstandig naar een kapper, 
pedicure, winkel e.d. kan gaan. Dit verhoogt de functionele zelfstandig
heid. en daardoor de functionele binding met het wooncomplex. 
Maatregel: 
Voor de toegankelijkheid is het belangrijk dat in het complex gereden 
kan worden met een scootmobiel. Daarnaast wordt de toegankelijkheid 
bevorderd wanneer de scootmobiel dichtbij de wooneenheid in het 
complex geparkeerd kan worden. 

Nieuwe factoren: 
Ook op het schaalniveau van het wooncomplex zijn er geen nieuwe 
factoren van invloed op de functionele binding aan het licht gekomen. 

4.3 Conclusie 
Uit dit hoofdstuk blijkt dat een groot deel van de factoren die gevon
den zijn tijdens de literatuurstudie (hoofdstuk 3) door de deskundigen 
bevestigd worden. Deze factoren zijn zwart gedrukt in figuur 4.1. De 
grijs gedrukte factoren in het schema zijn gevonden factoren uit het 
literatuuronderzoek die de deskundigen niet bevestigd hebben tijdens 
het praktijkonderzoek. Ook zijn er nog 4 nieuwe factoren aan het licht 
gekomen die ook van invloed kunnen zijn op· de binding die ouderen 
ervaren wanneer ze wonen in een woonzorgvoorziening (roze ge
drukt in figuur 4.1 ). Deze nieuwe factoren zijn allen van invloed op de 
psychologische binding, maar wel op verschillende schaalniveaus. Op 
zowel het schaalniveau van de wooneenheid als de woonomgeving 
is de factor geborgenheid nieuw. Sociale veiligheid en trots zijn twee 
nieuwe factoren die van invloed zijn op de psychologische binding met 
het wooncomplex. 



De interviews met de deskundigen zijn vooral belangrijk geweest voor 
het achterhalen van de maatregelen die de verschillende factoren kun
nen bevorderen. Zowel organisatorische, beleidsmatige en bouwkun
dige maatregelen zijn aan de orde gekomen. 

Psychologische binding 
Psychologische binding met de wooneenheid 

Psychologische factoren: historische continuïteit. vertrouwdheid. 
geborgenheid. 

Sociale factoren: privacy en gevoel van sociale veiligheid. 

en 

Functionele factoren: vervullen individuele behoeften. controle dagelijkse leven. privacy. 
controle over verhuisbeslissing en vertrouwdheid (routines en rituelen). 

Psychologische binding met het wooncomplex 
Psychologische factoren: geborgenheid en gewaardeerd. erkend worden door anderen. 

sociale veiligheid en trots. 
Sociale factoren: gevoel hebben bij elkaar te horen. 
Functionele factoren: vervullen individuele behoeften. controle dagelijkse leven en controle 

over verhuisbeslissing. 
Psychologische binding met de woonomgeving 

Psychologische factoren: • identificatie. 

Sociale factoren: 
veiligheid. lichamelijk welzijn en geborgenheid. 
het hebben van sociale contacten/relaties. 

Functionele factoren: controle dagelijkse leven en controle verhuisbeslissing. 
Persoonlijke kenmerken 

Sociale binding 

Sociale binding met het wooncomplex 

Sociale factoren: sociaal contact vrienden en familie. sociaal contact medebewoners 
en buren. sociaal contact personeel. 

Functionele factoren: onafhankelijkheid en controle over beslissingen t.a.v. complex. 
Sociale binding met de woonomgeving 

Psychologische factoren: 
Sociale factoren: sociaal contact vrienden en familie en sociaal contact 

medebewoners en buren. 

Persoonlijke kenmerken 

Functionele binding 
Functionele binding met de wooneenheid 

Functionele factoren: zelfstandig kunnen blijven functioneren en 
Functionele binding met het wooncomplex 

Psychologische factoren: ,eid. 

Functionele factoren: functionele zelfstandigheid. 
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Figuur4.1 
Overzicht welke soorten factoren van 
invloed op een type binding gevonden 
zijn. Roze betekent nieuwe factor, grijs 
betekent geen factoren gevonden of 
niet bevestigde factor. 
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Naast interviews met enkele deskundigen zijn er ook interviews met 
een aantal (9) (toekomstige) bewoners van een woonzorgvoorziening 
gehouden. In dit hoofdstuk zullen de bevindingen uit deze interviews 
gerelateerd worden aan de literatuur en de interviews met de deskundi
gen. Het doel van dit praktijkonderzoek is het aanvullen en controleren 
van de factoren en maatregelen die gevonden zijn tijdens het literatuur
onderzoek en de interviews met de deskundigen. 
Het hoofdstuk begint met een inleidende paragraaf waarin de opzet en 
de procedure van de interviews met de bewoners besproken zal wor
den (paragraaf 5.1 ). Vervolgens zullen in paragraaf 5.2 de uitkomsten 
van de interviews aan de orde komen. In deze paragraaf zal, net als in 
hoofdstuk 4, een onderverdeling worden gemaakt naar psychologische, 
sociale en functionele binding. Alle (nieuwe) factoren en maatregelen 
zijn ook weer terug te vinden in het schema !n bijlage 2. 

5.1 Opzet en procedure interviews 
Net zoals bij de interviews met de deskundigen is het houden van inter
views met bewoners een kwalitatief onderzoek. Voor meer informatie 
over dit soort onderzoek zie paragraaf 4.1. 
Voor dit praktijkonderzoek wordt er gevraagd welke factoren volgens 
de bewoners er voor zorgen dat men zich thuis voelt in een woon
zorgvoorziening. Ook wordt er gevraagd welke maatregelen daarvoor 
genomen zouden moeten worden. Dit kunnen factoren en maatregelen 
zijn die al in de literatuur en tijdens de interviews met deskundigen 
gevonden zijn, maar wellicht dat er ook nog belangrijke ontbreken. Aan 
de toekomstige bewoners wordt ook nog specifiek gevraagd welke 
kenmerken er voor zorgen dat een woonzorgvoorziening aantrekkelijk is 
en je er bij voorbaat al thuis voelt. De bewoners zijn zowel mannen als 
vrouwen en zowel alleenstaanden als echtparen. 

De volgende soorten bewoners worden voor het praktijkonderzoek 
geïnterviewd om een zo gedifferentieerd mogelijk groep te interviewen: 

Vier alleenwonende vrouwen, particulier wonend in een 'residenti
ele' service en verzorging accommodatie (zie paragraaf 2.3) 
Eén echtpaar, particulier wonend in een 'residentiële' service en 
verzorging accommodatie (zie paragraaf 2.3) 
Eén alleenwonende man, particulier wonend in een 'residentiële' 
service en verzorging accommodatie (iie paragraaf 2.3) 

• Eén alleenwonende man, wonend op zorgafdeling in een 'residen
tiële' service en verzorging accommodatie (zie paragraaf 2.3) 

• Twee echtparen, toekomstige bewoners van een woonzorgvoor
ziening 

Net als bij de interviews met de deskundigen wordt ook hier elk inter
view opgedeeld in drie delen, waarbij de verschillende schaalniveaus 



het uitgangspunt zijn. De procedure van de interviews met de bewoners 
is vrijwel dezelfde als die met de deskundigen. Het enige verschil is 
dat bij de interviews met de bewoners ook de gevonden factoren en 
maatregelen voortkomend uit de expertinterviews, naast die uit het 
literatuuronderzoek, besproken worden. Voor een uitgebreide toelichting 
van de procedure voor de interviews zie daarom paragraaf 4.1. 

5.2 Resultaten interviews met bewoners 
In deze paragraaf worden de resultaten besproken voortkomend uit 
de interviews met de verschillende bewoners. Per soort binding zullen 
de bevindingen aan de orde komen. Dit kunnen bevestigingen van en 
aanvullingen op factoren en maatregelen zijn die tijdens het literatuur
onderzoek zijn gevonden. 

5.2.1 Psychologische binding 
De factoren en de te nemen maatregelen die betrekking hebben op de 
psychologische binding met de wooneenheid zullen als eerste aan de 
orde komen. Vervolgens zullen ook de schaalniveaus 'het wooncom
plex' en 'de woonomgeving' besproken worden. 

Psychologische binding met de wooneenheid 
De factoren die bevestigd worden zullen hierna als eerste besproken 
worden. Daarna zal er nog een nieuwe factor aan de orde komen. 

Bevestigde factoren: 
De volgende factoren gevonden tijdens het literatuuronderzoek en de 
interviews met deskundigen werden door de bewoners bevestigd als 
zijnde van invloed op de psychologische binding met de wooneenheid: 
• Vertrouwdheid 
• Privacy 

Gevoel van (sociale) veiligheid 
• Mogelijkheid en vrijheid krijgen om persoonlijke behoeften te 

vervullen 
Controle over het dagelijkse leven 

• Controle over de verhuisbeslissing 
• Geborgenheid 
Deze factoren en de te nemen maatregelen die daarbij horen zullen 
hierna verder een voor een worden besproken. 

namelijk pas echt vertrouwd en thuis wanneer de eigen spullen in de 
woning staan. 
Maatregelen: 
De te nemen maatregelen om de eigen spullen mee te kunnen nemen 
werden ook bevestigd door de bewoners: ze moeten de mogelijkheid 
en de ruimte hebben om de bezittingen een plekje te geven. 

Het hebben van ~in de woning werd, net als tijdens het literatuur
onderzoek en de interviews met deskundigen, ook als beïnvloedende 
factor op het zich thuis voelen gezien. 
Maatregelen: 
Er werden vooral organisatorische of beleidsmatige maatregelen ge
noemd om de privacy te waarborgen. Zo werd gezegd dat het belangrijk 
is voor de privacy dat het personeel niet onaangekondigd binnen kan 
komen en dat men vrij moet kunnen zijn om te doen wat men wil. Dit 
heeft ook weer te maken met de autonomiteit en de zelfbeschikking van 
de bewoners, zoals ook tijdens de interviews met deskundigen aan de 
orde kwam. 

Ook door de bewoners werd bevestigd dat het zich veilig voelen in 
sociale zin in de wooneenheid bijdraagt aan het thuisgevoel. 
Maatregelen: 
Er worden verschillende bouwkundige maatregelen aangedragen om 
(het gevoel van) sociale veiligheid te bevorderen. De sociale veiligheid 
kan bevorderd worden door een spionoog in de voordeur en het hebben 
van een videofoon in de woning. 

De verschillende factoren die onder persoonlijke onafhankelijkheid val
len werden door alle bewoners belangrijk gevonden en bevestigen dus 
de bevindingen uit de literatuurstudie en de expertinterviews. Dit geldt 
ook voor de factor 'de mageliikheid en vrijheid krijgen om persoonliike 
behoeften te vervullen'. 
Maatregelen: 
Alle bewoners bekrachtigen dat het zelf kunnen bepalen welke stof
fering er in de woning komt een maatregel is die deze factor stimuleert. 
ledereen heeft namelijk weer een andere voorkeur en personalisatie kan 
daarom bijdragen aan het thuisgevoel. 

Het praktijkonderzoek met de bewoners bevestigt de eerdere bevindin
gen dat controle hebben over het dageliikse leven van invloed is op de 

Vertrouwdheid met de woning kwam tijdens de literatuurstudie naar psychologische binding met de wooneenheid. De bewoners worden 
voren als een factor die de binding met de wooneenheid kan beïnvloe- namelijk niet graag betutteld en willen zelf kunnen bepalen wat ze wan-
den. Vertrouwdheid met de wooneenheid kan bereikt worden door het neer gaan doen. 
mogelijk te maken om de eigen spullen mee te kunnen nemen. Door die Maatregelen: 
vertrouwdheid ontstaat er een thuisgevoel. Deze factor werd ook tijdens Een maa~reg~l die deze factor bevordert is het vrij gelaten worden door 
de interviews met de bewoners uitdrukkelijk genoemd. Men voelt zich de orgamsat1e om te doen wat men wil en wanneer men dat wil. 
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De laatste factor die onder persoonlijke onafhankelijkheid valt, controle 
over de verhuis beslissing, werd bevestigd als een beïnvloedende factor 
op het zich thuis kunnen voelen. Het moet de eigen beslissing van de 
ouderen zijn om te verhuizen. 
Maatregelen: 
Een te nemen maatregel die ook al tijdens de interviews met deskundi
gen aan de orde kwam is het veranderen van het heersende beeld van 
een woonzorgvoorziening. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het 
creëren van een voorportaalfunctie in het complex of het organiseren 
van een open dag. 

De factor 'een gevoel van geborgenheid' die door de deskundigen werd 
aangedragen werd door de bewoners bevestigd als een belangrijke fac
tor voor de binding met de wooneenheid. Om zich geborgen te kunnen 
voelen moet de woning er huiselijk uit zien en niet als een instituut. 
Maatregelen: 
Verschillende maatregelen die de deskundigen noemden werden ook 
door de bewoners aangedragen. Veel daglicht, minimaal een 2-kame
rappartement en het mee kunnen nemen van de eigen spullen werden 
namelijk genoemd. Een nieuwe maatregel die door de bewoners 
genoemd werd is zorgen voor een volledig aanbod (woonkamer, slaap
kamer, keuken, berging toilet), zodat de wooneenheid als een normaal 
huis kan worden ingericht. 

Nieuwe factoren: 
Een nieuwe functionele factor van invloed op psychologische binding 
op het schaalniveau van de wooneenheid die tijdens de interviews met 
de bewoners aan de orde kwam is het gevoel van fysieke veiligheid in 
de woning. 
Maatregelen: 
Organisatorische maatregelen die worden voorgedragen om de fysieke 
veiligheid te vergroten zijn de wetenschap dat ze hulp krijgen wanneer 
ze dat nodig hebben en een of andere vorm van welzijnsmelding om te 
controleren of men goed is opgestaan. 

Psychologische binding met het wooncomplex 
Hierna worden de factoren besproken die tijdens de interviews door 
de bewoners zijn bevestigd. Aangezien er geen nieuwe factoren bij zijn 
gekomen, vallend onder psychologische binding met het wooncomplex, 
zullen deze niet aan de orde komen. 

Bevestigde factoren: 
De volgende factoren gevonden tijdens het literatuuronderzoek en de 
interviews met deskundigen werden door de bewoners bevestigd zijnde 
van invloed op de psychologische binding met het wooncomplex: 



• Geborgenheid; 
Waardering en erkenning door personeel; 

• Gevoel bij elkaar te horen; 
• Mogelijkheid en vrijheid krijgen om persoonlijke behoeften te 

vervullen; 
• Sociale veiligheid; 
• Trots. 
Deze factoren en de te nemen maatregelen die daarbij horen zullen 
hierna verder een voor een worden besproken. 

Bevestigd werd de factor 'een gevoel van geborgenheid in het complex' 
die tijdens het literatuuronderzoek en de expertinterviews genoemd 
was. De bewoners voelen zich eerder geborgen in het complex als het 
er niet als een instituut uit ziet. maar juist een huiselijke uitstraling heeft. 
Maatregelen: 
De bewoners konden ook een aantal maatregelen noemen ter bevor
dering van die huiselijke uitstraling. Zo werd het toepassen van luxe 
materiaalgebruik en het creëren van royale ruimtes door de bewoners 
aangedragen. · 

Tijdens de interviews bevestigden de bewoners dat het gewaardeerd 
en erkend worden door het personeel een belangrijke factor is voor de 
psychologische binding met het wooncomplex. 
Maatregelen: 
Een organisatorische maatregel die werd aangedragen om deze factor 
te stimuleren is dat het personeel voldoende aandacht dient te schen
ken aan de bewoners. Het personeel moet hierbij vooral goed kunnen 
aanvoelen of iemand ergens hulp bij nodig heeft. 

Alle bewoners vonden het gevoel bij elkaar te horen in het woon
complex erg belangrijk, al moet er ook ruimte zijn voor individualiteit. 
Verbondenheid kan nameliik zorgen voor een zekere mate van betrok
kenheid naar elkaar toe en kan zover gaan als je zelf wilt. 
Maatregel: 
Het organiseren van vrij toegankelijke activiteiten werd genoemd als 
een te nemen maatregel om de saamhorigheid te bevorderen. 

De interviews met bewoners bevestigen nogmaals dat de mogelijkheid 
en vrijheid krijgen om persoonlijke behoeften te vervullen van invloed is 
op de psychologische binding met het wooncomplex. 
Maatregelen: 
Het organiseren van activiteiten kan er voor zorgen dat deze behoeften 
vervuld worden. Maar ook wordt er bevestigd dat het aanbieden van 
verschillende faciliteiten in het complex hierbij kan helpen. 
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Sociale veiligheid in het complex werd ook door de bewoners als een 
belangrijke factor gezien. 
Maatregelen: 
Er is niet helemaal overeenstemming over de maatregel of het nodig is 
om 24 uur per dag, 7 dagen in de week iemand bij de receptie te heb
ben zitten. De een vindt van wel terwijl het voor een ander voldoende is 
dat de entree/buitendeur op slot is. 

De bewoners bevestigen tijdens de interviews dat de uitstraling van het 
gebouw er voor kan zorgen dat men een gevoel van trots kan ontwik
kelen. De bewoners geven aan dat het fijn is als andere mensen het 
een mooi gebouw vinden. In zekere zin betekent dit dat het gebouw een 
soort statussymbool kan zijn, waardoor er een psychologische binding 
ervaren kan worden. 
Maatregelen: 
Er zijn geen aanvullende maatregelen genoemd tijdens de interviews 
met de bewoners. 

Nieuwe factoren: 
Er zijn geen nieuwe factoren naar voren gekomen tijdens de bewo
nersinterviews die de psychologische binding met het wooncomplex · 
kunnen beïnvloeden. 

Psychologische binding met de woonomgeving 
De factoren die door de bewoners worden bevestigd met betrekking 
tot de psychologische binding met de woonomgeving zullen hierna 
besproken worden. Er zijn hier geen nieuwe factoren aan het licht 
gekomen, deze zullen daarom niet aan de orde komen. 

Bevestigde factoren: 
De volgende factoren gevonden tijdens het literatuuronderzoek en de 
interviews met deskundigen werden door de bewoners bevestigd zijnde 
van invloed op de psychologische binding met de woonomgeving: 
• Identificatie 
• Lichamelijk welzijn 
• Controle over het dagelijkse leven 
Deze factoren en de te nemen maatregelen die daarbij horen zullen 
hierna verder een voor een worden besproken. 

Tijdens de bewonersinterviews kwam naar voren dat de plek waar je 
'family roots' ligt of de plek waar je tientallen jaren gewoond hebt er 
voor zorgt dat je jezelf kunt identificeren met deze plek. Identificatie is 
daarom een factor die de binding met de woonomgeving beïnvloed. 
Hiermee worden de bevindingen uit de literatuurstudie en de expertin
terviews op dit gebied bevestigd. Doordat je de plek goed kent en er . 
veel hebt meegemaakt voel je je vertrouwd op deze plek. Dit zorgt er 
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voor dat ouderen zich thuis voelen in deze omgeving. 
Maatregelen: 
Door woonzorgvoorzieningen ook voor de wijk open te stellen kunnen 
ouderen er al eerder kennis mee maken. Hierdoor zullen ze eerder in de 
wijk gaan wonen waar ze eerder ook al woonden. 

Wat betreft de soort omgeving wordt door de bewoners zowel een 
rustige, groene omgeving als een levendige omgeving op prijs gesteld. 
Dit zorgt namelijk voor een lichamelijk welzijn. Een levendige omge
ving zorgt voor binding met de omgeving, doordat men dan het idee 
heeft nog deel uit te maken van de samenleving. Maar zoals tijdens de 
interviews met de deskundigen naar voren kwam is het erg persoonlijk 
wat precies de voorkeur heeft. 
Maatregelen: 
Een combinatie van beiden (rust en levendigheid), zodat men kan 
opzoeken waar op dat moment behoefte aan is, heeft daarom de 
voorkeur. 

De bewoners bevestigen dat ook op het schaalniveau van de woonom
geving de factor 'controle hebben over het dagelijkse leven' van invloed 
is op de psychologische binding. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het 
zelf kunnen doen van de boodschappen. 
Maatregelen: 
Een maatregel die door de bewoners wordt aangedragen Is zorgen voor 
goed openbaar vervoer in de buurt, zodat men zonder hulp van anderen 
naar een winkelcentrum kan gaan. Wanneer het voor ouderen ook niet 
meer mogelijk is om zelfstandig met het openbaar vervoer te gaan, 
kan de aanwezigheid van een winkeltje in de woonzorgvoorziening een 
maatregel zijn om het zelf boodschappen doen te stimuleren. 

De factor geborgenheid vonden de bewoners in tegenstelling tot een 
deskundige minder van belang voor de binding met de woonomgeving. 

Nieuwe factoren: 
Op het schaalniveau van de omgeving zijn er geen nieuwe factoren 
gevonden die de psychologische binding kunnen beïnvloeden. 

5.2.2 Sociale binding 
Ook tijdens de interviews met de bewoners zijn er geen factoren ge
vonden die de sociale binding op het schaalniveau van de wooneenheid 
kunnen beïnvloeden. Allereerst zullen daarom een aantal factoren en 
bijbehorende maatregelen besproken worden die betrekking hebben op 
de sociale binding met het wooncomplex. Daarna zal het schaalniveau 
van de woonomgeving aan de orde komen. 



Sociale binding met het wooncomplex 
Er zijn tijdens de interviews met de bewoners geen nieuwe factoren 
gevonden die van invloed zijn op de sociale binding met het woon
complex. Daarom worden hierna alleen enkele factoren besproken 
voortkomend uit de literatuurstudie en de expertinterviews die door de 
bewoners worden bevestigd. 

Bevestigde factoren: 
De volgende factoren gevonden tijdens het literatuuronderzoek en de 
interviews met deskundigen werden door de bewoners bevestigd zijnde 
van invloed op de sociale binding met het wooncomplex: 

Sociale contact met vrienden en familie 
Sociale contact met medebewoners 
Sociale contact met personeel 

Deze factoren en de te nemen maatregelen die daarbij horen zullen 
hierna verder een voor een worden besproken. 

Uit de literatuurstudie en de deskundigeninterviews blijkt dat het hebben 
van sociale interactie met vrienden en familie van invloed is op de so
ciale binding. De bewoners bevestigen deze factor. Het wordt namelijk 
belangrijk gevonden dat de bestaande relaties behouden kunnen blijven. 
Maatregelen: 
Er worden verschillende maatregelen genoemd om de sociale interactie 
te stimuleren. Als eerste is dat een bevestiging van een al gevonden 
maatregel, namelijk het gebruik kunnen maken van een ruimte voor 
feesten. Daarnaast wordt een tweede nieuwe maatregel genoemd. De 
ouderen geven aan dat de sociale interactie bevorderd kan worden door 
de mogelijkheid om vrienden en familie mee te kunnen laten eten in het 
wooncomplex. Dit hangt ook samen met een maatregel die door de 
deskundigen genoemd werd, namelijk vrienden en familie mee kunnen 
nemen naar activiteiten die georganiseerd worden. 

Net als bij de interviews met de deskundigen wordt tijdens de bewo
nersinterviews ook bevestigd dat sociale interactie met medebewoners 
invloed heeft op de sociale binding met het wooncomplex. 
Er worden ook een aantal maatregelen genoemd die de sociale interac
tie onder de bewoners kan stimuleren. 
Maatregelen: 
Bevestigd wordt dat het delen van faciliteiten (waardoor spontane ont
moetingen ontstaan) en gezamenlijke activiteiten de sociale interactie 
kan bevorderen. Verder wordt ook nog genoemd dat spontane ontmoe
tingen gestimuleerd kunnen worden door veel voordeuren op dezelfde 
gang te laten uitkomen, zodat men sneller iemand tegen kan komen. Er 
wordt overigens wel gezegd dat het vaak aan de aard van de persoon 
ligt of iemand daadwerkelijk open staat voor het contact met anderen. 
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Het praktijkonderzoek met de bewoners bevestigt ook de eerdere be
vindingen dat de sociale interactie met het personeel de sociale binding 
kan beïnvloeden. Door een goed contact met het personeel kan de 
eenzaamheid namelijk verminderd worden en men heeft dan het gevoel 
gerespecteerd te worden. 
Maatregelen: 
Om het sociale contact te stimuleren wordt gezegd dat het personeel 
goed geïnstrueerd moet zijn. Zo moet het personeel niet te afstandelijk 
zijn en moet het personeel de bewoners kennen. Verder zijn behulp
zaamheid en een persoonlijke benadering ook belangrijk om de sociale 
interactie te bevorderen. Er moet dus weer meer aandacht komen voor 
totale zorg, zoals ook door de deskundigen is aangegeven. 

Nieuwe factoren: 
Wederom zijn er geen nieuwe factoren tijdens de interviews met de be
woners aan het licht gekomen die van invloed kunnen zijn op de sociale 
binding met het wooncomplex. 

Sociale binding met de woonomgeving 
Er is één factor van invloed op de sociale binding met de woonom
geving die tijdens de interviews met de bewoners bevestigd wordt. 
Opnieuw zijn er geen nieuwe factoren bijgekomen. 

Bevestigde factor: 
Bevestigd wordt de factor: 
• Orde en structuur 

Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat fysieke wanorde (zoals 
rondslingerend afval) zou kunnen leiden tot minder sociale cohesie en 
daardoor ook tot minder sociale binding met de omgeving. Wanneer 
er meer orde en structuur aanwezig is in de woonomgeving zal dit ten 
goede komen aan de sociale binding met deze omgeving. 
Maatregelen: 
Het door de organisatie regelen van het verzamelen van afval kan 
volgens de bewoners de fysieke wanorde tegen gaan en daardoor ook 
de sociale binding versterken. Wanneer het ophalen van het afval door 
de organisatie geregeld wordt hoeft men namelijk geen rommel van 
anderen te verwerken. 

Nieuwe factoren: 
Er zijn geen nieuwe factoren gevonden. 
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5.2.3 Functionele binding 
De tactoren en de te nemen maatregelen die betrekking hebben op de 
functionele binding met de wooneenheid zullen als eerste aan de orde 
komen. Vervolgens zullen ook de schaalniveaus 'het wooncomplex' en 
'de woonomgeving' besproken worden. 

Functionele binding met de wooneenheid 
De bewoners geven geen nieuwe tactoren met betrekking tot de func
tionele binding met de wooneenheid. Wel bevestigen ze één factor die 
hierna besproken wordt. 

Bevestigde factor: 
De factor die bevestigd wordt door de bewoners is: 

Functionele zelfstandigheid 

De bewoners bevestigen tijdens de interviews dat het voor de zelfbe
schikking belangrijk is dat ze zelfstandig kunnen blijven functioneren. 
Maatregelen: 
De moderne woontechnologie kan deze zelfstandigheid bevorderen, 
maar het moet de handelingen niet lastiger maken dan ze eerst waren. 
Daarnaast wordt bevestigd dat het creëren van een volledig aanbod het 
zelfstandig functioneren bevorderd. 

Nieuwe factoren: 
Er zijn geen nieuwe tactoren voortgekomen uit de bewonersinterviews. 

Functionele binding met het wooncomplex 
Wederom worden hierna alleen tactoren besproken die zijn bevestigd 
tijdens de interviews met de bewoners. 

Bevestigde factoren: 
De volgende tactoren voortkomend uit het literatuuronderzoek en de 
expertinterviews worden bevestigd door de bewoners: 

Lichamelijk welzijn 
Functionele zelfstandigheid 

De bevinding uit de literatuurstudie dat lichamelijk welzijn zorgt voor 
een functionele binding wordt deels bevestigd. Men heeft behoefte aan 
een zekere vorm van comfort (behaaglijke omstandigheden), omdat 
men dat zo gewend is. Maar lichamelijk weltijn is niet bepalend voor de 
binding met het complex. 
Maatregelen: 
Rekening houden met de fysische aspecten van de gebouwde omge
ving (tago) in het wooncomplex. 



Ook de factor functionele zelfstandigheid wordt door de bewoners 
bevestigd. Door een goede toegankelijkheid wordt het mogelijk om 
zelfstandig rond te bewegen in het gebouw. 
Maatregel: 
Een te nemen maatregel die genoemd wordt door de bewoners is: 
brede deuren, zodat er een rolstoel, scootmobiel e.d. doorheen kan. 

Nieuwe factoren: 
Ook op dit schaalniveau zijn er geen nieuwe factoren aangekaart door 
de bewoners. 

Functionele binding met de woonomgeving 
Tijdens het literatuuronderzoek en de interviews met de deskundigen 
waren nog geen factoren gevonden die van invloed kunnen zijn op de 
functionele binding met de woonomgeving. Er konden daarom ook 
geen factoren worden bevestigd. Wel kwam er een nieuwe factor aan 
het licht tijdens de bewonersinterviews. Deze zal hierna besproken 
worden. 

Nieuwe factor: 
Tijdens de bewonersinterviews kwam een nieuwe functionele factor 
naar voren die van invloed is op de functionele binding met de woon
omgeving. Namelijk functionele zelfstandigheid. Deze factor kwamen 
we wel al tegen op het schaalniveau van de wooneenheid en het woon
complex, echter nog niet met betrekking tot de woonomgeving. 
Maatregel: 
Een maatregel die de functionele zelfstandigheid op het schaalniveau 
van de omgeving kan bevorderen is zorgen dat er goede openbaar
vervoersmogelijkheden in de directe nabijheid zijn. Dit zorgt voor een 
goede toegankelijkheid van de woonzorgvoorziening. De bewoners 
kunnen dan gemakkelijker zelf nog boodschappen gaan doen in de 
omgeving en ook bezoek ontvangen van leeftijdsgenoten bijvoorbeeld. 
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5.3 Conclusie 
De interviews met de bewoners hebben uiteindelijk twee nieuwe 
factoren opgeleverd, namelijk een ' gevoel van fysieke veiligheid ' en 
·functionele zelfstandigheid '. Waarvan de laatste van invloed is op 
de functionele binding met de woonomgeving, een soort binding waar 
tijdens het literatuuronderzoek en de interviews met deskundigen geen 
factoren voor waren gevonden (roze gedrukt in figuur 5.1 op de volgen
de pagina). Het lijkt er daarom op dat de lijst met factoren nu, na het 
uitvoeren van een literatuurstudie en twee soorten praktijkonderzoek, 
tamelijk compleet is. Al zouden er nog wel factoren gevonden kunnen 
worden die van invloed zijn op de sociale en functionele binding, zoals 
figuur 5.1 laat zien. 
Verder zijn er als resultaat van de bewonersinterviews nog verschillen
de nieuwe maatregelen bijgekomen, waardoor ook deze lijst completer 
is geworden. 
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Figuur 5.1 
Overzicht welke soorten factoren van invloed op een type binding 
gevonden zijn. Roze betekent nieuwe factor, grijs betekent geen factoren 
gevonden of niet bevestigde factor. 



Psychologische binding 
Psychologische binding met de wooneenheid 

Psychologische factoren: 1 , vertrouwdheid, en 
geborgenheid. 

Sociale factoren: privacy en gevoel van sociale veiligheid. 
Functionele factoren: vervullen individuele behoeften, controle dagelijkse leven, 

controle over verhuisbeslissing, en 
gevoel van fysieke veiligheid. 

Psychologische binding met het wooncomplex 
Psychologische factoren: geborgenheid en gewaardeerd, erkend worden door anderen, 

sociale veiligheid en trots. 
Sociale factoren: gevoel hebben bij elkaar te horen. 
Functionele factoren: vervullen individuele behoeften, 

Psychologische binding met de woonomgeving 
Psychologische factoren: , identificatie, 

, lichamelijk: welzijn 
Sociale factoren: 
Functionele factoren: controle dagelijkse leven 

Persoonlijke kenmerken 

Sociale binding 

Sociale binding met het wooncomplex 

Sociale factoren: sociaal contact vrienden en familie, sociaal contact medebewoners 
en buren, sociaal contact personeel. 

Functionele factoren: onafhankelijkheid en controle over beslissingen t.a.v. complex. 
Sociale binding met de woonomgeving 

Psychologische factoren: orde + structuur. 
Sociale factoren: 

0 

Persoonlijke kenmerken 

Functionele binding 
Functionele binding met de wooneenheid 

Functionele factoren: zelfstandig kunnen blijven functioneren en 
Functionele binding met het wooncomplex 

Psychologische factoren: lichamelijk: welzijn s ' 

Functionele factoren: functionele zelfstandigheid. 
Functionele binding met de woonomgeving 

' Functionele factoren: functionele zelfstandigheid. 
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Daar waar in de vorige hoofdstukken meer de nadruk lag op de factoren 
die de binding met een woonzorgvoorziening kunnen vergroten, zal dit 
hoofdstuk juist meer gericht zijn op de maatregelen die daarvoor ge
nomen moeten worden. Dit hoofdstuk zal een soort checklist zijn voor 
projectontwikkelaars, beleggers, zorgaanbieders en dergelijke die een 
woonzorgvoorziening willen ontwikkelen of renoveren. Bij de ontwik
keling en het ontwerp van een woonzorgvoorziening wordt er van een 
groot naar een steeds kleiner schaalniveau toegewerkt. Daarom komt in 
dit hoofdstuk ook het grootste schaalniveau als eerste aan de orde, in 
tegenstelling tot de voorgaande hoofdstukken. In paragraaf 6.1 komen 
namelijk alle gevonden maatregelen aan de orde die er voor kun-
nen zorgen dat ouderen een binding met de woonomgeving ervaren. 
Paragraaf 6.2 gaat vervolgens in op de maatregelen waaraan gedacht 
moet worden bij een nieuwe ontwikkeling op het schaalniveau van het 
wooncomplex. De maatregelen die uiteindelijk bevorderlijk zijn voor de 
binding met de wooneenheid zullen in parag~aaf 6.3 besproken worden. 
Er zal in alle drie de paragrafen onderscheid worden gemaakt in bouw
kundige maatregelen en beleidsmatige I organisatorische maatregelen. 
Binnen deze subparagrafen zijn de maatregelen zo goed als mogelijk op 
chronologische wijze geordend. Hier wordt mee bedoeld dat de eerst 
genoemde maatregelen in de paragraaf meestal ook als eerste aan de 
orde komen bij de ontwikkeling van een woonzorgvoorziening op het 
betreffende schaalniveau. 
Aan het einde van dit hoofdstuk zal in de vorm van een checklist de 
invloed van alle maatregelen in een overzicht te zien zijn (paragraaf 
6.4). Deze checklist is een eerste aanzet, vervolgonderzoek kan leiden 
tot veranderingen in en/ of aanvullingen op dit document. Tot slot zal 
paragraaf 6.5 dit hoofdstuk eindigen met een conclusie. 

6.1 Woonomgeving 
Wanneer er plannen zijn voor de ontwikkeling van een woonzorgvoor
ziening zal er een keuze gemaakt moeten worden voor een locatie. 
In deze paragraaf worden een aantal handvaten gegeven die kunnen 
helpen bij deze keuze, door aan te geven welke maatregelen voor een 
sterkere binding met de woonomgeving kunnen zorgen. 

6.1.1 Bouwkundige maatregelen 
Deze paragraaf zal een aantal eigenschappen van een omgeving geven 
die er voor kunnen zorgen dat ouderen een sterkere binding ervaren 
met hun woonomgeving. 

Rust versus levendigheid voor lichamelijk welzijn en geborgenheld 
• Een rustige omgeving draagt om twee redenen bij aan een 

sterkere binding met de omgeving. De aanwezigheid van rustige 



plekken zorgt namelijk voor een lichamelijk welzijn. Daarnaast 
zorgen rustige plekken er bij dementerende bewoners voor dat 
ze zich geborgen voelen in de omgeving. Beide komen ten goede 
aan de psychologische binding die de bewoners met de omgeving 
ervaren. 
Levendigheid in de omgeving is echter ook niet onbelangrijk. 
Wanneer ouderen op een levendige plek zitten hebben ze het idee 
dat ze nog deel uit maken van de samenleving wat vervolgens 
bevorderlijk is voor het lichamelijke welzijn en daardoor de psy
chologische binding. 

Aanwezigheid openbaar vervoer voor bereikbaarheid en controle 
dagelijkse leven 
De aanwezigheid van goed openbaar vervoer kan er op twee manieren 
voor zorgen dat ouderen meer binding met de woonomgeving ervaren. 
Enerzijds zorgt het ervoor dat ouderen de controle behouden over het 
dagelijkse leven doordat ze zelf nog overal heen kunnen gaan wanneer 
ze dat willen. Hierdoor ontstaat er een psychologische binding. Ander
zijds wordt de toegankelijkheid van de plek waar ze wonen en waar ze 
graag heen willen verbeterd, waardoor het gemakkelijker is om zelfstan
dig ergens heen te gaan of bezoek van leeftijdsgenoten te ontvangen. 
Dit zorgt voor een functionele binding. 

Aanwezigheid faciliteiten voor contact met anderen en controle 
dagelijkse leven 
De aanwezigheid van diverse faciliteiten (winkels, horeca, ontmoetings
plekken, dagbehandeling etc.) in de wijk of buurt kan om verschillende 
redenen voor binding zorgen. Ten eerste is het een manier om contact 
te leggen met andere mensen uit de wijk. Ten tweede kunnen faciliteiten 
in de directe omgeving er voor zorgen dat de ouderen de controle over 
het dagelijkse leven behouäen, ze kunnen zelf bepalen of en wanneer ze 
er gebruik van maken. 

Rekening houden met type woonomgeving voor identificatie, sociaal 
contact, sociale veiligheid en positief beeld 
Er zijn een aantal kenmerken waar de omgeving waarin een woonzorg
voorziening komt te liggen aan moet voldoen zodat er meer binding 
mee kan ontstaan. 

Het is niet verstandig om op een VIN EX locatie een woonzorgvoor
ziening te ontwikkelen. Ouderen zijn namelijk niet bekend met die 
plek en kunnen zich er daarom niet mee identificeren. Dit heeft een 
negatieve invloed op de psychologische binding. 
Door verschillende wooneenheden in elkaars nabijheid te situeren 
kunnen er spontane ontmoetingen ontstaan met de buren bij
voorbeeld tijdens het uitlaten van de hond. Hierdoor zal er sociaal 
contact met de buren kunnen ontstaan wat kan zorgen voor een 

n 

sociale binding met de omgeving. 
Een omgeving waarin enorm grote en herhalende bouwvolumes 
staan wordt niet aantrekkelijk gevonden. Voor de ervaring van 
een psychologische binding moet voorkomen worden dat in een 
dergelijke omgeving een woonzorgvoorziening wordt gebouwd. 
Wanneer er rekening mee wordt gehouden dat de woonzorgvoor
ziening in een omgeving komt te staan waarin de verhoudingen 
met betrekking tot de menselijke maat kloppen zal dat bij ouderen 
zorgen voor een sociale veiligheid wat ten goede komt aan de 
psychologische binding met de omgeving. 

• Wanneer ouderen in een woonomgeving gaan wonen in een 
omgeving die aansluit bij hun leefstijl zal dit de woonduur verlen
gen waardoor er vriendschappen kunnen worden opgebouwd. 
Daarnaast zorgt leefstijlgericht ontwikkelen er voor dat ouderen in 
een omgeving komen te wonen met gelijkgestemde mensen wat 
het aangaan van vriendschappen bevordert. Zo kan er een sociale 
binding worden opgebouwd. 

Rekening houden met inrichting openbare ruimte voor fysieke en · 
sociale veiligheid en positief beeld 
Er zijn een aantal zaken waar bij de inrichting van de openbare ruimte 
rekening mee kan worden gehouden, zodat ouderen om verschillende 
redenen meer binding met de woonomgeving ervaren: 
• De aanwezigheid van groen is bevorderlijk voor de aantrekkelijk

heid en een positief beeld van een omgeving waardoor er een 
psychologische binding wordt ervaren. 
De bestrating van de (directe) omgeving van een woonzorgvoor
ziening dient zo vorm gegeven te worden dat het goed bereikbaar 
en berijdbaar is met een rollator of iets dergelijks. Daarnaast 
moeten ouderen er niet over kunnen struikelen. Hierdoor ontstaat 
er een fysieke veiligheid die van invloed is op de psychologische 
binding. 

• Rondom het wooncomplex is het belangrijk dat er voorkomen 
wordt dat er dode hoekjes, blinde gevels of lange stegen gecre
eerd worden. Hierdoor zouden ouderen zich namelijk sociaal 
onveilig kunnen voelen, wat niet ten goede komt aan de binding 
met de omgeving. 
Veel licht, bijvoorbeeld door middel van straatlantaarns, is voor 
ouderen ook belangrijk. Dit bevordert namelijk de sociale veilig
heid. 

6.1.2 Beleidsmatige I organisatorische maatregelen 
In deze paragraaf worden er beleidsmatige I organisatorische maat
regelen genoemd die er uiteindelijk ook voor kunnen zorgen dat de 
binding met de woonomgeving wordt verster1<t. 
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Aanwezigheid toezicht voor fysieke en sociale veiligheld 
Er zijn verschillende vormen van toezicht mogelijk om zowel de fysieke 
als sociale veiligheid te waarborgen. Zoals gelezen kan worden in de 
vorige hoofdstukken kan het hebben van een gevoel van veiligheid 
leiden tot een sterkere binding met de woonomgeving. 
Het plaatsen van bewakingscamera's, een goed contact met een 
wijkagent of buurtwacht en het beperken van de toegang tot het terrein 
en/of parkeergarage voor alleen geautoriseerde personen kunnen allen 
leiden tot een sociaal veilig gevoel bij de ouderen. 
Daarnaast kan het oprichten van een leefbaarheidteam er voor zorgen 
dat zij zaken zoals onregelmatigheden in de bestrating waar ouderen 
over kunnen struikelen signaleren en oplossen. Dit zorgt voor een 
fysieke veiligheid van de omgeving. 

Overige maatregelen voor orde+structuur, identificatie, historische 
continuïteit en controle verhuisbeslissing 
Er zijn ook nog een aantal andere maatregelén die genomen kunnen 
worden om uiteindelijk de verbondenheid met de woonomgeving bij 
ouderen te vergroten: 
• Wanneer de organisatie er zelf voor zorgt dat het afval wordt op

gehaald bij de bewoners, dan hoeft het niet voor te komen dat de 
bewoners rommel van anderen tegenkomen of op moeten ruimen. 
Dit zorgt voor orde en structuur in de woonzorgvoorziening. 

• Het is belangrijk dat de woonzorgvoorziening een voorportaal- en 
ondersteunende functie krijgt, zodat het waarschijnlijker wordt om 
later ook daar naartoe te verhuizen. Dit zorgt er voor dat men zich 
kan identificeren met de plek, ze zijn er al bekend mee. 
Ouderen moeten niet te ver weg gaan wonen van de oude 
woonplek, omdat de herinneringen aan deze plek voor historische 
continuileit zorgen waardoor er een binding met de woonplek kan 
ontstaan. 
Als eerder de mogelijkheden van (nieuwe) woonzorgvoorzieningen 
onder aandacht worden gebracht zullen ouderen eerder (zelf) de 
beslissing kunnen en willen nemen om te verhuizen. Dit heeft 
positieve invloed op het bindingsproces. 

6.2 Wooncomplex 
Hierna zal besproken worden welke bouwkundige en beleidsmatige I 
organisatorische maatregelen voor een binding met het wooncomplex 
kunnen zorgen. 

6.2.1 Bouwkundige maatregelen 
Wanneer er een locatiekeuze is gemaakt moeten er beslissingen 
genomen worden ten aanzien van het ontwerp van het wooncomplex. 



Deze paragraaf zal aangeven wat een wooncomplex nodig heeft zodat 
ouderen een binding kunnen ervaren met het complex. 

Rekening houden met bouwfysica voor lichamelijk welzijn en gebor
genheid 
Fysische aspecten van de gebouwde omgeving (binnenklimaat, dag
licht e.d.) kunnen uiteindelijk voor een sterkere binding met het gebouw 
zorgen. Ze bevorderen namelijk zowel het lichamelijke welzijn als een 
gevoel van geborgenheid. Het is daarom belangrijk dat hier tijdens 
de ontwikkeling van een woonzorgvoorziening aandacht aan wordt 
besteed. 

Rekening houden met interieur voor gevoel van geborgenheid 
Er zijn verschillende eigenschappen van het interieur van het woon
complex die kunnen zorgen voor een huiselijke uitstraling waardoor de 
ouderen een gevoel van geborgenheid ervaren: 

Het wordt prettig gevonden wanneer er royale ruimtes in het 
gebouw aanwezig zijn (bijvoorbeeld brede gangen en een ruime 
entree), mits er met de menselijke maat rekening wordt gehouden. 
Verder kan het materiaalgebruik belangrijk zijn voor de huiselijke 
uitstraling. Luxe materialen met een warme en vertrouwde uitstra
ling kunnen hierbij het uitgangspunt zijn. Al wordt een moderne 
Inrichting ook steeds vaker op prijs gesteld. 

Aanwezigheid van faciliteiten voor sociaal contact, functionele 
zelfstandigheid, vervullen van individuele behoeften en controle 
dagelijkse leven 
Het aanbieden van verschillende faciliteiten en activiteiten die in een 
wooncomplex kunnen plaatsvinden kan via meerdere manieren er voor 
zorgen dat ouderen een binding met het wooncomplex ervaren. Het 
kan namelijk zorgen voor sociaal contact met medebewoners en met 
vrienden en familie. Tevens is het bevordertijk voor de functionele zelf
standigheid en de controle over het dagelijkse leven. Als laatste kunnen 
zo individuele behoeften vervuld worden. 

Aanwezigheid van zitmogelijkheden voor sociaal contact en gevoel 
bij elkaar horen 
Het creëren van zitmogelijkheden in semi-publieke ruimtes van het 
wooncomplex is om verschillende redenen een maatregel waar 
aandacht aan moet worden besteed. Het kan namelijk een gevoel van 
geborgenheid geven, het stimuleert sociaal contact met medebewo
ners en door bij elkaar te zitten kan men het gevoel krijgen bij elkaar te 
horen. Dit kan allemaalleiden tot een sterkere binding met het woon
complex. Aandachtspunten bij deze semi-publieke ruimtes zijn dat er 
hoekjes worden gecreëerd, er veel daglicht is en dat er goed meubilair 
staat. 
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Overige maatregelen voor waardering en erkenning, sociaal contact, 
functionele zelfstandigheid, sociale veiligheid en trots 
Diverse andere bouwkundige maatregelen kunnen ook nog een binding 
met het wooncomplex bevorderen: 
• Het ontwikkelen van kleinschalige woonzorgvoorzieningen is 

beverdelijk voor het krijgen van waardering en erkenning door het 
personeel, omdat er zo een persoonlijker contact tussen verzorger 
en bewoner kan ontstaan. 

• Door de wooneenheden in elkaars nabijheid te situeren ontstaan er 
spontane ontmoetingen en wordt het sociale contact met medebe
woners gestimuleerd. 

• Er moet goed gekeken worden naar de verhouding van de 
personele voorzieningen ten opzichte van de voorzieningen voor 
bewoners. Het is voor de waardering en erkenning die ouderen 
ervaren van het personeel belangrijk om de personele voorziening 
ondergeschikt te maken aan die van de bewoners. 

• Het complex moet toegankelijk zijn met een scootmobiel (zoals 
brede deuren) en er dienen stallingmogelijkheden hiervoor te zijn, 
zodat ook minder mobiele bewoners langer zelfstandig kunnen · 
functioneren. 

• De buitendeur of entree moet kunnen worden afgesloten, zodat 
niet iedereen zomaar kan binnen komen wanneer er geen toezicht 
is. Dit kan het gevoel van sociale veiligheid onder de bewoners 
bevorderen, waardoor ze zich beter thuis kunnen voelen in het 
gebouw. 

• Met de flexibiliteit van het gebouw, aanpasbaar aan wensen en 
eisen van de tijd (bijvoorbeeld door het ontwerpen van schaduw
plattegronden), dient voldoende rekening te worden gehouden. 
Het kan er namelijk voor zorgen dat de bewoners trots zijn op het 
gebouw. 
Door kleine faciliteiten in de algemene ruimte te plaatsen, zoals 
brievenbussen en een koffieautomaat kan gestimuleerd worden 
om van deze ruimte gebruik te maken. Het sociaal contact met 
medebewoners kan zo bevorderd worden. 

6.2.2 Beleidsmatige I organisatorische maatregelen 
Er zijn ook punten te noemen waarmee een zorgorganisatie in haar 
beleid en organisatie rekening kan houden. De maatregelen die hier 
genoemd worden kunnen bijdragen aan de binding die ouderen met het 
wooncomplex ervaren. 

Zorgen voor stabiliteit In personeel voor waardering + erkenning en 
sociaal contact 
Voor bewoners kan het belangrijk zijn dat er stabiliteit in het personeel 
is. Wanneer er weinig wisselingen zijn is het voor ouderen gemakkelij-
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ker om sociaal contact met medewerkers en verzorgers op te bouwen. 
Daarnaast bevordert het de waardering en erkenning door anderen die 
de bewoners ervaren. 

Aandacht schenken personeel aan bewoners voor waardering + 
erkenning en sociaal contact 
Het beleid van een zorgorganisatie moet om twee redenen er op gericht 
zijn dat er meer aandacht komt voor het geven van totale zorg en dat al 
het personeel aandacht schenkt aan de bewoners. Het heeft namelijk 
als gevolg dat ouderen waardering en erkenning door personeel ervaren 
en het bevordert het sociale contact tussen de bewoner en de mede
werkers of verzorgers. D~ komt ten goede aan de binding die ouderen 
met het wooncomplex ervaren. 

Rekening houden met zelfbeschikking ouderen voor waardering + 
erkenning en controle dagelijkse leven 
Een ander aandachtspunt voor het beleid is dat zelfbeschikking op twee 
manieren voor meer binding kan zorgen: ouderen krijgen het gevoel ge
waardeerd en erkend te worden door anderen en ze houden de controle 
over het dagelijkse leven. 

Organiseren activiteiten voor vervullen individuele behoeften en 
sociaal contact 
Het organiseren van diverse actlv~e~en die ook toegankelijk zijn voor 
vrienden en familie stimuleert verschillende factoren die van invloed zijn 
op de binding die ouderen ervaren met het wooncomplex. Zo kunnen 
individuele behoeften vervuld worden, kan het sociale contact met 
vrienden en familie gestimuleerd worden en kan er tussen de bewoners 
onderling een verbondenheid ontstaan. 

Overige maatregelen voor sociale veiligheid, sociaal contact en 
controle verhuisbeslissing 
Er zijn ook nog enkele maatregelen van verschillende aard te noemen 
die via een bepaalde factor ook nog tot meer binding kunnen leiden: 

Voor ouderen is het prettig wanneer het complex (24 uur per dag) 
bemand wordt door personeel. Het zorgt namelijk voor een sociale 
veiligheid. 

• Het kan nuttig zijn om een sociale leider of huismeester aan te 
stellen die bewoners kan stimuleren om mee te doen aan activi
teiten, zonder betuttelend over te komen. D~ kan bevorderlijk zijn 
voor het sociale contact met medebewoners. 
Het beleid dient er op gericht te zijn dat ook immobiele ouderen 
mee kunnen doen aan activ~e~en wanneer ze daar behoefte aan 
hebben. Het personeel dient hier open voor te staan en deze be
woners te helpen om dit te realiseren. Hierdoor wordt het sociale 
contact met medebewoners wederom gestimuleerd. 



• Als eerder de mogelijkheden van (nieuwe) woonzorgvoorzieningen 
onder de aandacht worden gebracht zullen ouderen eerder (zelf) 
de beslissing kunnen en willen nemen om te verhuizen. Dit heeft 
een positieve invloed op het bindingsproces. 
Door open dagen te organiseren of een voorportaalfunctie te 
creëren in het complex kan het heersende (negatieve) beeld van 
een woonzorgvoorziening bij toekomstige bewoners veranderd 
worden. Dit kan er voor zorgen dat ze eerder gaan nadenken om 
naar een dergelijke voorziening te gaan verhuizen en zelf deze 
beslissing maken. 

6.3 Wooneenheid 
De bouwkundigen en beleidsmatige I organisatorische maatregelen die 
voor een sterkere verbondenheid met de wooneenheid kunnen zorgen 
worden in deze paragraaf besproken. 

6.3.1 Bouwkundige maatregelen 
Naar het ontwerp van en de nodige voorzieningen in de wooneenheid 
dient ook voldoende aandacht uit te gaan, aangezien ouderen er veel 
tijd in door brengen. In deze paragraaf zullen daarom verschillende 
maatregelen gegeven worden die uiteindelijk kunnen leiden tot een 
verbondenheid met de woning. 

Beschikking hebben over eigen wooneenheid voor personalisatie, 
vervullen individuele behoeften, controle dagelijkse leven, privacy 
en geborgenheid 
Wanneer ouderen de beschikking hebben over een eigen wooneenheid 
kan dit om verschillende redenen de verbondenheid met deze woning 
versterken. Zo worden door het creëren van eigen wooneenheden de 
volgende factoren bevorderd: personalisatie, het vervullen van individu
ele behoeften, controle over het dagelijkse leven, privacy en een gevoel 
van geborgenheid. Doordat de binding door deze ene maatregel op 
zoveel verschillende manieren beïnvloed kan worden is het van belang 
dat er rekening wordt gehouden met het toepassen van eigen wooneen
heden in de woonzorgvoorziening. 

Rekening houden met grooHe appartementen voor historische conti
nuïteit, vertrouwdheid en privacy 
Het hebben van voldoende ruimte in de wooneenheid ofwel het aan
bieden van appartementen van voldoende grootte kan er op verschil
lende manieren toe leiden dat de binding met de wooneenheid versterkt 
wordt. Wanneer de wooneenheden ruim zijn zorgt dit namelijk (indirect) 
voor historische continuïteit, vertrouwdheid (via twee verschillende 
subfactoren) en privacy. Doordat via één maatregel op zoveel verschil-
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lende manieren binding kan worden veroorzaakt is het belangrijk dat 
tijdens de ontwikkeling bewust met deze maatregel wordt omgegaan. 

Aanwezigheid van volledig aanbod in woning voor vertrouwdheid, 
historische continuileit, controle dagelijkse leven, geborgenheid en 
functionele zelfstandigheid 
Er is nog een maatregel die om veel verschillende redenen het gevoel 
van binding met de wooneenheid bij ouderen (indirect) kan versterken. 
Dit is de maatregel 'het creëren van een volledig aanbod in de woning'. 
Wanneer de wooneenheid beschikt over alle soorten ruimtes die ook in 
een 'normale woning' aanwezig zijn dan kunnen de volgende factoren 
bevorderd worden: vertrouwdheid, historische continuneit, controle 
over het dagelijkse leven, gevoel van geborgenheid en functionele 
zelfstandigheid. Het is daarom erg van belang dat er aandacht wordt 
geschonken aan deze maatregel bij de ontwikkeling van een woonzorg
voorziening. 

Aanwezigheid van woontechnologie voor historische continuïteit, 
veiligheid, privacy, vertrouwdheid en functionele zelfstandigheid. 
Het aanbrengen van alle~ei vormen van woontechnologie (zoals een 
videofoon, alarmering en een elektronische voordeursleutel) kan via 
diverse factoren er toe leiden dat ouderen zich verbonden voelen 
met de wooneenheid. Zo kan woontechnologie er voor zorgen dat er 
historische continuïteit is, er een gevoel van veiligheid ontstaat, de 
privacy gewaarborgd blijft, men vertrouwd is met de woning en dat er 
een functionele zelfstandigheid wordt ervaren. Het kan daarom voor de 
binding zeker de moeite waard zijn om woontechnologie toe te passen 
in de wooneenheid. 

Aanpasbaarbeid ·wooneenheid t.b.v. zorgbehoefte voor historische 
continuïteit, vertrouwdheid, controle dagelijkse leven en functionele 
zelfstandigheid 
Voor ouderen bestaat er een grote kans dat ze in de toekomst enige 
vorm van zorg nodig hebben of niet meer zonder rollator of rolstoel 
zichzelf voort kunnen bewegen. Een belangrijke maatregel is daarom 
dat de woning zo ontworpen wordt dat men er ook met een zorgbe
hoefte kan wonen en dat de ouderen er zich ook in kunnen voortbe
wegen met een rolstoel of rollator. Hierdoor kan er namelijk historische 
continuiteit ontstaan, kan er een vertrouwdheid met de woning optre
den, en kan men de controle over het dagelijkse leven en de functionele 
zelfstandigheid behouden. Deze factoren beïnvloeden allen de binding 
met de wooneenheid die ouderen ervaren. 
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Overige maatregelen voor sociale veiligheid, vervullen individuele 
behoeften, geborgenheid en functionele zelfstandigheid 
De maatregelen die hierna genoemd worden kunnen ook nog een factor 
bevorderen waardoor ouderen meer binding met de wooneenheid kun
nen ervaren: 

Wanneer ouderen een woning hebben op een hogere verdieping 
kan dit er voor zorgen dat ouderen zich op sociaal gebied veiliger 
voelen in de wooneenheid. Ze hebben dan namelijk het gevoel dat 
de kans dat er wordt ingebroken kleiner is. 
Het kaal opleveren van de wooneenheden waardoor de bewoners 
zelf kunnen bepalen wat voor soort stoffering ze graag willen zorgt 
er voor dat de individuele behoeften op dit gebied vervuld worden. 
Dit is van invloed op de binding die ervaren wordt de woning. 

• Veel daglicht toetreding in de wooneenheid is voor ouderen 
bevorderlijk om een gevoel van geborgenheid en daardoor ook een 
binding te kunnen ervaren. 
Ook praktische zaken als de bedienbaarheld van bovenramen kun
nen een bijdrage leveren aan de binding met de wooneenheid. Het 
kan namelijk zorgen voor een functionele zelfstandigheid. 

6.3.2 Beleidsmatige I organisatorische maatregelen 
Ook op het schaalniveau van de wooneenheid zijn er maatregelen te 
noemen waar een zorgorganisatie aandacht aan kan besteden zodat de 
binding die ouderen ervaren met de wooneenheid versterkt kan worden. 

Zorgen voor goede marketing van woonzorgvoorziening voor con
trole verhuisbeslissing en vertrouwdheid 
Door middel van een goede marketing van de wonzorgvoorziening door 
de mogelijkheden ervan onder de aandacht te brengen zullen ouderen 
eerder (zelf) de beslissing kunnen en willen nemen om te verhuizen. 
Daarnaast is deze maatregel ook bevorderlijk voor de vertrouwdheid 
met de woning doordat men eerder besluit om er te gaan wonen en 
zo de woonduur verlengd wordt. Marketing kan dus op twee manieren 
er voor zorgen dat de binding met de wooneenheid positief beïnvloed 
wordt. 

Zorgen dat personeel niet onaangekondigd binnen komt voor privacy 
Een maatregel die zorgorganisaties kunnen invoeren is het personeel 
instrueren niet onaangekondigd bij de wooneenheden naar binnen te 
gaan. Dit kan direct en indirect (via de subfactor controle over de toe
gang tot de woning) leiden tot meer privacy ~ij de bewoners. Wanneer 
de ouderen privacy ervaren zal dit positief van invloed zijn op het gevoel 
van verbondenheid met de wooneenheid. 



Rekening houden met zelfbeschikking ouderen voor privacy en 
controle dagelijkse leven 
Wanneer zorgorganisaties rekening houden met de zelfbeschikking van 
ouderen, kunnen de bewoners zelf bepalen wat er in de woning ge
beurt. Dit bevordert zowel de privacy als de controle over het dagelijkse 
leven, zodat de verbondenheid met de woning versterkt kan worden. 

Bewoners zelf interieur laten bepalen voor geborgenheid 
Ouderen vinden het belangrijk voor het gevoel van geborgenheid dat ze 
zelf kunnen bepalen wat de uitstraling van hun woning wordt. Zeggen
schap over de keuze van de stoffering en het mogelijk maken om de 
eigen bezittingen mee te kunnen nemen zijn daarom maatregelen die 
een zorgorganisatie kan uitvoeren om de binding met de wooneenheid 
bij de bewoners te versterken. 

Overige maatregelen voor fysieke veiligheid en controle verhuisbe
slissing 
Als laatste zijn er ook nog enkele losstaande beleidmatige of organisa
torische maatregelen te noemen die via een factor de binding met de 
wooneenheid positief kunnen beïnvloeden: 

De eerste maatregel is dat ouderen, indien nodig, hulp in hun wo
ning kunnen krijgen. Dit kan voor een fysiek veilig gevoel zorgen. 

• Ook de aanwezigheid van een vorm van welzijnsmelding is een 
maatregel die door de bewoners op prijs wordt gesteld. Doordat 
er dan gecontroleerd wordt of de bewoners goed zijn opgestaan 's 
ochtends geeft dat de bewoners een gevoel van fysieke veiligheid 
in de woning. 
Door open dagen te organiseren of een voorportaalfunctie te 
creëren in het complex kan het heersende (negatieve) beeld van 
een woonzorgvoorziening bij toekomstige bewoners veranderd 
worden. Dit kan er voor zorgen dat ze eerder gaan nadenken om 
naar een dergelijke voorziening te gaan verhuizen en zelf deze 
beslissing maken. 

6.4 Checklist 
Deze paragraaf zal een checklist geven die ontwikkelaars, beleggers, 
woningcorporaties en zorgorganisaties kunnen raadplegen bij de (her) 
ontwikkeling van een woonzorgvoorziening. Doordat er ook beleidsma
tige en organisatorische maatregelen aan de orde komen kan het door 
zorgorganisaties tevens gebruikt worden bij bijvoorbeeld een evaluatie 
van het functioneren van de organisatie. Het is een dynamisch docu
ment, er kunnen door nieuwe inzichten in de loop van de tijd maatrege
len bijkomen en worden verwijderd. 
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Woon 
Bouwku el en 

Goede openbaarvervoersmogelijkheden 

Aanwe zigheid van rustige plekken 

Aanwe zi heid van levendi e lekken 

Aanwe zigheid faciliteiten in de wijk 

conomgeving Typew 
• 
• 
• 
• 
• 

Niet een woonzorgvoorziening op een VINEX locatie ontwikkelen (kent men niet) 
Wooneenheden in elkaars nabijheid situeren 
Geen buitensporige en ~erhalende bouwvolumes in de omgeving 
Rekening houden met de menselijke maat 
Leefstïl ericht ontwikkelen 

lnrichtin g openbare ruimte 
Aanwezigheid groen • 

• 
• 
• 
• 
• 

Woon 
Beleids 

Gemakkelijk bereikbaar en berijdbaar met rollater 
Type bestrating waar ouderen niet over kunnen struikelen 
Geen harde randen 
Geen dode hoekjes, blinde gevels en lange stegen creëren 
Zoveel mo 

anisatorische maatre elen 

Toezich 
• 
• 
• 
• 

Overig 
• 
• 
• 
• 

Camerabewaking 
Contact met een wijkagent I buurtwacht 
Toegang terrein/parkeergarage alleen mogelijk voor geautoriseerde personen 
Leefbaarheidteam die f siek onveili e zaken kan si noleren 

Ophalen afval door organisatie regelen 
Eerder mogelijkheden (n"ieuwe) woonzorgvoorziening onder aandacht brengen 
Woonzorgvoorziening openstellen voorwijk, voorportaal- + ondersteunende functie 
Niet ver van oude woon lek aan wonen waar men oede herinnerin en aan heeft 
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Factor 

Controle over hef dagelijkse leven 
Functionele zelfstandigheid 
Lichamelijk welzijn 
Gevoel van geborgenheid 

'-
Lichamelijk welzijn 

I Sociale contacten 
Controle over het dagelijkse leven 

Identificatie 
Sociaal contact met buren 
Positief beeld t.o.v. omgeving 
Sociale veiligheid 
Sociaal contact met vrienden en familie 

Positief beeld t.o.v. omgeving 
Fysieke veiligheid 
Fysieke veiligheid 
Fysieke veiligheid 
Sociale veiligheid 
Sociale veiligheid 

Factor 

Sociale veiligheid 
Sociale veiligheid 
Sociale veiligheid 
Fysieke veiligheid 

Orde en structuur 
Controle over de verhuisbeslissing 
Identificatie 

Historische continuïteit 

Soort binding 

Psychologische 
Functionele 
Psychologische 
Psychologische 
Psychologische 
Psychologische 
P~cholo_gische 

Psychologische 
Sociale 
Psychologische 
Psychologische 
Sociale 

Psychologische 
Psychologische 
Psychologische 
Psychologische 
Psychologische 
P~cholo_gische 

Soort bindiflg 

Psychologische 
Psychologische 
Psychologische 
P~chol()_gische 

Sociale 
Psychologische 
Psychologische 
P~chologische 
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Wooncomplex 
Bouwkundige maatregelen 
Interieur 

• Royale ruimtes 
• Luxe materiaalgebruik 
• Warme (en vertrouwde) uitstraling van stoffering 
• Moderne inrichting met een stukje nostalgie 

Zitmogelijkheden creëren in semi-publieke ruimtes (met hoekjes, daglicht, goed meubilair) 

Verschillende faciliteiten aanbieden (keuzemogelijkheden geven) 

Rekening houden met fysische aspecten gebouwde omgeving (binnenklimaat. daglicht e.d.) 

Overig 
• Kleinschalige woonzorgvoorzieningen 
• Wooneenheden in elkaars nabijheid situeren 
• Ondergeschikt maken van personele voorzieningen t.o.v. bewonersvoorzieningen 
• Complex ook toegankelijk voor scootmobiel (bijvoorbeeld brede deuren) I 

• Buitendeur of entree kunnen afsluiten 
• Flexibiliteit van het gebouw (bijvoorbeeld door schaduwplattegronden) 
• Kleine faciliteiten (brievenbussen en koffieautomaat) in algemene ruimte situeren 
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Factor 

Gevoel van geborgenheid 
Gevoel van geborgenheid 
Gevoel van geborgenheid 
Gevoel van geborgenheid 
Gevoel van geborgenheid 
Gevoel bij elkaar te horen 
Sociaal contact met medebewoners en buren 
Sociaal contact met medebewoners en buren 
Sociaal contact met vrienden en familie 
Functionele zelfstandigheid 
Controle over het dagelijkse leven 
Vervullen van individuele behoeften 
Lichamelijk welzijn 
Gevoel van geborgenheid 

Waardering en erkenning door personeel 
Sociaal contact met medebewoners 
Waardering en erkenning door personeel 
Functionele zelfstandigheid 
Sociale veiligheid 
Trots 
Sociaal contact met medebewoners 

Soort binding 

Psychologische 
Psychologische 
Psychologische 
P~cholo_gische 

Psychologische 
Psychologische 
Sociale 
Sociale 
Sociale 
Functionele 
Psychologische 
Psychologische 
Functionele 
Psychologische 

Psychologische 
Sociale 
Psychologische 
Functionele 
Psychologische 
Psychologische 
Sociale 
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Wooncomplex 
Beleidsmatige I organisatorische maatregelen 

Aandacht schenken personeel aan bewoners (totale zorg) 

Rekening houden met zelfbeschikking bewoners 

! 
Stabiliteit in het personeel 

I 

' 
I 

Organiseren van activiteiten (ook toegankelijk voor familie en vrienden) 

Overig 
• Bemanning van het complex 2417 
• Aanstellen sociale leider I huismeester die bewoners kan stimuleren voor activiteiten 
• Immobiele ouderen ook betrekken bij activiteiten 
• Eerder mogelijkheden (nieuwe) woonzorgvoorziening onder aandacht brengen 
• Veranderen heersende beeld woonzorgvoorziening (voorportaalfunctie, open dagJ 
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Factor 

Waardering en erkenning door anderen 
Sociaal contact met medewerkers en 
verzorgers 
Waardering en erkenning door anderen 
Controle over het dagelijkse leven 
Sociaal contact met medewerkers en 
verzorgers 
Waardering en erkenning door anderen 
Gevoel bij elkaar te horen 
Vervullen van individuele behoeften 
Sociaal contact met vrienden en familie 

Sociale veiligheid 
Sociaal contact met medebewoners 
Sociaal contact met medebewoners 
Controle over de verhuisbeslissing 
Controle over de verhuisbeslissing 

Soort bindin_g_ 
Psychologische 

Sociale 
Psychologische 
Psychologische 

Sociale 
Psychologische 
Psychologische 
Psychologische 
Sociale 

Psychologische 
Sociale 
Sociale 
Psychologische 
Psycholo_gische 
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Wo oneenheld 
Bou el en 

Aan bieden van wooneenheden van voldoende grootte 

Cre èren van een volledig aanbod in woning (alle soorten ruimtes aanwezig) 

Aller lei vormen van woontechnologie toepassen (alarmering, videofoon e.d.) . 

Mog elijkheid aanpassingen in wooneenheid (of al aanwezig) t.b.v. zorgbehoefte 

Ei ge n wooneenheid voor bewoners 

Ove rig 
• 
• 
• 
• 

Hoogbouw (voor gevoel minder kans op inbraak) 
Kaal opleveren van wooneenheid 
Veel daglicht toetreding 
Rekenin houden met raktische zaken als de bedienbaarheid van bovenramen 
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Factor 

Historische continuïteit en comfort 
Vertrouwdheid 
Historische continuïteit 
Privacy 
Historische continuïteit 
Vertrouwdheid (routines en rituelen) 
Controle over het dagelijkse leven 
Gevoel van geborgenheid 
Functionele zelfstandigheid 
Historische continuïteit 
Gevoel van veiligheid 
Privacy 
Vertrouwdheid (routines en rituelen) 
Functionele zelfstandigheid 
Historische continuïteit 
Vertrouwdheid (routines en rituelen) 
Controle over het dagelijkse leven 
Functionele zelfstandigheid 
Personalisatie 
Vervullen van individuele behoeften 
Controle over het dagelijkse leven 
Privacy 
Gevoel van geborgenheid 

Gevoel van veiligheid 
Vervullen van individuele behoeften 
Gevoe·l van geborgenheid 
Functionele zelfstandigheid 

Soort bindin_il 
Psychologische 
Psychologische 
Psychologische 
Psychologische 
Psychologische 
Psychologische 
Psychologische 
Psychologische 
Functionele 
Psychologische 
Psychologische 
Psychologische 
Psychologische 
Functionele 
Psychologische 
Psychologische 
Psychologische 
Functionele 
Psychologische 
Psychologische 
Psychologische 
Psychologische 
Psychologische 

Psychologische 
Psychologische 
Psychologische 
Functionele 
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Wooneenheid I 
Beleidsmatige I organisatorische maatregelen 

Personeel niet onaangekondigd in wooneenheid binnen komen 

Marketing woonzorgvoorziening 

Rekening houden met zelfbeschikking bewoners 

Uitstraling van interieur door bewoners zelf te bepalen (stoffering, eigen bezittingen e.d.) 
Overig 

• Hulp in woning krijgen indien nodig 
• Aanwezigheid van een vorm van welzijnsmelding 
• Veranderen heersende beeld woonzorgvoorziening (voorportaalfunctie, open dag) 
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Factor 

Privacy 
Controle over de verhuisbeslissing 
Vertrouwdheid (routines en rituelen) 
Privacy 
Controle over het dagelijkse leven 
Gevoel van geborgenheid 

Gevoel van veiligheid 
Gevoel van veiligheid 
Controle over de verhuisbeslissing 

Soort binding 

Psychologische 
Psychologische 
Psychologische 
Psychologische 
Psychologische 
P~cholo_gische 

Psychologische 
Psychologische 
Psychologische 
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6.5 Conclusie 
Dit hoofdstuk toont aan dat er veel verschillende maatregelen genomen 
kunnen worden die uiteindelijk bij ouderen tot een sterker gevoel van 
binding met de woonzorgvoorziening kunnen lelden. Daarnaast zijn er 
ook diverse maatregelen te noemen die op meerdere manieren er voor 
kunnen zorgen dat de binding bevorderd wordt. Voorbeelden van maat
regelen die via meerdere wegen tot binding kunnen leiden zijn: 

Creëren van een volledig aanbod in de wooneenheid; 
• Toepassen van woontechnologie in de woning; 
• Verschillende faciliteiten aanbieden in het wooncomplex; 
• Zorgen voor zitmogelijkheden in semi-publieke ruimtes; 

Goede openbaarvervoersmogelijkheden in de omgeving; 
• Verschillende vormen van toezicht in de woonomgeving. 

Deze maatregelen zijn belangrijk voor partijen die betrokken zijn bij 
de (her)ontwikkeling of het exploiteren van een woonzorgvoorziening, 
omdat het doorvoeren van een dergelijke maatregel een grote kans 
geeft dat de ouderen daardoor meer binding ervaren met hun woon
plek. Wanneer ouderen zich verbonden voelen met de woonzorgvoor
ziening zullen ze er op de eerste plaats lange'r willen blijven wonen. 
Op de tweede plaats kan het voor positieve mond op mond reclame 
zorgen waardoor anderen er ook graag willen wonen. Voor de betrok
ken partijen (zoals een zorgorganisatie, belegger en woningcorporatie) 
zijn dit belangrijke punten die mede de continuneit en stabiliteit van de 
woonzorgvoorziening bepalen. 
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In dit hoofdstuk zal aan de hand van de onderzoeksresultaten antwoord 
worden gegeven op de onderzoeksvragen (paragraaf 7.1 ). In paragraaf 
7.2 wordt het onderzoek geëvalueerd. Daarnaast worden er aanbeve
lingen gedaan voor het gebruik van de resultaten uit dit onderzoek in de 
praktijk (paragraaf 7.3) en voor vervolgonderzoek (paragraaf 7 .4). 

7.1 Conclusies 
Oe doelstelling van het onderzoek werd in het eerste hoofdstuk als volgt 
geformuleerd: 

Het in kaart brengen van psychologische, sociale en functionele 
factoren en bijbehorende maatregelen die van belang zijn voor woon
zorgconcepten voor ouderen binnen de caresector en bijdragen aan 
het creëren van psychologische, sociale en functionele binding met 
de wooneenheid, het complex en de omgeving, teneinde er voor te 
zorgen dat ouderen zich daar thuis voelen. 

Woonzorgconcepten 
Uit het literatuuronderzoek (hoofdstuk 2) blijkt dat er in de caresector 
steeds meer aandacht komt voor het scheiden van wonen en zorg 
in financieel. organisatorisch en ruimtelijk opzicht. Daarnaast wordt 
de zelfstandigheid van ouderen ook steeds belangrijker gevonden. 
Hierdoor en door de verschillende mogelijkheden voor ouderen om de 
zorgzwaartepakketten te verzilveren zijn er veel verschillende soorten 
woonzorgconcepten mogelijk. 
Er worden op dit moment dan ook verschillende woonzorgconcepten 
toegepast in de caresector, namelijk verzorgings- en verpleeghuizen, 
kleinschalige luxe 'residentiële' verpleging, serviceflat, 'residentiele' 
service en verzorging, aanleunwoningen, woonzorgcomplex, portefeuil
lebrede diensten en pakketten en als laatste complexgewijze diensten
pakketten. 
Niet al deze concepten zijn in het kader van dit onderzoek relevant 
of interessant voor de huidige en toekomstige generatie ouderen. De 
volgende concepten (genoemd met enkele kenmerken ervan) zijn wel 
interessant gebleken voor het onderzoek: 

'Residentiële' service en verzorging 
• Volledig zelfstandige wooneenheid 
• Geen zorgindicatie nodig 
• Veel service, diensten en voorzieningen aanwezig 
• Gedeeltelijke financiële koppeling wonen en zorg 

Aanleunwoning 
Volledig zelfstandige wooneenheid 
Vaak een zorgindicatie nodig (ligt vaak aan soort segment: parti-



culier of sociaal) 
• Gebruik van service, ~iensten en voorzieningen aangrenzende 

zorginstelling 
Gedee~elijke financiële koppeling wonen en zorg 

Woonzorgcomplex 
Volledig zelfstandige wooneenheid 
Geen zorgindicatie nodig 
Service, diensten en voorzieningen aanwezig 
Geen financiële koppeling wonen en zorg 

Voor het onderzoek is het namelijk van belang dat er een combinatie 
van wonen en zorg aangeboden wordt met de nadruk op wonen, maar 
er moet wel enige vorm van zorg of aanpassingen daarvoor aanwezig 
zijn In de woningen. Portefeuillebrede en complex gewijze diensten
pakketten vallen daarom af, er zijn namelijk geen aanpassingen ten 
behoeve van de zorg aanwezig. De nieuwe generatie ouderen heeft zelf
standigheid hoog in het vaandel staan. Concepten waarbij hier weinig 
aandacht aan wordt besteed zijn daarom ook niet interessant voor dit 
onderzoek (intramurale voorzieningen). 

Factoren 
Uit het literatuuronderzoek (hoofdstuk 3) en het praktijkonderzoek 
(hoofdstuk 4 en 5) zijn veel verschillende factoren naar voren gekomen 
die een invloed hebben op de binding die ouderen met een woonzorg
voorziening ervaren. Veel genoemde factoren in zowel de literatuur als 
tijdens de interviews met deskundigen en bewoners zijn: 

Vertrouwdheid; 
Privacy; 
Vervullen van individuele behoeften; 
Controle over het dagelijkse leven; 
Controle over de verhuisbeslissing; 

• Gevoel van geborgenheid; 
• Veiligheid 
• Sociaal contact met medebewoners en buren; 
• Sociaal contact met vrienden en familie; 
• Functionele zelfstandigheid. 

Deze factoren kunnen op verschillende schaalniveaus een gevoel van 
binding als gevolg hebben. Zo is de sociale factor 'privacy' van invloed 
op de psychologische binding met de wooneenheid. De functionele 
factor 'controle over het dagelijkse leven' is van invloed op de psycho
logische binding met zowel de wooneenheid als het wooncomplex en 
de woonomgeving. Ook de factor 'sociaal contact met medebewoners 
en buren' heeft een binding op verschillende schaalniveaus als gevolg. 
Deze sociale factor is namelijk van invloed op de sociale binding met 
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het wooncomplex én de woonomgeving. Functionele zelfstandigheid is 
als laatste voorbeeld een functionele factor van invloed op de functio
nele binding met de wooneenheid, het wooncomplex en de woonom
geving. 
Aguur 7.1 op de volgende pagina laat een compleet overzicht zien van 
de gevonden factoren en op welke soort binding en schaalniveau ze 
invoed hebben. De grijs gedrukte tekst betekent dat er voor dat type 
factor (psychologisch, sociaal en functioneel) van invloed op een 
bepaald soort binding en schaalniveau geen factoren gevonden zijn. 
Voor wat betreft de sociale binding met de wooneenheid is er geen en
kele beinvloedende factor gevonden. De reden hiervan kan zijn dat het 
hebben van sociale interactie in de wooneenheid een ondergeschikte 
rol heeft. Wellicht dat factoren als zelfstandigheid en privacy belangrij
ker worden gevonden op dit schaalniveau. 
Aangezien uit het praktijkonderzoek niet veel nieuwe factoren zijn ge-. 
komen, maar vooral gevonden factoren uit de literatuurstudie bevestigd 
zijn, lijkt het erop dat de lijst factoren tamelijk compleet is. 

Maatregelen 
Naast factoren is er ook onderzocht welke maatregelen er voor kunnen 
zorgen dat deze factoren gestimuleerd of bevorderd worden, zodat er 
uiteindelijk een binding met de woonzorgvoorziening ervaren wordt. Dit 
kunnen zowel bouwkundige als beleidsmatige I organisatorische maat
regelen zijn. Vooral het praktijkonderzoek heeft veel van deze maatre
gelen opgeleverd. Uiteindelijk zijn dat de handvaten voor ontwikkelaars, 
beleggers, zorgorganisaties e.d. om in de praktijk tot woonzorgvoorzie
ningen te komen waar de bewoners zich mee verbonden voelen. 
Een belangrijke conclusie is dat er maatregelen zijn die er op meerdere 
manieren voor kunnen zorgen dat ouderen een binding ervaren met 
de woonzorgvoorziening. Wanneer een dergelijke maatregel wordt 
toegepast is de kans dus groot dat er ook daadwerkelijk een vorm 
van binding op treedt. Voorbeelden van maatregelen die via meerdere 
wegen tot binding kunnen leiden zijn: 
• Creëren van een volledig aanbod in de wooneenheid; 
• Het aanbieden van een eigen (zelfstandige) wooneenheid; 

Toepassen van woontechnologie in de woning; 
Verschillende faciliteiten aanbieden in het wooncomplex; 

• Zorgen voor zitmogelijkheden in semi-publieke ruimtes; 
• Goede openbaarvervoersmogelijkheden in de omgeving; 

Verschillende vormen van toezicht in de woonomgeving. 

Zo kan het creëren van een volledig aanbod in de wooneenheid leiden 
tot historische continuïteit, vertrouwdheid, controle over het dagelijkse 
leven en een gevoel van geborgenheid waardoor er een psychologi
sche binding met de wooneenheid kan ontstaan. Daarnaast kan deze 
maatregel ook nog voor een functionele zelfstandigheid zorgen wat een 
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functionele binding met de wooneenheid tot gevolg kan hebben. 

Verder zijn er ook maatregelen te noemen die op een enkelvoudige 
manier tot binding kunnen leiden. Voorbeelden hiervan zijn: 
• Personeel niet onaangekondigd binnen komen in wooneenheid; 
• Kaal opleveren van wooneenheid; 

Bemanning van het wooncomplex 24{7; 
Niet te ver van de oude woonplek gaan wonen waar men goede 
herinneringen aan heeft. 

Zo kan bemanning van het wooncomplex 24{7 leiden tot een grotere 
sociale veiligheid bij ouderen waardoor er een psychologische binding 
met het wooncomplex kan ontstaan. 

Tot slot kan er geconcludeerd worden dat de eerder geselecteerde 
woonzorgconcepten op een aantal vlakken wellicht al kunnen zorgen 
voor een binding bij de ouderen. Zo beschikken de woonzorgvoorzie
ningen namelijk over volledig zelfstandige wooneenheden, worden er 
verschillende faciliteiten aangeboden waar bewoners uit kunnen kiezen 
en gebruik van kunnen maken en kan er zorg worden aangeboden wan
neer dit nodig blijkt te zijn. 
De kenmerken van de woonzorgconcepten die in dit onderzoek ge
noemd zijn, zijn vrij algemeen. Bij elke ontwikkeling van een woonzorg
voorziening zal er daarom (aan de hand van de checklist uit hoofdstuk 
6) specifiek bekeken moeten worden aan welke eisen de omgeving, 
het hele wooncomplex en afzonderlijke wooneenheden aan dienen te 
voldoen om de ouderen zich er thuis te kunnen laten voelen. 
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Figuur 7.1 
Overzicht welke soorten factoren van invloed'op een type binding gevon
den zQn. Grijs betekent geen tactoren gevonden. 



Psychologische binding 
Psychologische binding met de wooneenheid 

Psychologische factoren: historische continuïteit, vertrouwdheid, personalisatie en 

Sociale factoren: 
Functionele factoren: 

geborgenheid. 
privacy en gevoel van sociale veiligheid. 
vervullen individuele behoeften, controle dagelijl:se leven, privacy, 
controle over verhuisbeslissing, vertrouwdheid (routines en rituelen) en 
gevoel van fysiel:e veiligheid. 

Psychologische binding met het wooncomplex 
Psychologische factoren: geborgenheid en gewaardeerd, erl:end worden door anderen, 

Sociale factoren: 
Functionele factoren: 

sociale veiligheid en trots. 
gevoel hebben bij ell:aar te horen. 
vervullen individuele behoeften, controle dagelijl:se leven en controle 
over verhuisbeslissing. 

Psychologische binding met de woonomgeving 
Psychologische factoren: historische continuïteit, identificatie, positief beeld omgeving, 

veiligheid, lichamelijl: welzijn en geborgenheid. 
Sociale factoren: het hebben van sociale contacten/relaties. 
Functionele factoren: controle dagelijl:se leven en controle verhuisbeslissing. 

Persoonlijl:e l:enmerl:en 

Sociale binding 

Sociale binding met het wooncomplex 

Sociale factoren: sociaal contact vrienden en familie, sociaal contact medebewoners 
en buren, sociaal contact personeel. 

Functionele factoren: onafhanl:elijl:heid en controle over beslissingen t.a.v. complex. 
Sociale binding met de woonomgeving 

Psychologische factoren: orde + structuur. 
Sociale factoren: sociaal contact vrienden en familie en sociaal contact 

medebewoners en buren. 

Persoonlijl:e l:enmerl:en 

Functionele binding 
Functionele binding met de wooneenheid 

Functionele factoren: zelfstandig l:unnen blijven functioneren en gebruil:sgemal:. 
Functionele binding met het wooncomplex 

Psychologische factoren: lichamelijl: welzijn en sociale veiligheid. 

Functionele factoren: functionele zelfstandigheid. 
Functionele binding met de woonomgeving 

Functionele factoren: functionele zelfstandigheid. 
p 
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7.2 Evaluatie onderzoek 
In deze paragraaf worden een aantal methoden en uitkomsten van het 
onderzoek geëvalueerd. 

Geschiktheid soort praktijkonderzoek 
Er is gekozen bij het praktijkonderzoek voor mondelinge interviews met 
de deskundigen en bewoners om zo meningen en ervaringen van deze 
personen te achterhalen. Hierdoor kunnen er factoren en maatregelen 
aan het licht komen die nog niet eerder gevonden zijn. Een nadeel 
van deze manier van interviewen is dat het veel tijd kost waardoor er 
maar een selecte groep kan worden geïnterviewd. Daarnaast is deze 
methode gevoelig voor het geven van sociaal wenselijke antwoorden, 
waardoor het beeld dat nu verkregen is wellicht niet helemaal klopt. Het 
afnemen van mondelinge interviews heeft daarom zowel voordelen als 
nadelen. 

Representativiteit 
Ten aanzien van de representativiteit van het praktijkonderzoek zijn er 
enkele kanttekeningen te plaatsen. Hoewel er getracht is om zowel 
bij de deskundigen als bij de bewoners een zo divers mogelijke groep 
mensen te interviewen zal het niet precies eén afspiegeling zijn van de 
werkelijkheid. Ook is er maar een klein aantal mensen geïnterviewd 
vanwege de beschikbare tijd waardoor niet met een grote mate van 
zekerheid gezegd kan worden of de resultaten representatief zijn voor 
de werkelijkheid. 

Volledigheid factoren 
Aangezien er tijdens de interviews met deskundigen en bewoners niet 
veel nieuwe factoren zijn bijgekomen ten opzichte van het literatuuron
derzoek, lijkt het er op dat de set factoren die in dit onderzoek gepre
senteerd is redelijk volledig is. Hierbij moet wel de opmerking gemaakt 
worden dat er een relatief klein aantal personen geïnterviewd Is, zoals 
ook al aangegeven bij de representativiteit. 

Volledigheid maatregelen 
De meeste maatregelen zijn voortgekomen uit het praktijkonderzoek. 
Aangezien er door de deskundigen en bewoners veel maatregelen 
genoemd zijn is het aannemelijk dat wanneer er nog meer personen 
geïnterviewd worden er ook nog meer verschillende maatregelen naar 
voren komen. Uiteindelijk zullen dat er steeds minder worden naarmate 
er meer mensen geïnterviewd zijn, maar op dit moment is het aanne
melijk dat de set met maatregelen nog niet volledig is. 

Aanpasbaar document 
De checklist is een eerste aanzet van een aanpasbaar document dat 
geraadpleegd kan worden bij de ontwikkeling of renovatie van een 
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woonzorgvoorziening. De lijst factoren en bijbehorende maatregelen 
kan te allen tijde worden aangepast of aangevuld wanneer men tot 
nieuwe inzichten is gekomen. 

7.3 Aanbevelingen voor gebruik onderzoek 
Wanneer ouderen zich verbonden voelen met de woonzorgvoorziening 
zullen ze er op de eerste plaats langer willen blijven wonen. Op de 
tweede plaats kan het voor positieve mond op mond reclame zorgen 
waardoor anderen er ook graag willen wonen. Voor de betrokken 
partijen (zoals een zorgorganisatie, ontwikkelaar, belegger en wo
ningcorporatie) zijn dit belangrijke punten die mede de continuileit en 
stabiliteit van de woonzorgvoorziening bepalen. De resultaten van dit 
onderzoek zijn daarom voor deze partijen interessant om te gebruiken. 
Voor een aantal partijen wordt hieronder aangegeven in welke situaties 
de resultaten van dit onderzoek geraadpleegd kunnen worden. 

Ontwikkelaar 
Wanneer een projectontwikkelaar plannen heeft voor de ontwikkeling 
van een woonzorgvoorziening is het aan te bevelen om in een vroeg 
stadium rekening te houden met de factoren en bouwkundige maatre
gelen waaraan een dergelijke voorziening moet voldoen zodat ouderen 
er zich thuis gaan voelen. Door er vroeg in het proces aandacht aan te 
schenken zullen de maatregelen gemakkelijker te implementeren zijn. 
Dit geldt voor alle schaal niveaus. Er zijn namelijk ook eigenschappen 
waaraan de woonomgeving moet voldoen genoemd in dit onderzoek. 
Door hier rekening mee te houden kan dit de keuze van de locatie 
beïnvloeden. 
Daarnaast is het belangrijk dat bij het opstellen van het programma van 
eisen (wooncomplex en afzonderlijke wooneenheden) rekening wordt 
gehouden met bouwkundige maatregelen die uiteindelijk er voor kunnen 
zorgen dat ouderen zich verbonden voelen met hun woon plek. 

Belegger 
Een belegger kan plannen hebben om in een woonzorgvoorziening te 
investeren. Zij kunnen aan de hand van de resultaten van dit onderzoek 
een afweging maken of dit een goede investering is die voldoet aan 
de eisen van de gebruiker zodat ze er graag in willen blijven wonen. 
Dit geldt zowel voor de bouwkundige als de beleidsmatige 1 organisa
torische maatregelen. Aan de hand van de bouwkundige maatregelen 
kan namelijk gekeken worden of de woonomgeving, het wooncomplex 
en de wooneenheden aan de juiste eisen voldoen. De beleidsmatige 
I organisatorische maatregelen kunnen helpen bij het bepalen of een 
zorgorganisatie er een beleid op na houdt dat de binding die ouderen 
ervaren met de woonzorgvoorziening stimuleert. 

Zorgorganisatie . 
Voor een zorgorganisatie is het onderzoek niet alleen interessant bij de 
(her) ontwikkeling van hun woonzorgvoorziening. Er worden namelijk 
ook verschillende beleidsmatige I organisatortsche maatregelen ge
noemd. Deze kunnen altijd geraadpleegd worden, bijvoorbeeld door ze 
mee te nemen in een evaluatie van het functioneren van de organisatie. 
De maatregelen kunnen dan als een soort checklist dienen. 
Daarnaast hebben zorgorganisaties er ook baat bij als hun bewoners 
zich thuis voelen in de woonzorgvoorziening. Dit levert namelijk een 
goede naam op waardoor ouderen er graag komen wonen. Bij een (her) 
ontwikkeling kunnen zij de resultaten van dit onderzoek gebruiken om 
punten voor het programma van eisen aan te dragen. 

7.4 Aanbevelingen vervolgonderzoek 
Net als vele andere onderzoeken geeft ook dit onderzoek aanleiding 
voor verder onderzoek. De volgende aanbevelingen worden hiervoor 
gedaan: 

Weging factoren 
Voor dit onderzoek is er gezocht naar verschillende factoren en maat
regelen die de binding kunnen beïnvloeden. Een volgende stap kan zijn 
om te onderzoeken welke factoren het belangrijkste worden gevonden. 
Zo zou uiteindelijk een wegingsfactor aan elke factor gehangen kunnen 
worden, waardoor het voor de betrokken partijen nog gemakkelijker 
wordt om een keuze te maken uit de factoren en maatregelen die ze 
willen toepassen. 

Kwantitatief praklijkonderzoek bewoners 
Voor dit onderzoek zijn er, naast interviews met enkele toekomstige 
bewoners, interviews gehouden met ouderen wonend in dezelfde 
woonzorgvoorziening. Het betrof hier een kwalitatief onderzoek om 
verschillende factoren en de bijbehorende maatregelen van invloed op 
de binding met de woonzorgvoorziening aan het licht krijgen. Met alleen 
kwalitatieve data zal het moeilijk zijn om ontwikkelaars en zorgorganisa
ties te overtuigen van de meerwaarde die deze factoren en maatregelen 
kunnen hebben wanneer ze toegepast worden in woonzorgvoorzie
ningen. Daarom is er een meer kwantitatief onderzoek nodig. Het zou 
daarbij van toegevoegde waarde zijn wanneer hiervoor bewoners van 
verschillende soorten woonzorgvoorzieningen benaderd worden. Nu 
zijn alleen bewoners geïnterviewd wonend in het dure segment. Het 
kan interessant zijn om te kijken of er een verschil is tussen woon
zorgvoorzieningen in de sociale huursector en die in het dure segment. 
Daarnaast kan er bij het bepalen van de te onderzoeken bewoners op 
gelet worden dat er ook bewoners worden geïnterviewd die nu niet veel 
binding met de woonvoorziening hebben. De ouderen die namelijk in dit 
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onderzoek geïnterviewd zijn voelden zich er namelijk allemaal in thuis. 

Financiële consequenUes factoren en maatregelen 
In dit onderzoek is uitgezocht wat er nu precies voor zorgt dat ouderen 
een binding ervaren met de woonzorgvoorzien ing. Hierbij is echter niet 
gekeken naar wat de financiële consequenties zijn van de te nemen 
maatregelen. Bij de (her)ontwikkeling van een woonzorgvoorziening is 
het echter wel belangrijk om te weten welke maatregelen er uiteindelijk 
exploitabel zijn en dus gerealiseerd kunnen worden. Een onderzoek 
hiernaar is daarom aan te bevelen. 
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Bijlage 1: Zorgzwaartepakketten 

UP 1: Beschut wonen met enige begeleiding 
Belangrijkste kenmerken van deze groep: 
Heeft nauwelijks hulp nodig bij de dagelijkse verzorging. 
Wel behoefte aan iemand die meedenkt, bijvoorbeeld om plannen te 
maken en de dagelijkse taken te bespreken. 
Wanneer nodig hulp bij het huishouden. 

UP 2: Beschut wonen met begeleiding en verzorging 
Belangrijkste kenmerken van deze groep: 
Heeft elke dag hulp nodig bij de persoonlijke verzorging. 
Behoefte aan iemand die meedenkt, bijvoorbeeld om plannen te maken 
en de dagelijkse taken te bespreken. 
In beperkte mate verpleegkundige hulp aanwezig (voor advies). 
Hulp bij de huishouding (schoonmaken, bed verschonen, eten verzor
gen, wassen van kleding). 

UP 3: Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging 
Belangrijkste kenmerken van deze groep: 
Heeft elke dag hulp nodig bij de dagelijkse persoonlijke verzorging 
(soms ook hulp bij het eten en drinken). 
Behoefte aan iemand die meedenkt, bijvoorbeeld om plannen te maken 
en de dagelijkse taken te bespreken. 
Verpleegkundige hulp, bijvoorbeeld om de chronische ziekte in de gaten 
te houden. 
Hulp bij het huishouden. 

ZZP 4: Beschut wonen met intensleve begeleiding en uitgebrelde 
verzorging 
Belangrijkste kenmerken van deze groep: 
Veel hulp nodig bij de dagelijkse dingen. 
Hulp nodig bij het organiseren van het eigen leven. 
Verpleegkundige hulp om de gezondheid in de gaten te houden, eventu
eel een behandeling van een fysiotherapeut of psycholoog nodig. 
Hulp bij het huishouden (schoonmaken, maaltijdverzorging, wassen 
van kleding). 

UP 5: Beschermd wonen met intensieve dementiezorg 
Belangrijkste kenmerken van deze groep: 
Veel hulp nodig bij de dagelijkse persoonlijke verzorging. 
Veel persoonlijke begeleiding en aandacht nodig. 
Mogelijkheid tot behandeling door een (verpleeghuis)arts en eventueel 
doorverwijzing naar fysiotherapeut, ergotherapeut of psycholoog. 
Het huishouden wordt door anderen (medewerkers) gedaan. 
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UP 6: Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging 
Belangrijkste kenmerken van deze groep: 
Veel dagelijkse persoonlijke verzorging nodig. 
Begeleiding nodig om dagelijkse bezigheden te plannen/ de dag in te 
delen. 
Wanneer nodig verpleegkundige zorg 
Mogelijkheid tot behandeling door een (verpleeghuis)arts en eventueel 
doorverwijzing naar fysiotherapeut, ergotherapeut of psycholoog. 
Het huishouden wordt door anderen (medewerkers) gedaan. 

ZZP 7: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege speci
fieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding 
Belangrijkste kenmerken van deze groep: 
Veel hulp nodig bij de dagelijkse persoonlijke verzorging. 
Veel persoonlijke begeleiding en aandacht nodig. 
Mogelijkheid tot behandeling door een (verpleeghuis)arts en eventueel 
doorverwijzing naar fysiotherapeut, ergotherapeut of psycholoog. 
Het huishouden wordt door anderen (medewerkers) eventueel in 
samenwerking met de betreffende zelf gedaan. 

UP 8: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege speci
fieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging 
Belangrijkste kenmerken van deze groep: 
Zeer veel hulp nodig bij de dagelijkse persoonlijke verzorging. 
Behoefte aan iemand die meedenkt, bijvoorbeeld om plannen te maken 
en de dagelijkse taken te bespreken. 
Gedurende de dag veel speciale verzorging en verpleging nodig 
Behandeling door een (verpleeghuis)arts en eventueel doorverwijzing 
naar fysiotherapeut, ergotherapeut of psycholoog. 
Het huishouden wordt door anderen (medewerkers) gedaan. 

ZZP 9: Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging 
Belangrijkste kenmerken van deze groep: 
In het begin veel, later wat minder hulp nodig bij de dagelijkse persoon
lijke verzorging. 
Begeleiding nodig om weer dagelijkse bezigheden te plannen/ de dag in 
te delen. 
Er is verpleegkundige zorg nodig die erop gericht is dat de betreffende 
persoon snel naar huis kan. 
Behandeling door een (verpleeghuis)arts en eventueel doorverwijzing 
naar fysiotherapeut, ergotherapeut of psycholoog. 
Hulp bij het huishouden (schoonmaken, maaltljdverzorging, wassen 
van kleding). 
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UP 10: Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale zorg 
Belangrijkste kenmerken van deze groep: 
Uitgebreide hulp nodig bij de dagelijkse persoonlijke verzorging. 
Begeleiding bij het verwerken van het gegeven dat men zal overtijden 
aan de ziekte. 
Intensieve verzorging en verpleging 
Behandeling door een (verpleeghuis)arts en eventueel doorverwijzing 
naar fysiotherapeut, ergotherapeut of psycholoog. 
Hulp bij het huishouden (schoonmaken, maaltijdverzorging, wassen 
van kleding) . 
www.minvws.ni 



Bijlage 2: Schema factoren 
Het onderstaande schema komt voort uit de bevindingen van het litera
tuuronderzoek, de interviews met de deskundigen en de bewonersin
terviews zoals die in hoofdstuk 3, 4 en 5 uitgebreid aan de orde komen. 
Tevens zijn de maatregelen die in hoofdstuk 6 worden genoemd terug 
te vinden in het onderstaande schema. 
Het schema moet als volgt gelezen worden: 
In de eerste kolom staan de factoren die (direct} van invloed zijn op de 
desbetreffende binding. In een aantal gevallen worden die factoren eerst 
nog beïnvloed door een andere subfactor (tweede kolom}. In de derde 
kolom staan de maatregelen die de (sub}factoren kunnen bevorderen 
of stimuleren. In de laatste kolom staat de herkomst van de verschil
lende factoren en maatregelen: het literatuuronderzoek, interviews met 
deskundigenen/of interviews met (toekomstige} bewoners. Overigens 
komen de meeste factoren (eerste kolom} voort uit het literatuuronder
zoek. Wanneer ze niet voortkomen uit de literatuurstudie staat achter 
deze factor (cursief en tussen haakjes} wat dan wel de herkomst is. 
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Psychologische binding met de wooneenheld 
Factor Subfactor 

Historische continuïteit Woonduur 

Historische continuïteit en comfort Eigen bezittingen mee kunnen nemen 

Vertrouwdheid Eigen bezittingen mee kunnen nemen 

Personalisatie Privacy 

Privacy 

Gevoel van sociale veiligheid 

Gevoel van fysieke veiligheid (bewoners) 

Vervullen van individuele behoeften 

Controle over het dagelijkse leven 

Privacy Controle over de toegang tot de woning 

Controle over de verhuisbeslissing 

Vertrouwdheid (routines en rituelen) Woonduur 

Gevoel van geborgenheid (deskundigen) Huiselijke uitstraling 
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Maatregel Bron 
Zorgen dat men niet perse meer hoeft te verhuizen Literatuur 
Aanbieden van grotere appartementen, zodat men er eerder gaat wonen Deskundigen 
Creëren van een volledig aanbod in woning , zodat men er eerder gaat wonen Deskundigen 
Wooneenheid zo ontwerpen dat men er ook met zorgbehoefte kan wonen Deskundigen 
Aanbrengen van technische hulpmiddelen als alarmering en welzijnsmelding Deskundigen 
Genoeg ruimte creëren voor de bezittingen Literatuur 
Genoeg ruimte creëren voor de bezittingen Literatuur + deskundigen + bewoners 
Genoeg bergruimte creëren als extra ruimte voor spullen Deskundigen + bewoners 
Eigen wooneenheid Literatuur 
In plattegronden rekening houden met privacy (geen meerpersoons kamers) Literatuur 
Niet onaangekondigd binnen komen door personeel/ zelf bepalen wie er wanneer binnen komt Literatuur + deskundigen + bewoners 
Zelf bepalen wat in de wooneenheid gebeurt Deskundigen + bewoners 
Voldoende ruimte zodat met vrienden en familie afgezonderd in wooneenheid kon zitten Deskundigen 
Toepossen woontechnologie (domotica. videofoon. spionoog in deur) Deskundigen + bewoners 
Hoogbouw (voor gevoel minder kans op inbraak) Deskundigen 
Aanwezigheid van hulp wonneer nodig Bewoners 
Aanwezigheid van een vorm van welzijnsmelding Bewoners 
Eigen wooneenheid Literatuur 
Leeg opleveren van wooneenheid en dus stoffering door bewoner loten bepalen Deskundigen + bewoners 
Eigen wooneenheid Literatuur 
Creëren van een volledig aanbod in woning. zodat men ook zelf kon koken Deskundigen 
Bouwkundige ondersteuning indien nodig (vouwdeur i.p .v. draaideur i.v.m. rollotor) Deskundigen 
Vrijgelaten worden om te doen wat en wonneer men wil Bewoners 
Videofoon/intercom Literatuur+ deskundigen 
Personeel niet onaangekondigd binnen komen Literatuur 
Eigen voordeur (met spionoog) Deskundigen 
Eerder mogelijkheden (nieuwe) woonzorgvoorziening onder aandocht brengen Literatuur+ deskundigen 
Veranderen heersende beeld woonzorgvoorziening (voorportaalfunctie, open dag) Deskundigen + bewoners 
Eerder mogelijkheden woonzorgvoorziening onder aandacht brengen Literatuur 
Aanbieden van grotere appartementen, zodat men er eerder goot wonen Deskundigen 
Creëren van een volledig aanbod in woning, zodat men er eerder goot wonen Deskundigen 
Wooneenheid zo ontwerpen dot men er ook met zorgbehoefte kon wonen Deskundigen 
Aanbrengen van technische hulpmiddelen als alarmering en welzijnsmelding Deskundigen 
Minimaal 2-komeroppartement (geen bed naast eettafel) Deskundigen + bewoners 
Eigen voordeur Deskundigen 
Veel doglicht Deskundigen + bewoners 
Eigen bezittingen mee kunnen nemen Deskundigen + bewoners 
Zeggenschop over stoffering Deskundigen 
Uitstraling kunnen geven die men zelf graag wil (zoals in oude woning) Deskundigen 
Volledig aanbod in wooneenheid, zodat het een 'normaal' huis is Bewoners 
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Psychologische binding met het wooncomplex I 
Factor Subfactor 

Gevoel van geborgenheid Huiselijke uitstraling 

Waardering en erkenning door anderen 

Gevoel bij elkaar te horen 

Vervullen van individuele behoeften 

Controle over het dagelijkse leven 

Controle over de verhuisbeslissing 

Sociale veiligheid {deskundigen) 

rots (C1eskunC1Jgen) Uitstraling gebouw 
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Maatregel Bron 
Rekening houden met materioolgebruik en grootte van de ruimtes Literatuur 
Veel doglicht Deskundigen 
Creëren van hoekjes (met schemerlampen) Deskundigen 
Warme (en vertrouwde) uitstraling van stoffering Deskundigen 
Moderne inrichting met een stukje nostalgie Deskundigen 
Royale ruimtes Bewoners 
Luxe materiaalgebruik Bewoners 
Alle soorten personeel aandocht schenken aan bewoners Deskundigen + bewoners 
Alles in overleg met de bewoner laten plaatsvinden (zelf laten bepalen) Deskundigen 
Kleinschalige woonzorgvoorzieningen of anders weinig wisselingen in personeel Deskundigen 
Ondergeschikt maken van personele voorzieningen t.o.v. bewonersvoorzieningen Deskundigen 
Plaatsen van zitjes in algemene of semi-publieke ruimtes Deskundigen 
Organiseren van activiteiten Deskundigen + bewoners 
Faciliteiten aanbieden voor minder mobiele ouderen zodat ze zelfstandig behoeften kunnen vervullen Deskundigen 
Bewoners keuzemogelijkheden geven, alles kan maar moet niets (bijv. eten, kapper) Deskundigen + bewoners 
Organiseren van activiteiten Bewoners 
Beleid er op gericht dot ouderen zelfstandig zijn Literatuur 
Keuzemogelijkheden geven, alles kan maar er moet niets Deskundigen 
Eerder mogelijkheden (nieuwe) woonzorgvoorziening onder aandacht brengen Literatuur + deskundigen 
Veranderen heersende beeld woonzorgvoorziening (voorportaalfunctie, open dag) Deskundigen 
Bemanning van het complex 24/7 Deskundigen + bewoners 
Buitendeur of entree kunnen afsluiten Bewoners 
Flexibiliteit van het gebouw, aanpasboor aan wensen en eisen van de tijd (bijv. schoduwplottegronden) Deskundigen + bewoners 
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Psychologische binding met de woonomgeving I 
Factor Subfactor 
Historische continuïteit Woonduur 

Identificatie family roots 

Positief beeld t.o.v. omgeving 

Sociale veiligheid 

Fysieke veiligheid 

Lichamelijk welzijn Rustige omgeving 
Lichamelijk welzijn Levendige omgeving (idee deel uit te maken van samen 

Leeftijd (meer geografisch gericht) 
Sociale contacten Woonduur 

Controle over het dagelijkse leven 

Controle over de verhuisbeslissing 
1uevoe1 van geoorgenne1a raesKun01gen) 
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Maatregel Bron 
Niet te ver van de plek gaan wonen waar men lange tijd gewoond heeft en herinneringen aan heeft Literatuur 
Niet een woonzorgvoorziening op een VIN EX locatie ontwikkelen (kent men niet) Deskundigen 
De woonzorgvoorziening open stellen voor de wijk (voorportaal- en ondersteunende functie) Deskundigen + bewoners 
Aanwezigheid groen Literatuur 
Geen buitensporige en herhalende bouwvolumes in de omgeving Literatuur 
Camerabewaking Deskundigen 
Contact met een wijkagent I buurtwacht Literatuur + deskundigen 
Toegang terrein/parkeergarage alleen mogelijk voor geautoriseerde personen Deskundigen 
Geen dode hoelcjes, blinde gevels en lange stegen creëren Deskundigen 
Zoveel mogelijk licht in de omgeving Deskundigen 
Rekening houden met de menselijke maat Deskundigen 
Type bestrating waar ouderen niet over kunnen struikelen Deskundigen 
Gemakkelijk bereikbaar en berijdbaar met rollator Deskundigen 
Geen horde ronden Deskundigen 
Leefboarheldsteam die bovengenoemde zaken kan signaleren Deskundigen 
Aanwezigheid van rustige plekken waar men kan vertoeven Deskundigen + bewoners 
Aanwezigheid van levendige plekken waar men kan vertoeven Deskundigen + bewoners 

Literatuur 
Literatuur 

Aanwezigheid faciliteiten in de wijk (ontmoetingsplekken, grand café, dagbehandeling etc.) Literatuur+ deskundigen 
Winkels in de directe omgeving voor de dagelijkse behoeften Literatuur + deskundigen 
Aanwezigheid goed openbaar vervoer Bewoners 
Eerder mogelijkheden (nieuwe) woonzorgvoorziening onder aandacht brengen Literatuur 
Dementerende bewoners aan een rustige besloten kant van het perceel situeren Deskundigen 
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Sociale binding met het wooncomplex I 
Factor Subfactor 

Sociaal contact met vrienden en familie 

Creëren van spontane ontmoeting~n 

Sociaal contact met medebewoners en buren 

Sociaal contact met medewerl<:ers en verzorgers 

Onafhankelijkheid 
Controle over beslissing_en 

Sociale binding met de woonomgeving 
Factor Subfactor 
Orde en structuur 

Sociaal contact met vrienden en familie 
Leeftijd (negatieve invloed) 
Woonduur (positieve en naar verloop van tijd negatieve invloed 

Sociaal contact met buren Creëren spontane ontmoetingen 
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Maatregel Bron 
Aanbieden ruimte en diensten voor familiefeesten e.d. Deskundigen + bewoners 
Mee kunnen nemen van vrienden en familie naar activiteiten en ontmoetingsruimte Deskundigen 
Mogelijkheid mee laten eten van vrienden en familie in wooncomplex Bewoners 
Semi-publieke ruimtes opnemen in ontwerp Literatuur+ deskundigen 
Gedeelde faciliteiten en activiteiten Literatuur + deskundigen + bewoners 
Wooneenheden in elkaars nabijheid situeren Literatuur + bewoners 
Aanstellen sociale leider I huismeester die bewoners Icon stimuleren voor activiteiten Literatuur+ deskundigen 
Houding personeel dat het natuurtijle is dat immobiele ouderen ook: aan activiteiten mee kunnen doen Literatuur 
Kleine lokale verenigingen een plek I ruimte geven (kaartclub e.d.) Literatuur 
Zitmogelijkheden creëren met veel daglicht en goed meubilair Deskundigen 
Brievenbussen (en koffieautomaat) in algemene ruimte situeren Deskundigen 
Meer aandacht voor het geven van totale zorg Deskundigen + bewoners 
Stabiliteit in het personeel. zodat het een bekend gezicht is Deskundigen + bewoners 

Literatuur 
Literatuur 

Maatregel Bron 
Ophalen van afval door organisatie regelen, zodat geen rommel van anderen hoeft worden opgeruimd Bewoners 

Literatuur 
Leefstijlgericht ontwikkelen Literatuur + deskundigen 
Wooneenheden in elkaars nabijheid situeren Literatuur 
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Funcflonele binding met de wooneenheld 
Factor Subfactor 

Functionele zelfstandigheid 

Gebruiksgemak Minder verantwoordelijkheden m.b.t. de wooneenheid 

Funcflonele binding met het wooncomplex 
Factor Subfactor 
Lichamelijk welzijn Behaaglijke omstandigheden 
Veiligheid 

Functionele zelfstandigheid 
Toegankelijkheid 

Voorzien in services 

Funcflonele binding met de woonomgeving 
Factor !Subfactor 
1runcnone1e ze1Tsrana1gne1a roewoners} JT oegankelijkheid 
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Maatregel Bron 
Gelijkvloerse wooneenheid Literatuur + deskundigen 
Creëren van een volledig aanbod in de wooneenheid Deskundigen + bewoners 
Bedienbaorheid van bijvoorbeeld bovenramen Deskundigen 
Woontechnolgie {mits de handelingen niet juist lastiger worden) Bewoners 

Literatuur 

Maatregel Bron 
Rekening houden met fysische aspecten gebouwde omgeving {logo) Literatuur + bewoners 

Literatuur 
Complex ook toegankelijk voor scootmobiel en stallingsmogelijkheden er voor Literatuur+ deskundigen 
Brede deuren Bewoners 
Aanbieden van faciliteiten als kapper, pedicure, winkeltje e.d. Literatuur + deskundigen 

I Maatregel fBron 
fGoede openbaarvervoersmogelijkheden !Bewoners 
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Bijlage 3: Vooraf gegeven informatie aan 
de deskundigen 
In deze bijlage is het document te vinden dat voorafgaande aan de 
interviews met de deskundigen naar deze personen is verstuurd ter 
voorbereiding op de interviews. Wanneer er verwezen wordt naar 'het 
schema' in dit document wordt een vereenvoudigde versie van het 
schema uit bijlage 2 bedoeld waar alleen nog maar de uitkomsten van 
het literatuuronderzoek in waren opgenomen. Dit schema is hier nu niet 
opgenomen omdat alle informatie ook in bijlage 2 is terug te vinden. 

Informatie onderzoek en uitkomsten literatuurstudie 

Het onderstaande schema is de uitkomst van een uitgebreid literatuur
onderzoek waarbij de volgende onderzoeksvraag centraal stond: 

Over welke psychologische, sociale en functionele factoren moet een 
woonzorgconcept voor ouderen binnen de caresector beschikken, 
zodat deze factoren bijdragen aan het creëren van psychologische, 
sociale en functionele binding met de wooneenheid, het wooncomplex 
en de woonomgeving? 

Het doel is nu om via praktijkonderzoek (d.rri.v. interviews met des
kundigen en bewoners) de bevindingen te controleren en om te kljken 
of het schema nog aangevuld kan worden met andere factoren en 
maatregelen. 
Voor de duidelijkheid zal hierna eerst per soort binding (psycholo
gische, sociale en functionele) de werking van het schema worden 
uitgelegd. 

Psychologische binding 
Onder psychologische binding wordt hier verstaan: een emotionele 
verbondenheid die een persoon aangaat met zijn of haar (directe) 
omgeving. 
Psychologische binding kan optreden op drie verschillende schaal
niveaus: de wooneenheid, het wooncomplex en de woonomgeving. 
In het schema worden de factoren van invloed op de psychologische 
binding ook per schaalniveau besproken. Deze factoren zijn in de 
eerste kolom van het schema te vinden. In een aantal gevallen wordt de 
binding via een subfactor (ofwel tussenstap) beïnvloed. Deze subfactor 
staat dan in de tweede kolom van het schema. Tenslotte staat in de 
laatste kolom hoe deze factoren bevorderd kunnen worden. Dit kunnen 
bouwkundige, organisatorische en beleidsmatige maatregelen zijn. 
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Voor de duidelijkheid en leesbaarheid van het schema volgt hier een 
voorbeeld horende bij psychologische binding met de wooneenheid: 

Voorbeeld 1 

De factor van invloed op de psychologische binding met de wooneen
heid (1' kolom): 
Vertrouwdheid met de wooneenheid. 

Deze factor wordt beïnvloed door de volgende subfactor (2' kolom): 
Het mee kunnen nemen van de eigen spullen naar de woonzorgvoor
ziening. 

De te nemen maatregel om via het mee kunnen nemen van de eigen 
spullen vertrouwdheid te krijgen en daardoor psychologische binding 
met de wooneenheid te ervaren is (3• kolom): 
Genoeg ruimte creëren om de eigen bezittingen een plaats te kunnen 
geven. 

Het kan ook voor1<omen dat er geen tussenstap is. Dit zien we bij 
het volgende voorbeeld hotende bij psychologische binding met het 
wooncomplex: 

Voorbeeld 2 

De factor van invloed op de psychologische binding met het wooncom 
plex (1' kolom): 
De ouderen moeten controle hebben over het dagelijkse leven in het 
wooncomplex. 

De te nemen maatregel om dit te kunnen realiseren is (3• kolom): 
Het beleid van de woonzorgvoorziening moet er op gelicht zijn dat 
ouderen zelfstandig kunnen zijn. 

Daarnaast kan het voor1<omen dat de te nemen maatregelen niet ge
noemd is. Dit komt dan omdat hier niets over in de meratuur gevonden 
is. Door middel van het praktijkonderzoek zal geprobeerd worden om 
deze maatregelen te achterhalen. 
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Sociale binding 
De gebruikte definitie van sociale binding is: 'het hebben van sociale 
interactie'. 
Sociale binding treedt op twee verschillende schaalniveaus op: het 
wooncomplex en de woonomgeving. Net als bij de psychologische 
binding worden in het schema de factoren van invloed op de sociale 
binding ook per schaalniveau besproken. Deze factoren zijn in de 
eerste kolom van het schema te vinden. In een aantal gevallen wordt de 
binding via een subfactor (ofwel tussenstap) beïnvloed. Deze subfactor 
staat dan in de tweede kolom van het schema. Tenslotte staat in de 
laatste kolom hoe deze factoren bevorderd kunnen worden. Dit kunnen 
bouwkundige, organisatorische en beleidsmatige maatregelen zijn. 
Voor de duidelijkheid en leesbaarheid van het schema volgt hier een 
voorbeeld horende bij sociale binding met het wooncomplex: 

Voorbeeld 3 

De factor van invloed op de sociale binding met het wooncomplex (1• 
kolom): 
Het hebben van socjale contact met medebewoners en buren. 

Deze factor wordt beïnvloed door de volgende subfactor (2' kolom): 
Het creëren van spontane ontmoetingen. 

De te nemen maatregel om dit te kunnen realiseren is (3• kolom): 
In het ontwerp moeten semi-publieke ruimtes worden opgenomen. 

Ook voor de sociale binding geldt dat er niet altijd een tussenstap is en 
dat nog niet altijd bekend is vanuit de literatuurstudie welke maatregel 
genomen moet worden. 

Functionele binding 
Wanneer er gesproken wordt over functionele binding dan wordt 
bedoeld de verbondenheid die met de plek ontstaat doordat men de 
gewenste en noodzakelijke activiteiten kan uitvoeren. 
Uit de literatuurstudie zijn alleen factoren gevonden die van invloed zijn 
op de functionele binding m.b.t. de twee schaalniveaus wooneenheid 
en wooncomplex. Deze zullen in het onderstaande schema apart aan 
de orde komen. Net als bij de andere soorten binding staat in de 1• 
kolom van het schema de factor, in de 2• kolom de eventuele subfac
tor en in de 3• kolom de te nemen maatregel (als die in de literatuur 
gevonden is). 
Een voorbeeld: 



Voorbeeld 4 

De factor van invloed op de functionele binding met de wooneenheid 
(1' kolom): 
Zelfstandig kunnen bliiven functioneren. 

De te nemen maatregel om dit te kunnen realiseren is (3• kolom): 
De wooneenheid dient een gelijkvloerse woning te zijn. 

Onderwerp gesprek 
Tijdens het gesprek zou ik graag met u willen bespreken welke factoren 
volgens u bijdragen aan het zich thuis voelen van ouderen in een woon
zorgvoorziening. En welke maatregelen daarvoor genomen zouden 
moeten worden. Dit kunnen factoren en maatregelen zijn die al in het 
schema staan, maar wellicht dat er ook nog belangrijke missen. 
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