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Abstract 
 
In Nederland is er sprake van dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt de komende jaren toe 
en tegelijkertijd worden de mensen ook ouder. Mensen moeten en willen langer  thuis blijven 
wonen, maar dit is vanwege de vraag naar zorg niet altijd mogelijk. Doel van dit onderzoek is om 
inzicht te krijgen in welke mate wordt voldaan aan de behoefte aan wonen en zorg voor senioren op 
landelijk en gemeentelijk niveau, gegeven de maatschappelijke en politieke context, teneinde er 
achter te komen welke kwalitatieve en kwantitatieve opgave er nog ligt. Om antwoord te krijgen op 
deze vraag wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden, zoals literatuuronderzoek, 
casestudies en interviews. Hierbij spelen de door TNO opgestelde functioneringsprofielen, het 
Woononderzoek 2012 en data over het woningbezit van woningcorporaties een grote rol. In het 
onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen geschikte, verzorgde en beschermde woonvormen en 
worden de woningmarktsegmenten non-profit en profit onderscheiden. Er worden op landelijk 
niveau uitspraken gedaan en op gemeentelijk niveau voor vier, op inwoneraantallen vergelijkbare 
gemeenten. De geselecteerde gemeenten zijn Heerlen, Helmond, Hilversum en Súdwest-Fryslân. 
Geconcludeerd kan worden dat het aantal non-profit geschikte woningen ruim voldoende is voor de 
vraag van ouderen (65+) met een mobiliteitsbeperking, alleen voldoen die niet altijd aan de fysieke 
woonwensen en kwaliteitseisen van deze tijd. Voor mensen met mobiliteitsbeperkingen en 
problemen met de persoonlijke verzorging is het aanbod beperkter, maar ook daarin voorzien de 
meeste gemeenten voldoende. Aan beschermde woonvormen is er meestal niet voldoende aanbod, 
al geldt dat niet voor beschermde woonvormen specifiek voor mensen met dementie. Met het oog 
op de toekomst en de daarbij groter wordende groep ouderen, steeds ouder wordende ouderen en 
verkleining van de huishoudens ligt er op landelijk en gemeentelijk niveau nog een grote opgave.  
 
 
In the Netherlands there is a double way of an increasing aging population (vergrijzing). In the 
coming years the number of elderly people is increasing and at the same time the life expectancy is 
getting longer. Elderly people want and need to continue living independently at home, but this is 
not always possible due to their demand for professional care. The aim of this research is to gain 
insight in the extent to which requirements for the need for housing and care for seniors are met on 
national and municipal level given the social and political context, in order to find out which 
qualitative and quantitative problems should be solved. To answer this question, different methods 
will be used, such as literature studies, case studies and interviews. Particular emphasis is on the 
functioneringsprofielen (profiles that predict the amount of elderly with limitations) developed by 
TNO, WoonOnderzoek 2012 (big data research about housing in the Netherlands) and data about 
elderly housing delivered by housing associations. The study distinguishes between different forms 
of housing, housing suitable for seniors (geschikt), housing with some form of professional care 
(verzorgd) and housing with the highest level of professional care (beschermd). The study also 
distinguishes between the housing market segments non-profit and profit. Not only conclusions will 
be drawn on national level, but also four, in resident numbers comparable, municipalities are taken 
as case studies, namely Heerlen, Helmond, Hilversum and Súdwest-Fryslân. It can be concluded that 
the number of non-profit ‘geschikt’ housing is more than sufficient for the needs of the elderly (65+) 
with a mobility impairment, only they do not always meet the physical housing requirements and 
quality standards of this day and age. For people with mobility limitations and need for help with 
personal care (‘verzorgd’), the supply is limited, but in most municipalities sufficient. For the form of 
housing with the highest level of professional care (‘beschermd’) there is usually not enough supply, 
though this does not apply to sheltered housing specifically aimed for people with dementia. In the 
future, taking into account the increasing number of elderly people, the growing life expectancy  and 
the reduction of household sizes, there is still a big challenge at national and municipal level.  
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Voorwoord 
 
 
Beste lezer, 
  
Voor u ligt het eindresultaat van mijn onderzoek naar het woningaanbod voor senioren en de vraag 
naar geschikte, verzorgde en beschermde woonvormen. Met dit onderzoek rond ik de masterstudie 
Real Estate Management and Development aan de Technische Universiteit Eindhoven af. Hoewel het 
onderwerp bij veel mensen tot de verbeelding spreekt en erg actueel is, kan niet worden gesteld dat 
het een eenvoudig onderwerp is. De vele ontwikkelingen in de woonzorgmarkt en in de financiering 
van wonen en zorg, zorgen niet alleen voor  toenemende complexiteit, maar ook dat actoren die een 
rol spelen in dit speelveld nog aan het zoeken zijn naar hun nieuwe taak e n verantwoordelijkheden. 
  
ZZP’s, AWBZ en ZMV waren een jaar geleden voor mij nog totaal onbekende onderwerpen. 
Inmiddels  ben ik behoorlijk thuis in deze terminologie. Dat  is zeker niet zonder slag of stoot gegaan. 
Het is een turbulent jaar geweest waar ik ontzettend veel geleerd heb over wonen en zorg, maar dat 
zeker ook een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan mijn eigen ontwikkeling.   
 
Dit onderzoek had ik niet tot een goed einde kunnen brengen zonder de hulp van mijn begeleiders 
aan de TU/e, Jos Smeets en Bert Mol. Bedankt voor het leerzame commentaar en ik zal zeker het 
advies ter harte nemen om nog heel veel bomen te planten om deze scriptie CO 2-neutraal te maken.  
Verder gaat mijn dank uit naar Willeke van Staalduinen en mijn andere collega’s van TNO, die mij de 
mogelijkheid hebben gegeven om af te studeren bij TNO en gebruik te maken van de expertise 
binnen DuCHA. Ik zal het werkplekhoppen en jullie gezelligheid zeker missen! Daarnaast wil ik alle 
mensen bedanken die mee hebben willen werken aan dit onderzoek door het aanleveren van data 
en hun informatie en visie wilden delen in interviews.  
  
In mijn voorwoord kunnen mijn familie en vrienden natuurlijk niet ontbreken. Met name wil ik 
Douwe, mijn moeder en Margriet heel erg bedanken voor de steun, begrip en motivatie gedurende 
deze afstudeerperiode. Zonder jullie hulp had ik deze scriptie niet tot een goed einde kunnen 
brengen. Daarnaast wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan mijn fantastische 
studie- en studententijd. Dankjewel ouders, jullie zijn een goed voorbeeld voor mij geweest!  
  
Ik hoop dat ik met dit onderzoek een bijdrage heb kunnen leveren om het aanbod aan woningen 
voor senioren (met en zonder zorg) kwalitatief én kwantitatief te verbeteren.  
  
Veel leesplezier! 
 
 
 
  
Alette 
  
Utrecht, 23 maart 2015 
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1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding  
In Nederland is er sprake van dubbele vergrijzing; het aantal ouderen neemt de komende jaren toe 
en tegelijkertijd worden de mensen ook ouder. De vraag naar zorg en de daarmee gepaarde kosten 
zullen de komende jaren dus sterk toenemen, terwijl tegelijkertijd de overheid zich steeds meer wil 
terugtrekken en sterk bezuinigd moet worden op deze kosten. Mensen moeten en willen langer 
thuis blijven wonen (Brands & Zijderveld, 2012), maar dit is niet altijd mogelijk. Om de kosten te 
reduceren en de kwaliteit van zorg te behouden zijn er steeds meer keuzemogelijkheden om wonen 
en zorg met elkaar te combineren (Dijk, Doornink, & Pansier-Mast, 2011). De veranderingen in de 
mate waarin het wonen en de zorg wordt gefinancierd en de verschuiving in verantwoordelijkheden 
zorgen voor veel spanningen bij verschillende lagen van de overheid. Van de ene kant wordt er 
gesproken over een tekort aan woningen voor senioren (Weeda, 2014; Rli, 2014), terwijl aan de 
andere kant woningcorporaties klagen over leegstand in hun seniorenwoningen (Senior, 2014). Dit 
onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre de centrale overheid en verschillende gemeenten 
aanbod hebben gecreëerd die overeenkomt met de (toekomstige) kwalitatieve en kwantitatieve 
vraag naar woningen voor senioren en rekening houdt met de veranderingen in zorgfinanciering.  

1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen 
De doelstelling van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de kwalitatieve en kwantitatieve 
(noodzakelijke) behoeften van senioren op het gebied van wonen en (nabije) zorg, teneinde 
overheid en bedrijfsleven handvatten te kunnen geven in hoeverre ze op dit moment en in de 
toekomst hun doelgroep kunnen bedienen. Om deze doelstelling te kunnen bereiken wordt zow el 
op landelijk als op gemeentelijk niveau onderzoek gedaan.  

Hoofdvraag 
In hoeverre kunnen senioren een woning verkrijgen die het beste aansluit bij hun kwalitatieve en 
kwantitatieve (noodzakelijke) zorg en woon behoefte, nu en in de toekomst? 

Deelvragen 
1. Welke ontwikkelingen zijn er gaande in de woon- en zorgmarkt voor senioren en welke invloed 

heeft dat op het kwalitatieve en kwantitatieve woningaanbod voor senioren? 
2. Wanneer besluiten 50-plussers om te verhuizen naar een andere woning? 
3. In welke mate voldoet het woon(zorg)aanbod aan de kwalitatieve en kwantitatieve vraag van 

mensen van 65 jaar en ouder nu en in de toekomst in Nederland?  
4. In welke mate voldoet het woon(zorg)aanbod aan de kwalitatieve en kwantitatieve vraag van 

mensen van 65 jaar en ouder nu en in de toekomst in gemeenten? 
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1.3 Onderzoekskader en methodologie 
Het onderzoek heeft zowel kenmerken van verkennend, beschrijvend en verklarend onderzoek. Er 
worden dan ook verschillende methodes gebruikt om de informatie te verzamelen, waaronder 
archiefonderzoek, casestudy en interviews. Om de vraag te kunnen beantwoorden in hoeverre de 
ouderen van nu en in de toekomst een woning kunnen krijgen die voldoet aan hun woonwensen, 
wordt in eerste instantie gekeken naar de context van de keuze waarin nu en in  de toekomst de 
woonkeuze wordt gemaakt. Een belangrijk aspect hierin is wanneer mensen besluiten om naar een 
andere woning te verhuizen (verhuismotief). De mate van urgentie, en dus de noodzaak tot 
voldoende beschikbare woningen, wordt bepaald door de beperking die de persoon heeft. In welke 
markt de oudere dan terecht kan komen wordt bepaald door de toegankelijkheid van de non -profit 
en de profit marktsegmenten. Als het gaat om lichte beperkingen zal de urgentie minder hoog zijn 
en speelt de kwaliteit van een woning een grotere rol in de afweging om naar een meer geschikte 
woning te gaan verhuizen. In Figuur 1 worden de stappen die worden gemaakt weergegeven.  
 

Om ook op een lager schaalniveau iets te kunnen zeggen over de woningmarkt voor ouderen, wordt 
ingezoomd op gemeenteniveau. Op dit niveau worden veel plannen op het gebied van huisvesting 
en zorg voor de inwoners van de gemeente gemaakt. Burgers hebben indirect invloed op het beleid 
en de omgang met de ontwikkelingen door de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente als 
overheidsinstantie wordt dan ook geacht op te komen voor de belangen van de burgers en zijn dan 
ook aanspreekpunt over de de lokale woon- en zorgmarkt. Met de decentralisering van 
overheidsverantwoordelijkheden betreffende zorg, wordt de invloed die gemeenten hebben 
uitgebreid. Niet alleen maken zij ruimtelijke plannen met behulp van bestemmingsplannen, maar ze 
krijgen ook meer verantwoordelijkheden als het gaat om begeleiding en huishoudelijke hulp  (zie 
paragraaf 4.7).  
 
 

 
Figuur 1: Onderzoekskader 
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De verwachting is dat er verschillen 
zijn tussen gemeenten in de mate 
waarin markt, overheid en 
burgermaatschappij een rol spelen 
die verklaard kunnen worden door 
verschillende gemeentekenmerken. 
Om dit te kunnen toetsen dienen 
verschillende gemeenten te worden 
geselecteerd waarbij er (1) een 

gemeente is die bevolkingskrimp 
kent, (2) een gemeente is die het 
huishoudinkomen relatief hoog is of (3) een gemeente is waarbij de bevolkingsdichtheid heel laag is. 
Bevolkingskrimp zorgt er voor dat marktpartijen en de burgermaatschappij amper nog investeren, 
waardoor verwacht kan worden dat de overheid de taak grotendeels op zich neemt. Gemeenten 
met inwoners die een relatief hoog inkomen hebben, zullen een aantrekkelijke doelgroep zijn voor 
de markt. In plattelandsgebieden wordt vaak een hogere sociale cohesie gemeten, waardoor 
verwacht kan worden dat in gebieden met een lage bevolkingsdichtheid, meer burgerkracht 
aanwezig is, die de vraag naar wonen met zorg op zich nemen. Meer informatie over deze 
gemeentekenmerken is te vinden in paragraaf 3.2. Uiteindelijk zijn de gemeenten Heerlen 
(bevolkingskrimp), Helmond (scoort gemiddeld op de kenmerken), Hilversum (gemiddeld hoog 
inkomen) en Súdwest-Fryslân (lage bevolkingsdichtheid) geselecteerd om mee te doen in het 
onderzoek (zie Figuur 2).  
 

1.4 Maatschappelijke relevantie 
Wonen is belangrijk in het leven van mensen, omdat het bescherming biedt tegen elementen, maar 
ook omdat het een plek is waar mensen elkaar ontmoeten (Goetgeluk R. , 1997). De vergrijzing van 
de bevolking heeft gevolgen voor het ruimtegebruik in Nederland. Niet alleen de toename speelt van 
het aantal ouderen speelt een rol, maar ook de veranderende persoonlijke en maatschappelijke 
omstandigheden (Dam, Daalhuizen, Groot, Middelkoop, & Peeters, 2012). Verzorgingshuizen 
worden massaal gesloten door het veranderende overheidsbeleid, maar thuis blijven wonen is voor 
veel senioren ook geen ideale oplossing. Uit onderzoek van de Boer (2004) blijkt dat veel ouderen 
die in een verzorgingshuis terecht komen niet op de hoogte zijn van de mogelijke alternatieven, er 
geen plaats was in de instelling van hun voorkeur of geeft aan dat de woonvoorziening te duur was 
(Boer A. d., 2004). De vraag naar woonvormen waar senioren prettig kunnen wonen neemt alleen 
maar verder toe, terwijl de betaalbaarheid van de woonzorgvoorzieningen onder druk staat  (NOS, 
2014). ABF Research doet ook onderzoek naar de regionale vraag en aanbod voor senioren, maar 
maakt hierbij geen onderscheid tussen de verschillende intramurale zorginstellingen en geeft geen 
beeld van de extramurale mogelijkheden (Galen, Willems, & Poulus, 2013). Actiz-Aedes heeft in het 
verleden wel informatie verzameld over woon-zorgcomplexen en kleinschalig wonen, maar deze 
database is niet meer actueel gemaakt sinds respectievelijk 2003 en 2007 (Aedes-Actiz, 2014). TNO 
heeft een database beschikbaar waarin het verschil  in vraag en aanbod van woningen waarin zorg 
wordt gegeven van verschillende gemeenten, maar geeft dit alleen weer door middel van de 
categorieën voor intramurale voorziening, psychogeriatrische zorg en somatische zorg (TNO, 2014). 
Hierdoor is het onduidelijk wat nu daadwerkelijk het aanbod in verschillende gemeenten is, wat de 
gevolgen van de extramuralisering zijn en in hoeverre gemeenten aan de slag moeten om het 
(zelfstandige) woningaanbod voor senioren uit te bereiden. Reden om te onderzoeken wat de 
woonwensen van senioren zijn, wat het woon(zorg)voorziening aanbod op dit moment is en in 
hoeverre de kwaliteit en kwantiteit van het aanbod overeenkomt met de vraag. Bovendien wordt 
ook uit dit onderzoek duidelijk hoe het aanbod wordt georganiseerd en wie de 
verantwoordelijkheden voor het woonzorgaanbod voor deze doelgroep op zich nemen. De 

Regio Inwoner-

aantal  

Bevolkings

-dichtheid 
(inw/km2) 

Gemiddeld 

inkomen 
per 
inwoner 

(euro/jaar) 

Bevolkings

-groei  
2011-2012  
(procent) 

Heerlen 89.015 1.977 20.000 -0,22 

Helmond 88.800 1.668 20.700 0,27 

Hilversum 85.535 1.875 25.500 0,64 

Súdwest-Fryslân 82.635 191 19.700 0,23 

Nederland  16.730.350 496 22.200 0,44 

Figuur 2: Kenmerken geselecteerde gemeenten 
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mogelijkheden in de toekomst en de rollen die de actoren vinden dat ze daarin spelen maken 
duidelijk op welke manier het aanbod kwalitatief en kwantitatief verbeterd kan worden en welke 
actoren daarin een voortrekkersrol kunnen en willen spelen.  
 

1.5 Wetenschappelijke relevantie 
Deze studie geeft de specifieke situatie weer van Nederland waarin onderzocht wordt wat de 
woonwensen zijn van de huidige senioren en de mate waarin aan deze kwalitatieve en kwantitatieve 
woonwensen wordt voldaan. Er is al veel onderzoek gedaan naar en geschreven over een specifieke 
woon(zorg)vorm (Nouws H. , 2011; Yerden, Chin-fo-Sieeuw, & Westzaan, 2010; Waarde & Wijnties, 
2007) en vaak gaat het ook over een bepaalde locatie of regio (Woudwijk, 2010; Verbeek, Rossum, 
Zwakhalen, Kempen, & Hamers, 2008). Er is weinig onderzoek gedaan naar de vergelijkbaarheid van 
de verschillende mogelijkheden en de bereikbaarheid voor de mensen die zorg nodig hebben. De 
literatuur die is geschreven over de verschillende mogelijkheden zijn bijna 20 jaar oud (Houben & 
Voordt, 1993; James & Kornalijnslijper, 1994; Naafs, 1997; Kornalijnslijper & Entrop, 1994; Leede, 
Kornalijnslijper, Angenent, & Entrop, 1994; Rossum, Slootweg, Wel, & Leede, 1994) , terwijl er de 
afgelopen 10 jaar veel verschillende woonzorgvormen bij zijn gekomen. Er is ook weinig onderzoek 
verricht naar de vergelijkbaarheid van de woon(zorg)vormen op het gebied van toegankelijkheid en 
organisatie en de invloed van het overheidsbeleid op de toekomstbestendigheid van deze 
woonvormen. Dit onderzoek zal een bijdrage leveren aan de kennis over de doelgroep senioren, de 
mogelijkheden om het aanbod op de woningmarkt te verbe teren en de manier waarop 
(overheids)beleid invloed heeft op het woningaanbod en de woningkeuze.  
 

1.6 Samenhang met andere scriptie 
Deze scriptie is tegelijkertijd geschreven met de afstudeerscriptie ‘Wonen en zorg voor ouderen – 
wie organiseert wat en hoe?’ ter afronding van de master Planologie aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Het kan daardoor voorkomen onderdelen van deze scriptie geheel of gedeeltelijk identiek 
zijn aan de tekst in de scriptie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Beide scripties zijn in zijn 
geheel geschreven door een en dezelfde auteur.  
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2 Theoretisch kader 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bestaande kennis over wonen en verhuizen. Als eerste wordt 
gekeken naar hoe en wanneer wordt gezocht naar een woning en wanneer de verhuizing plaats zal 
vinden. In de derde paragraaf wordt ingegaan op de definiëring van de kwantitatieve vraag en 
aanbod. In de laatste paragraaf wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop een 
kwalitatieve vraag en aanbod gedefinieerd kan worden en hoe deze kwantitatief een rol kan spelen  

2.2 Verhuisgedrag 
In de klassieke economische theorie wordt er van uitgegaan dat altijd wordt gestreefd naar 
nutsoptimalisatie. Hiervan uitgaande zou de woningkeuze een resultaat zijn van het streven naar het 
maximaliseren van het nut beperkt door het gegeven inkomen. De combinatie van woondiensten en 
andere uitgaven zal zo moeten worden gekozen dat er maximaal nut wordt behaald (Boumeester, 
2004). Het nut, de waardering voor de woning en de woonomgeving, kan worden bepaald door 
interne bronnen (verandering van behoeftes en ambities) of externe bronnen (omgeving) (Popp, 
1976). Het wonen wordt door Priemus (1969) dan ook gedefinieerd als “voortdurend trachten de 
woonsituatie in overeenstemming te brengen met het aspiratiebeeld, dat bepaald wordt door 
afweging van de aanwezige praktische mogelijkheden en voortdurend trachten het aspiratiebeeld in 
overeenstemming te brengen met het subjectieve ideaalbeeld, dat het resultaat is van de afweging 
van de aanwezige theoretische mogelijkheden” (Priemus H. , 1969, p. 14). Deze kosten-baten 
vergelijking tussen de huidige situatie en de mogelijke toekomstige situatie kan er toe leiden dat 
mensen gaan verhuizen als de waardering voor de huidige woonsituatie lager is dan een bepaalde 
drempelwaarde (Wolpert, 1965). Nederlanders zijn in het algemeen tamelijk honkvast. De 
verhuisgeneigdheid van mensen in Nederland is veel minder sterk dan in andere delen van de 
wereld (Hoogvliet, 1992). De mensen die op een gegeven moment verhuisplannen hebben komen 
vaak veel later dan verwacht of gehoopt toe aan het verhuizen (Priemus H. , 1984). Dit kan er mee te 
maken hebben dat de woning waarvoor ze zouden willen gaan verhuizen niet beschikbaar is of (nog) 
niet toegankelijk. Om te kunnen begrijpen hoe dit proces in elkaar zit worden de huishoudencyclus 
en levensloopbenadering als uitgangspunt genomen om daarna in te gaan op de zorgbehoefte als 
motief om te verhuizen. 
 
Als senioren in dezelfde woning willen en kunnen blijven wonen, dan zou er geen speciaal aanbod 
hoeven te worden gecreëerd voor deze doelgroep. Toch blijkt dat er bepaalde factoren zijn  die 
bepalen dat senioren op een gegeven moment naar een andere woning willen verhuizen. De 
klassieke verhuistheorie van Rossi (1955) wordt door velen gezien als begin van het onderzoek naar 
verhuisgedrag en verhuisbeslissingen. In deze theorie gaat men er van uit dat verhuizen een “proces 
is waarbij families hun woning aanpassen aan de woningbehoefte die worden gegenereerd door 
veranderingen in de familiecompositie.” De fase van de huishoudencyclus van een individu wordt 
hierbij gekoppeld aan de woningbehoefte (Rossi, 1955). In de huishoudencyclus worden zeven fasen 
onderscheiden: (1) de voorhuwelijkse fase, (2) de huwelijkse fase zonder kinderen, (3) de 
uitbreidingsfase, (4) fase met opgroeiende kinderen, (5) fase waarbij de kinderen uit huis gaan, (6) 
fase waarin gewoond wordt zonder kinderen en ten slotte (7) de fase dat er slechts één partner 
overblijft omdat de andere is overleden (Abu-Lughod & Foley, 1960). Verhuizingen vinden plaats 
rond een overgang naar een andere fase in de huishoudencyclus  (zie Figuur 3). De wens om te 
verhuizen hangt samen met de huishoudengrootte, de leeftijd van het hoofd, de gewenste en 
actuele eigendomsverhouding, het aantal vertrekken in de woning en het gewenste aantal 
vertrekken in de woning (Clark & Dieleman, 1996). De verhuizing zelf is ook niet het doel, maar een 
middel om een doel te bereiken (Willekens, 1985; Bouwmeester, et al., 2008). Short (1996) heeft 
deze verschillende fasen gekoppeld aan een woningbehoefte, waarbij senioren (‘post-child’ en 
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‘later-life’) residentiele stabiliteit kennen en uiteindelijk bij hun 
kinderen gaan wonen of naar een verzorgingshuis of 
seniorenwoning verhuizen (Bos & Bruijn, 2007).  
 
De levensloopbenadering borduurt voort op de klassieke theorie 
van Rossi, maar maakt hierbij onderscheid in verschillende carrières 
die elkaar beïnvloeden. Verandering in huishouden carrière, 
arbeids-/opleiding carrière of wooncarrière kan er voor zorgen dat 
men wil gaan verhuizen. Voorbeelden hier van zijn huwelijk, 
geboorte van kinderen, scheiding, overlijden van partner, begin of 
einde van studie en inkomensverandering (Dieleman, 2001). In 
Figuur 4 is deze levensloopbenadering grafisch weergegeven. Deze 
verandering huishouden-, werk/opleidings- of woningcarrière wordt 
aangeduid als ‘triggering career’ (Mulder C. , 1993). In de literatuur 
wordt dit ook wel het motivationele aspect genoemd (Goetgeluk R. , 
1997). Huishoudens verlaten hun woning om hun woonsituatie te 
verbeteren, zoals een aanpassing in de woonruimte of 
woonomgeving. Uit diverse onderzoeken blijkt dat verhuisrichtingen 
meestal lopen “van etagebouw naar laagbouw, van kleine naar grote woningen, van oude naar 
nieuwe woningen, van goedkope naar duurdere woningen, van slecht naar goed geoutilleerde 
woningen en van huurwoningen naar eigen woningen” (Boumeester, 2004, p. 25). Deze theorie van 
woninghiërarchie gaat er van uit dat duurdere koopwoningen de bovenkant van de woning 
hiërarchie moet voorstellen, terwijl er in de huishoudencyclus juist van uit wordt gegaan dat het 
verzorgings- of verpleeghuis het eindstadium is in de woningcarrière. Elsinga (1994) concludeert dan 
ook een ander woningkeusmodel. Jonge mensen verhuizen vaker en wonen meestal in een 
huurwoning. Daarna verhuist men minder en koopt men vaker een woning. Aan het einde van de 
levenscyclus nemen de woondiensten toe en huurt men weer vaker een woning (Elsinga M. , 1994).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figuur 4: Levensloop en carrières (Clark & Dieleman, 1996) 

Figuur 3: Lineaire benadering van 
de huishoudencyclus     (Clark & 
Dieleman, 1996) 
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Naast de directe invloed van gebeurtenissen van de huishouden- en arbeid carrière op de woon 
carrière, veroorzaken deze carrières ook indirecte mogelijkheden en beperkingen op de 
woningmarkt. Verhoging van het inkomen zorgt er voor dat men een duurdere woning kan 
veroorloven en daling van het inkomen zorgt er juist voor dat een bepaalde woning niet (meer) 
betaalbaar is. Deze gebeurtenissen die indirect de wensen en mogelijkheden op de woningmarkt 
bepalen, worden ‘conditioning carreers’ genoemd (Mulder C. , 1993). De triggerende en de 
conditionerende carrière bepalen niet alleen welke woningkeuze uiteindelijk wordt gemaakt. 
Woningmarktkeuzes worden gemaakt in een bepaalde context. De economie heeft invloed op de 
woningkeuze, maar ook de regio en het overheidsbeleid (Clark & Dieleman, 1996). De individuele 
woningvoorkeur wordt in de literatuur het ideaalbeeld genoemd. Zodra er ook rekening wordt 
gehouden met het aanbod en de kosten wordt de set aan woningvoorkeuren gedefinieerd als 
aspiratiebeeld (Hooimeijer & Linde, 1988). Het complexe proces van doelen en voorkeuren 
(individueel niveau) en beperkingen en mogelijkheden (macro niveau) bepalen uiteindelijk het 
migratietype, zoals de migratieafstand, -richting en bestemmingskeuze. In Figuur 5 is te zien hoe dit 
proces plaatsvindt (Mulder C. , 1993).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals ook uit de huishoudencyclus en levensloopbenadering blijkt zijn senioren veel minder geneigd 
om te verhuizen dan jongeren. Verhuizen betekent voor senioren een relatief grote opgave in 
materiële en emotionele zin (Filius, 1993). De vele motieven (in de literatuur ook wel triggers 
genoemd) die er zijn om te verhuizen bij jongere leeftijdsgroepen spelen, ontbreken in het leven van 
senioren. Ook in het buitenland is de verhuismobiliteit van senioren veel lager dan andere 
leeftijdsgroepen (Angelini & Laferrère, 2012). De hoge drempel die ervaren wordt, verklaart deels 
waarom oudere huishoudens tevreden zijn met hun woonsituatie, terwijl objectief gezien een 
andere woning geschikter zou zijn (Houben, 1985). Daarnaast wil men vaak ook niet de top van de 
woning carrière zomaar opgeven (Filius, 1993). De woning wordt niet als te groot ervaren, omdat de 
eisen die men aan de ruimte in de woning stelt inmiddels hoger zijn geworden (Hoogvliet, 1992). De 
reden waarom men uiteindelijk toch uit een grote woning naar een kleinere woning zal verhuizen, is 
dat men vaak het onderhoud niet meer bij kan houden (Filius, 1993). Uit het levensloopmodel kan 
geconcludeerd worden dat de jonge senioren (50 tot 64 jaar) nog een promotie door kunnen maken, 
eventueel kunnen scheiden, maar geen verdere motieven hebben om te verhuizen. De hogere 
leeftijdsgroepen zullen (nu) op hun 65ste met pensioen gaan, daarna partner verliezen en de rest van 
hun leven doorbrengen in een verzorgingshuis. Deze aannames zijn niet helemaal meer van de ze 
tijd. Als eerste willen en kunnen mensen niet meer zomaar naar het verzorgingshuis. Bovendien gaat 
de levenscyclusbenadering er van uit dat iedereen dezelfde fasen doorloopt, zoals trouwen en het 
krijgen van kinderen. Sociaal-culturele veranderingen, zoals het steeds meer en langer alleen blijven 
en emancipatie, wordt in dit model niet teruggevonden (Hooimeijer & Linde, 1988). Deze 
veranderingen zorgen voor een veel breder spectrum aan woningzoekenden en woonwensen dan in 
deze klassieke theorieën worden gesuggereerd (Goetgeluk R. , 1997). Ook wordt er in het model 

Figuur 5: De context van woningkeuze. Bewerkt naar (Mulder C. , 1993) 
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geen rekening gehouden met het aanbod op de woningmarkt en de keuzes die men hierbinnen 
maakt en moet maken (Bolt, 2001).  
 
Uit verschillende onderzoeken onder ouderen blijkt dat het aanpassen van de woonsituatie vaak een 
reactie is op lichamelijke beperkingen (Filius, 1993; Goetgeluk R. , 1997; Groot, Manting, & 
Boschman, 2008). Tussen 2002 en 2005 was tweederde van de verhuizingen onder 75-plussers niet 
gepland (Groot, Manting, & Boschman, 2008). Deze onvoorziene verhuizingen vinden volgens van 
Dam et al. (2012) voornamelijk plaats door noodzaak en niet door wens, bijvoorbeeld door een snel 
verslechterde gezondheid of door het overlijden van de partner (Dam, Daalhuizen, Groot, 
Middelkoop, & Peeters, 2012). Bij samenwonenden waarvan een partner zwaar hulpbehoevend is en 
de ander niet, blijkt de gezonde partner veel zorgtaken op zich te nemen (mantelzorg) en is het 
zorggebruik minder (Post, Poulus, Galen, & Staalduinen, 2012). Mensen die alleen wonen voelen zich 
ook vaker eenzaam en geïsoleerd, waardoor ze eerder geneigd zijn om te verhuizen (Bekhet, 
Zauszniewski, & Nakhla, 2009; Buys, 2001). Deze redenen zorgen er dan ook voor dat het hebben 
van een partner er voor zorgt dat de trigger om te verhuizen minder snel optreedt (Kullberg, 2005).  
 

2.3 Kwantitatieve woonvraag en –aanbod 
In de kwantitatieve vraag en aanbod speelt zowel de beschikbaarheid van een woning als de 
toegankelijkheid van de woningmarkt een rol. In deze paragraaf wordt dieper ingegaan in de 
betekenis van deze begrippen en de effecten die deze indeling heeft in de woningmarkt.  

2.3.1 Beschikbaarheid 
Op het moment dat een huishouden wil en kan verhuizen, is het noodzakelijk dat de woning die men 
wenst en kan veroorloven, daadwerkelijk beschikbaar is (Mulder & Hooimeijer, 1999). Ook moet het 
huishouden op de hoogte kunnen zijn dat de voor hen acceptabele woning beschikbaar komt 
(Boumeester, 2004). De hele voorraad woningen is het potentiële aanbod en het aanbod dat 
beschikbaar en toegankelijk is in een bepaalde periode, wordt het marginale aanbod genoemd 
(Hooimeijer & Linde, 1988). De beschikbare woningen, het marginale aanbod, kan op verschillende 
manieren tot stand komen en wordt ingedeeld in het primaire en secundaire aanbod (Boumeester, 
2004). Het primaire aanbod bestaat uit de woningen die worden aangeboden, zonder dat daardoor 
een vraag wordt gegenereerd. Nieuwbouw zorgt voor een dergelijke keten aan verhuizingen omdat 
het verhuizende huishouden ook weer een woning achterlaat. Aangezien per jaar maar anderhalf 
procent van de woningvoorraad nieuw wordt gebouwd, is het moeilijk om direct aan de vraag te 
voldoen. Het aanbod dat ontstaat door huishoudensopheffing (overlijden, samenwonen van 
alleenstaanden) of migratie is groter dan de nieuwbouw en leidt ook tot verhuisketens (Filius, 1993). 
Ruim de helft van het totale marginale aanbod wordt gecreëerd door mensen die verhuizen door de 
vraag naar een alternatieve woning, het zogenaamde secundaire aanbod of doorstromingsaanbod 
(Hooimeijer & Linde, 1988; Boumeester, 2004). Hierbij ontstaat wel een verhuisketen, maar worden 
er niet meer woningen toegevoegd. Verhuisketens kunnen ook gestopt worden als bij het betrekken 
van een woning geen lege woning wordt achtergelaten, zoals bij het verlaten van het ouderlijk huis, 
vestiging uit een andere regio, echtscheiding waarbij een individu wel een nieuwe woning betrekt 
maar geen woning achterlaat of sloop van woningen (Priemus H. , 1984). Het toevoegen van 
woningaanbod zorgt maar voor een beperkt deel voor doorstroming van de huishoudens. Door 
aanbod toe te voegen dat beter voldoet aan de wensen van senioren kan dit niet alleen zorgen voor 
een beter potentieel aanbod, maar kan dit ook zorgen voor doorstroming waardoor de door 
ouderen bezette woningen beschikbaar komen voor andere doelgroepen.  
 
Het marginale aanbod is niet representatief voor het integrale aanbod en dit wordt verklaard door 
het feit dat woningen met een gunstige prijs/kwaliteit verhouding zeer courant zijn en de mensen 
die in de woning zitten zullen dan ook niet snel verhuizen (Priemus H. , 1984). Dit is dan ook de 
reden dat deze aantrekkelijke woningen maar weinig aangeboden worden op de markt (Hooimeijer 
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& Linde, 1988). Het totale woningaanbod kan alleen in kaart worden gebracht door te kijken naar 
het totale aanbod en niet alleen naar de woningen die op dit moment worden aangeboden. Als de 
woning niet op het moment beschikbaar is dat het huishouden wil verhuizen, moet de woningvraag 
worden gesubstitueerd. Men kan (1) blijven zoeken, (2) de verhuizing afstellen of (3) genoegen 
nemen met aanbod dat niet voldoet aan de maximale haalbare marktconforme woonwens (Priemus 
H. , 1969; Hooimeijer & Linde, 1988; Goetgeluk, Hooimeijer, & Oskamp, 1995). De laatste keuze 
zorgt er voor dat het huishouden genoegen neemt met een woning die niet voldoet aan de 
maximale, maar wel aan de minimale woonwens (Goetgeluk R. , 1997). Het is dus belangrijk om een 
woningaanbod te creëren die op zo veel mogelijk aspecten overeen komt met de woonwens, om 
ook daadwerkelijk er voor te zorgen dat mensen naar meer geschikte woningen willen verhuizen.  
 
Welk substitutiestrategie wordt gekozen hangt sterk af van de urgentie tot verhuizing. Als de 
verhuisurgentie hoog is, dan is de kans groter dat de woonwens niet kan worden verwezenlijkt en 
men genoegen moet nemen met een minder gewenste woning.  Hierbij worden drie urgenties 
onderscheiden (Boumeester, 2004). Bij een gedwongen verhuizing, zoals bij ziekte of ouderdom, 
ontbreekt de mogelijkheid om de verhuizing uit te stellen en moet men dus vaker een woning 
accepteren die misschien niet helemaal voldoet aan de wensen (Filius, 1993). Andere situaties 
waarbij mensen moeten verhuizen zijn scheiding (Noortwijk, Timmermans, & Dieleman, 1989) of 
sloop van de woning (Popp, 1976). Soms is een verhuizing noodzakelijk om een ander doel te 
bereiken, zoals het verlaten van het ouderlijk huis, verbreken van een relatie, accepteren van een 
baan of het starten van een studie op grote afstand van de huidige woning (Bouwmeester, et al., 
2008). Dit soort verhuizingen worden opgelegde verhuizingen genoemd; ze kunnen wel worden 
uitgesteld, maar dan kan ook de gewenste gebeurtenis niet plaatsvinden. Opgelegde en gedwongen 
verhuizing zorgen voor een hoge verhuisurgentie; mensen gaan intensief op zoek naar een nieuwe 
woning (Goetgeluk R. , 1997). De laatste vorm van urgentie wordt aanpassingsverhuizing genoemd. 
Dit betekent dat wel een verhuizing gewenst is, maar de verhuizing (nog) niet noodzakelij k is. Dit 
onderscheid maakt duidelijk dat de noodzaak om te verhuizen in hoge mate wordt bepaald door het 
verhuismotief, de veroorzakende carrière (Goetgeluk R. , 1997). Figuur 6 geeft het verband tussen de 
veroorzakende carrière, verhuisurgentie en de type verhuizing weer.  
 
 
 
  

Veroorzakende carrière Verhuismotieven WBO Verhuisurgentie Type verhuizing 

Studie Studie Hoog Opgelegd 

Werken 
Dichter bi j werk wonen Hoog Opgelegd 

Verandering van werk Hoog Opgelegd 

Wonen 

Vorige woning onaantrekkel i jk  Laag Aanpass ing 

Vorige woning bouwtechnisch slecht Laag Aanpass ing 

Woning te weinig kamers  Laag Aanpass ing 

Woning te klein Laag Aanpass ing 

Woning te veel  kamers  Laag Aanpass ing 

Woning te groot Laag Aanpas s ing 

Goedkoper wonen Laag Aanpass ing 

Duurder wonen Laag Aanpass ing 

Sloop/renovatie  Hoog Gedwongen 

Huishouden 

Echtscheiding Hoog Opgelegd 

Samenwonen/trouwen Hoog Opgelegd 

Zel fs tandig wonen Hoog Opgelegd 

Verandering samenstel l ing Laag Opgelegd 

Anders 

Gezondheid/hoge leefti jd  Onbekend Gedwongen 

Meeverhuisd met ouders  Hoog Gedwongen 

Dichter bi j fami l ie wonen Onbekend Opgelegd 

Andere motieven Onbekend Opgelegd 

Figuur 6: De relaties tussen carrière, verhuismotief en verhuisurgentie gerelateerd aan de 

verhuismotieven van het WBO 1989/90 (Goetgeluk R. , 1997)  

 



 

H
o

o
fd

st
u

k:
 T

h
eo

re
ti

sc
h

 k
ad

er
 

 10
 

Door het vertraagd reageren op (aankomende) veranderende omstandigheden kan het zo zijn dat 
men een woning moet accepteren die niet voldoet aan de eisen en behoeften van een huishouden. 
Het kan daarom aantrekkelijk zijn om te anticiperen op de aankomende verandering (Teule, 1996), 
voordat de verhuisurgentie zo hoog wordt. Zeker voor senioren kan het aantrekkelijk zijn om te 
anticiperen op de toekomstige situatie. Door de overstap te maken op niet al te hoge leeftijd en in 
vitale conditie, heeft men tijd om een woning te vinden die voldoet aan de verwachtingen en is het 
gemakkelijker om aan de nieuwe woonsituatie te wennen en een sociaal netwerk op te bouwen 
(Kullberg & Ras, 2004). Veel senioren geven dan wel aan op langere termijn te willen verhuizen om 
te voorkomen dat ze uit nood zullen moeten verhuizen en in de praktijk blijkt dat de gezondheid of 
behoefte aan zorg, na een gewenste verandering van de woning, de voornaamste reden is om te 
verhuizen (Ministerie van VROM, 2010). Anticiperen op een mogelijke toekomstige zorgvraag is niet 
altijd mogelijk, omdat sommige woon(zorg)vormen toelatingseisen kennen voor leeftijd en 
zorgbehoefte. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er rekening mee moet worden gehouden dat 
woningen zowel bezet kunnen worden door mensen die eigenlijk (nog) niet de doelgroep zijn voor 
de woning, maar tegelijkertijd dat er ook mensen zijn die (noodgedwongen) in een andere woning 
nog wonen of gaan wonen omdat de meest optimale woonvorm niet beschikbaar is.  
 

2.3.2 Toegankelijkheid 
De beschikbaarheid van een woning zorgt er niet per definitie voor dat de woning ook toegankelijk 
is, want niet alle huishoudens hebben toegang tot de woningen die op de woningmarkt beschikbaar 
komen. De toegankelijkheid is ook niet voor ieder huishouden eve n groot (Hooimeijer & Linde, 
1988). Hierbij spelen de eerder genoemde ‘conditioning careers’ (paragraaf 2.2), ook wel 
hulpbronnen genoemd, een rol. Deze hulpbronnen bepalen wat voor woning het huishouden wil, 
maar ook wat voor woning ze kunnen krijgen (Mulder C. , 1993). De toegankelijkheid, de mate 
waarin de hulpbronnen mogelijkheden of beperkingen veroorzaken, wordt beïnvloed door personen 
én instanties die barrières opwerpen bij de zoektocht naar een geschikte woning (Clapham & 
Kintrea, 1984; Short, 1978).  
 
De barrières die opgeworpen worden door personen, wordt veroorzaakt door de concurrentie 
tussen de huishoudens. Deze concurrentie wordt door Priemus (1984) omschreven als “het 
verschijnsel dat sterkere partijen zich in het algemeen meester weten te maken van woningen die 
hoog in de woning hiërarchie staan, en zwakkere partijen met woningen genoegen  moeten nemen 
die laag in de hiërarchie staan” (Priemus H. , 1984, p. 278). De sterkere groepen zijn huishoudens 
met een “hoog inkomen, gunstige inkomensperspectieven, goed opgeleiden en/of een jeugdige 
leeftijd (resp. gezinsfase)” (Priemus H. , 1984, p. 279). Er wordt dan ook vanuit gegaan dat mensen 
met de hoogste inkomens ook in de beste woningen wonen en tegelijkertijd de laagste inkomens 
ook de slechtste woningen hebben. Dieleman (1986) concludeerde dan ook dat het inkomen een van 
de belangrijkste factoren is bij de keuzes die men op de woningmarkt heeft (Dieleman , 1986).  
 
De toegankelijkheid van woningen hebben ook te maken met barrières die opgeworpen worden 
door instanties, zoals het toewijzingsbeleid, het bouwbeleid en de financieringsmogelijkheden  
(Bouwmeester, et al., 2008). De woonruimteverdelingsregels die opgesteld worden door de 
overheid kunnen hier een grote rol in spelen. Dit geldt met name voor de sociale-huursector en de 
sociale-koopsector, omdat de gemeente regels kan vaststellen waar welke soort woningen worden 
gebouwd (Boumeester, 2004). Ook zijn er inkomensrestricties om een sociale huur- of koopwoning 
te mogen bewonen (Aedes, 2013), waardoor een hoog inkomen juist zorgt voor een beperking. 
Daarnaast bestaat er vaak een wachtlijst of wordt er geloot om in aanmerking te komen voor een 
sociale huurwoning. Vaak wordt er ook een leeftijdsrestrictie gesteld of moet men een bepaalde 
zorgindicatie hebben om in aanmerking te komen voor een woning. Deze regels moeten er voor 
zorgen dat de barrières die optreden door concurrentie tussen huishoudens (gedeeltelijk) wordt 
gecorrigeerd.  
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In welke markt mensen (kunnen) gaan zoeken is afhankelijk van het inkomen, de gewenste en 
passende eigendomsvorm en de mate van zorg die men nodig heeft (zie Figuur 7). De woningmarkt 
voor senioren kunnen we globaal in vier delen splitsen, namelijk de profit huurmarkt, profit 
koopmarkt, non-profit huurmarkt en de WTZi-erkende instellingen. In dit onderzoek wordt er van 
uitgegaan dat de non-profit-huurmarkt alleen toegankelijk is voor mensen met een 
huishoudinkomen tot 34.678 euro per jaar en dat de mensen met een huishoudinkomen boven dit 
bedrag kunnen kiezen voor de profit huurmarkt of profit koopmarkt. WTZi-erkende instellingen zijn 
alleen toegankelijk met een bepaalde indicatie (zorgvraag) en kunnen alleen door non -profit 
organisaties (woningcorporaties en zorginstellingen) worden gebouwd, waardoor deze theoretisch 
alleen bedoeld zouden zijn voor mensen met een laag inkomen. In de praktijk worden ook mensen 
met een hoger inkomen toegelaten tot dergelijke instellingen, alleen betalen deze groepen een 
hogere bijdrage.  
 

 

2.3.3 Verhouding tussen vraag en aanbod 
Er wordt naar gestreefd dat iedereen in Nederland een woning kan betrekken die het liefst ook nog 
voldoet aan de woon- omgevingswensen die men heeft. Bij mensen die zorg nodig hebben kan er 
sprake zijn van een gedwongen verhuizing. Dit betekent dat men wellicht een woning of 
woonomgeving moet accepteren die niet aan de wensen voldoet die men heeft, maar wel de 
faciliteiten of zorg kan bieden die men nodig heeft. Om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat 
mensen een woning kunnen betrekken die men nodig heeft op het moment dat het gewenst 
(opgelegde en aanpassingsverhuizing) of nodig is (gedwongen verhuizing), moeten er meer 
woningen zijn dan vraag naar is.  
 

Figuur 7: Woningmarkt voor senioren 
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De keerzijde van overaanbod is leegstand. Dit 
zorgt er niet alleen voor dat er geen financiële 
vergoeding meer plaatsvindt voor het 
vastgoedbezit, maar zorgt ook voor (negatieve) 
effecten voor de woning en de woonomgeving. Er 
worden door het EIB (1983) zeven soorten 
leegstand onderscheiden (zie Figuur 8). 
Onvermijdbaar is de leegstand die optreedt in het 
geval van slooppanden, verbetering, 
stadsvernieuwing en frictie. Frictieleegstand, ook 
wel mutatie- of wrijvingsleegstand genoemd, is 
noodzakelijk om de markt te laten functioneren. 
Deze tijdelijke en onvermijdbare vorm van 
leegstand ontstaat door verhuizing, verkoop of 
verbouwing en is over het algemeen kortdurend 
(maximaal 4 maanden) van aard. Zonder deze 
vorm van leegstand kunnen geen verhuizingen 
plaatsvinden. Verborgen leegstand (tijdelijke 
bewoning) en speculatieleegstand (wachten op 
betere marktomstandigheden) zijn vormen van 
vermijdbare leegstand. Als het gaat over de verhouding tussen vraag en aanbod komt 
discrepantieleegstand om de hoek kijken. Deze vermijdbare vorm van leegstand ontstaat als er 
woningaanbod is waar geen (of minder) vraag naar is en wordt ook wel structurele of langdurige 
leegstand genoemd (Heijden, 1986). Redenen waarom discrepantieleegstand ontstaat kunnen zijn 
dat de woningen een te lage kwaliteit bieden ongeacht de gevraagde prijs  of woningen waar wel 
vraag naar is, maar de vraagprijs te hoog is. Daarnaast treedt ook discrepantieleegstand op indien 
het aanbod groter is dan de vraag (Beijeren, De gewenste leegstand, een onderzoek naar 
gemeentelijke verschillen, 1984). Niet in dit model opgenomen is aanvangsleegstand: “De financiële 
leegstand die ontstaat aansluitend na nieuwbouw of renovatie en waarvan de opleveringsdatum aan 
het eind van de meetperiode niet langer dan twee jaar is geweest” (Hendriks, 2003). Dit soort 
leegstand is minder relevant vanuit het perspectief van de gebruiker; immers wordt een woning dat 
nog niet opgeleverd is niet meegenomen in het huidige aanbod. Het kan wel voor grotere 
(financiële) risico’s zorgen bij de particuliere of institutionele bouwer of verbouwer, omdat in die tijd 
geen woongenot kan worden geboden (en dus ook inkomsten kunnen gegenereerd), terwijl er wel 
kosten worden gemaakt. Vaststaat dat structurele leegstand zoveel mogelijk vermeden moet 
worden om een gezond functionerende woningmarkt te hebben en houden.  Om toch voldoende 
woningen voor deze doelgroep te hebben op het juiste moment is het noodzakelijk om dus ee n 
goede balans te hebben tussen vraag en aanbod.  
 
Om vast te kunnen stellen wanneer er sprake is van frictie - (benodigde leegstand) of structurele 
leegstand (storende leegstand) is het noodzakelijk om normatieve leegstand vast te stellen. Dit is in 
feite de gewenste feitelijke leegstand die nodig is om er voor te zorgen dat er (altijd) voldoende 
woningen zijn voor deze doelgroep. Immers wordt het niet geaccepteerd als mensen maanden op de 
wachtlijst staan om de gewenste (en soms noodzakelijke) woonruimte te bemachtigen. De 
frictieleegstand kan nooit groter worden dan de normatieve leegstand, aangezien er dan sprake is 
van een andersoortige leegstand. In Nederland wordt veelal een (gewenste) frictieleegstand van 2,2 
procent aangehouden, maar hogere percentages worden aangenomen bij een lager inwonertal en 
een hoger percentage meergezinswoningen (zie Figuur 9). Hierbij wordt rekening gehouden met een 
gemiddelde woonduur van tien maanden en een gemiddelde verhuisduur van drie maanden  
(Heijden, 1986). Woningen waarbij een hogere doorstroming is (zoals ouderenwoningen en vooral 
verpleeghuizen) hebben een hogere doorstroming dan reguliere woningen. De gemiddelde woontijd 

Figuur 8: Leegstandvormen en – begrippen (Vrije, 1983)  
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in een verzorgingshuis is 3,7 jaar en in somatische en psychogeriatrische verpleeghuizen gemiddeld 
2,8 jaar (Klerk, 2005). De frictieleegstand zou dan ook hoger moeten zijn in dergelijke woonvormen 
(Provincie Noord-Holland, 2013), zeker als het als ongewenst beschouwd wordt als kwetsbare 
(zorgbehoevende) ouderen niet of pas na lange tijd een woonvorm kunnen betrekken waarbij ze de 
benodigde zorg geleverd kunnen krijgen (NOS, 2014; Aa, 2014). Bij de berekening van de vergoeding 
voor intramurale zorg wordt dan ook uitgegaan van een bezettingspercentage van 97 procent 
(Nederlandse Zorgautoriteit, 2014).  

 
Geschikte woningen worden door woningcorporaties veelal toegewezen op le eftijd (55+ of 65+) en 
niet op zorgindicatie. Ook al blijken ouderen veelal pas te verhuizen bij een zorgbehoefte  (zie 
hoofdstuk 5), toch zijn er veel mensen die gebruik maken van deze voorrangssituatie voordat ze 
daadwerkelijk (lichte) beperkingen krijgen (voorsorteerders). De daadwerkelijke groep die een 
dergelijke woning toegewezen kan krijgen is dan ook veel groter dan de groep die daadwerkelijk een 
geschikte woning nodig heeft vanwege zijn beperkingen. Verzorgde en beschermde woonvormen 
worden veelal alleen toegewezen aan mensen met een minimale zorgvraag, waardoor de groep 
voorsorteerders niet of amper zal voorkomen.  
 
Tegelijkertijd blijkt dat niet iedereen die past bij een bepaalde woonvorm, uiteindelijk ook echt in die 
woning gaat wonen die het meest geschikt is voor de cliënt. Uit onderzoek van Nouws blijkt dat 17 
procent van de mensen die een indicatie voor verblijf heeft (VV ZZP 1 tot en met 10) uiteindelijk 
helemaal niet in een verzorgingshuis- of verpleeghuis terecht komt (Nouws H. , 2013). Veel mensen, 
zeker de oudere groep, wil niet verhuizen. Ze kiezen er liever voor om in een woning te (blijven) 
wonen die eigenlijk niet geschikt is, dan dat ze moeten verhuizen naar een beter geschik te woning. 
Ook kunnen veel mensen hun eigen woning dusdanig aanpassen dat de woning (voorlopig) geschikt 
voor hen is. Daarnaast zijn er ook veel woningen die wel geschikt zijn voor mensen met een (lichte) 
beperking, maar die niet gelabeld zijn als seniorenwoning en dus ook niet aan deze doelgroep met 
voorrang worden toegewezen. Dit betekent niet dat ze niet door deze doelgroep bewoond worden , 
immers kunnen senioren net zo goed een lange wachttijd hebben opgebouwd zodat ze in 
aanmerking komen voor de gewenste (ongelabelde) woning.  
 
Ook al is de groep die een geschikte woning nodig heeft veel kleiner dan de groep waar een 
seniorenwoning aan toegewezen wordt, toch geven woningcorporaties aan dat ze problemen 
hebben met het verhuren van deze woningen. Dit zou volgens Forschelen-Janssen en Westerbeek 
(2014) te maken hebben met verouderd bezit dat niet meer voldoet aan de eisen van de doelgroep. 
Andere redenen dat ouderen niet verhuizen zou te maken kunnen hebben met de te dure 
nieuwbouw en te weinig toegevoegde kwaliteit, waardoor ze in de afweging beslissen om ondanks 
de beperkte geschiktheid in hun huidige woning te blijven wonen (Forschelen-Janssen & 
Westerbeek, 2014). Om er voor te zorgen dat woningen niet leeg komen te staan kan het 
uitgangspunt zijn dat de woning moet voldoen aan de eisen van zoveel mogelijk mensen. Aedes -

Figuur 9: De gewenste leegstand per gemeente naar inwonertal en aandeel meergezinswoningen (Heijden, 1986) 



 

H
o

o
fd

st
u

k:
 T

h
eo

re
ti

sc
h

 k
ad

er
 

 14
 

Actiz pleit voor levensloopbestendige woningen; woningen die geschikt zijn of eenvoudig geschikt te 
maken zijn voor bewoning tot op hoge leeftijd. Op deze manier kunnen de woningen zowel geschikt 
zijn voor senioren als andere groepen (Aedes-Actiz, 2014).  
 

2.4 Kwalitatieve woonvraag en -aanbod 
De woning wordt zo gekozen dat uit de combinatie van woondiensten en andere uitgaven maximaal 
nut wordt behaald (Boumeester, 2004). Om woningen aan te bieden die verhuurd of verkocht 
worden, dient goed te worden gekeken naar wat de wens is van de klant. Hierbij gaat het dan ook 
niet alleen om de woning zelf, maar ook om de kwaliteit van de omgeving van de woning en andere 
faciliteiten in de omgeving (Wolpert, 1965; Popp, 1976). Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 
oudere mensen meer tijd thuis en in de directe omgeving besteden, dan jongere mensen. In 
Duitsland blijkt dat 65-plussers 80 procent van de tijd thuis te besteden en de meeste activiteiten 
vanuit thuis ondernemen of in de directe omgeving (Oswald, Hieber, Wahl, & Mollenkopf, 2005). Het 
is dus vooral voor senioren belangrijk om een woning en woonomgeving te hebben die past bij de 
persoonlijke wensen en omstandigheden. In een efficiënt werkende markt zou het aanbod zich snel 
moeten aanpassen aan de vraag. De woningmarkt zit echter anders in el kaar dan de standaard 
economische modellen over vraag en aanbod. Hiervoor zijn verschillende redenen. De woningmarkt 
is door de lange bouw- en levensduur een voorraadmarkt, de vraag naar woonruimte is sterk 
inelastisch. Alleen met nieuwbouw is een betrekkelijke directe reactie op veranderingen in vraag 
mogelijk, maar er wordt per jaar niet meer dan anderhalf procent aan de woningvoorraad 
toegevoegd. Het aanbod kan zich op korte termijn ook niet aanpassen aan de vraag door de lange 
ontwikkeltijd (Verbruggen, Kranendonk, Leuvensteijn, & Toet, 2005; Goetgeluk R. , 1997) . Daarnaast 
zijn woningen heterogene producten; de woningen verschillen van bouwjaar, type, kwaliteit, 
beheersvorm locatie en leefomgeving. De woning kan niet verplaatst worden en de waarde wordt 
tevens bepaald door de ligging van de woning. De waarde van een woning is dan ook afhankelijk van 
de fysieke en sociale omgeving (Smeets J. , 1992). Tekorten in een regio kunnen dan ook niet zomaar 
opgevangen worden van aanbod uit andere regio’s (Verbruggen, Kranendonk, Leuvensteijn, & Toet, 
2005). Om te kunnen bepalen of de kwalitatieve en kwantitatieve vraag wel voldoet aan de 
woonwensen van ouderen, kan gekeken worden naar de geschiktheid van de woning en de 
woonomgeving voor mensen met een beperking (paragraaf 2.4.1) en naar de wensen van ouderen 
rondom de fysieke aspecten van de woning (paragraaf 2.4.2). 
 

2.4.1 Beperkingen als uitganspunt voor de vraag 
De fysieke kenmerken van woningen bestaan uit de mate waarin de woning en de woonomgeving 
voldoet aan de eisen die worden gesteld in combinatie met de zorgbehoefte die de ouder heeft. Er 
zijn verschillende manieren om uit te drukken in hoeverre mensen beperkt zijn in hun functioneren 
en in welke mate ze om die reden bij voorkeur behoefte hebben aan bepaalde woningkenmerken of 
woonvoorzieningen. Door de complexiteit van het zorgvergoedingensysteem en de veranderi ngen 
die gaande zijn, is het gebruik van de zorgfuncties en –profielen niet functioneel om uitspraken te 
kunnen doen over de huidige en toekomstige woon(zorg)vraag. Een veelgebruikte vorm om dit uit te 
drukken zijn de Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en/of de huishoudelijke dagelijkse 
levensverrichtingen (HDL). ADL wordt gedefinieerd als taken die vallen onder persoonlijke 
verzorging, zoals in en uit bed gaan, zichzelf wassen en aankleden, naar het toilet gaan en eten en 
drinken. Onder huishoudelijke activiteiten worden taken verstaan als koken, boodschappen doen, 
schoonmaken en de was doen (Timmermans , et al., 1997). De ADL en HDL indicatoren geven een 
goed beeld van de werkelijkheid, maar hierbij wordt een grote groep vergeten die 
psychogeriatrische beperkingen heeft, zoals dementie. Bovendien zijn de ADL en HDL-indicatoren 
alleen beschikbaar in WoOn 2012 of bij CBS tot 2009. Een andere indicator voor beperkingen is de 
OESO-indicator. Hierbij wordt op zeven activiteiten gescoord of men deze 'zonder moeite', 'met 
enige moeite', 'met grote moeite' of 'helemaal niet' kan uitvoeren. De activiteiten waar op gescoord 
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wordt zijn in te delen in horen, zien en beweeglijkheid (Giesbers, 2005). Ook deze data is alleen 
beschikbaar op landelijk niveau en is maar bijgehouden tot 2009. Voor alle indicatoren geldt tevens 
dat er geen kwantitatief toekomstbeeld wordt gegeven. 
 
TNO heeft op basis van bevolkingskenmerken, 
aandoeningen en beperkingen die kunnen leiden tot een 
zorgvraag vijf verschillende functioneringsprofielen voor 
mensen van 65 jaar en ouder gedefinieerd, waarvan vier 
op basis van fysieke beperkingen en één op basis van 
dementie (Perenboom, Galindo Garre, & Beekum, 2007). 
Deze profielen, ook wel gezondheidsprofielen, 
aandoeningen of beperkingen genoemd, zijn niet 
gekoppeld aan de bestaande financieringsstructuur van 
zorg en zeggen dus niets over in welke mate de zorg 
vergoed wordt. Het model zegt alleen iets over de mate 
waarin mensen nu en in de toekomst zorg nodig hebben. 
De profielen zijn samengesteld uit verschillende 
databronnen, namelijk de enquêtes Ouderen in 
instellingen (OII, 2000), het onderzoek naar ouderen in 
woon-zorgcomplexen (OII-WOZOCO, 2000) en het 
Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS, 2003). In deze enquêtes is gevraagd naar gezondheid, 
woonsituatie, sociale contacten en voorzieningengebruik (OII en OII-WOZOCO) en aandoeningen en 
beperkingen (POLS). Met behulp van deze data is onderzocht welke indicatoren van gezondheid en 
functioneren voldoende onderscheidend zijn om profielen te definiëren. In Figuur 10 zijn de 
gebruikte indicatoren vermeld.  
 
Hieruit zijn volgende 5 profielen samengesteld: 
 

 
 
Profiel 1 
De eerste groep ouderen heeft bijna geen beperkingen en geen behoefte aan zorg. Ze kunnen 
daarom zelfstandig wonen in een reguliere woning. Er is geen apart aanbod voor deze groep nodig, 
want zij kunnen terecht op de reguliere woningmarkt. 
 
Profiel 2 
In het tweede profiel passen mensen met een mobiliteitsbeperking, waardoor ze zelfstandig kunnen 
wonen, maar dan wel in een woning die ze zonder traplopen kunnen bereiken (externe 
toegankelijkheid) en waar ze hun woonkamer, keuken en minstens één slaapkamer kunnen bereiken 
zonder traplopen (interne toegankelijkheid). Er hoeft geen zorgsteunpunt in de omgeving te zijn, 
maar er kan wel op afspraak zorg worden geleverd. Dit soort woningen die zelfstandig zijn, maar 
meer geschikt zijn voor ouderen dan reguliere woningen, worden ook wel ‘geschikte woningen’ 
genoemd. Ouderenwoningen (eventueel onderdeel van een complex), aangepaste woningen en 
andere nultredenwoningen vallen onder deze woonvorm.  

 Profiel 1: ouderen met weinig of geen beperkingen (relatief gezonde ouderen);  
 Profiel 2: ouderen met mobiliteitsbeperkingen (trappen lopen, het huis verlaten en binnengaan en zich 

buitenshuis verplaatsen);  

 Profiel 3: ouderen met mobiliteitsbeperkingen, ongewild urineverlies en beperkingen in de persoonlijke 
verzorging;  

 Profiel 4: ouderen met veel fysieke beperkingen.  
 Dementie : ouderen met psychogeriatrische beperkingen 

(Perenboom, Galindo Garre, & Beekum, 2007)  

1. Gaan zi tten en opstaan uit een stoel 
2. In en uit bed s tappen 
3. Aan- en uitkleden 
4. Zich verplaatsen naar een andere kamer 

op dezelfde verdieping 
5. De trap op- en aflopen 
6. De woning verlaten en binnengaan 
7. Zich verplaatsen buitenshuis 

8. Het gezicht en de handen wassen 
9. Zich vol ledig wassen 
10. Ervaren gezondheid 
11. Gewrichtsslijtage van heupen of knieën 
12. Onvri jwi llig urineverlies (incontinentie) 

 

Figuur 10: Indicatoren functioneringsprofielen 
(Chorus, Perenboom, Hofstetter, & Stadlander, 
2014) 



 

H
o

o
fd

st
u

k:
 T

h
eo

re
ti

sc
h

 k
ad

er
 

 16
 

Profiel 3 
In het derde profiel is men dusdanig beperkt dat men behoefte  heeft aan planbare zorg en 
ondersteuning. Daarnaast zijn oproepbare zorg en allerlei welzijnsdiensten gewenst. Hiervoor is een 
aangepaste woning met mogelijkheden tot het verkrijgen van zorg noodzakelijk. Deze groep kan wel 
zelfstandig wonen, maar hebben een zorgpost in de buurt nodig die op afroep binnen 10 tot 15 
minuten aanwezig kan zijn. Dit kan een verzorgingshuis zijn, maar ook wooneenheden of woningen 
die dicht bij een zorgsteunpunt of verzorgingshuis staan. De cliënt kan daardoor gebruik maken van 
de verpleging en verzorging vanuit deze steunpunten. Deze woonvormen worden ‘verzorgd wonen’ 
genoemd.  
 
Profiel 4 en dementie 
Mensen in profiel 4 (zware somatische beperkingen) hebben meer zorg nodig die tevens onplanbaar 
is en er is 24-uurs toezicht nodig. Dit betekent dat continue zorg aanwezig moet zijn. De mensen met 
(zware) psychogeriatrische beperkingen (profiel dementie) hebben een soortgelijke zorgzwaarte 
nodig. Zelfstandig wonen, hoort dan meestal niet meer tot de opties en de cliënt kan gaan wonen  in 
een complex voor ‘beschermd wonen’. De bouw van dergelijk vastgoed is significant duurder dan de 
reguliere woningbouw door de verschijningsvorm, voorzieningen- en afwerkingsniveau en 
investeringskosten. Veelal zijn er extra oppervlaktes nodig om de 24-uur per dag zorg te kunnen 
verlenen, toezicht te kunnen houden en begeleiding mogelijk te maken. Hierbij moet gedacht 
worden aan een gemeenschappelijke huiskamer, algemene voorzieningen, therapie - en 
behandelruimten. Beschermde woonvormen zijn te vinden in een verzorgingshuis, verpleeghuis of 
kleinschalige vormen van groepswonen (voor dementerenden).  
 
Afhankelijk van de zorgvraag (somatisch en/of psychisch) en zorgzwaarte kunnen mensen met 
profielen 3, 4 en profiel dementie geconcentreerd wonen of in een wi jksetting. In Figuur 11 is het 
verband tussen de beperking, zwaarte van de zorg en huisvestingsvraag weergegeven. De dikke 
pijlen geven aan welke verbanden het sterkst zijn. In dit model wordt er vanuit gegaan dat de 
mensen met profiel 4 en dementieprofiel meestal gaan wonen in een intramurale setting. Aangezien 
de term ‘intramuraal’ gekoppeld is aan de manier waarop de woningen gefinancierd worden en er 
tegenwoordig ook extramurale varianten zijn die dezelfde zorg kunnen garandere n, wordt deze 
vorm ‘beschermd wonen’ genoemd.  
 

 

 Figuur 11: Vraag-aanbodmodel verpleging en verzorging: profielen, zorgzwaarte en huisvestingsvormen 
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Op basis van de antwoorden op de twaalf indicatoren en het ERGO-onderzoek (Erasmus Rotterdam 
Gezondheidsonderzoek, 1993) zijn inschattingen gemaakt van de huidige beperkingen van ouderen. 
De prognoses tot 2040 zijn samengesteld door de meest recente geslachts- en leeftijdsspecifieke 
prevalentiecijfers en demografische ontwikkelingen tot deze periode te extrapoleren. Uiteindelijk 
kan tot op postcodeniveau een inschatting worden gemaakt van de absolute aantallen van ouderen 
met een bepaald functioneringsprofiel en de daarbij behorende vraag naar woonzorgvormen, 
waardoor de vraag ook kwantitatief gemaakt kan worden. 
 

2.4.2 Kwaliteit van een woning als uitganspunt voor de vraag 
Er zijn verschillende uitganspunten als het gaat om wat onder de kwaliteit van een woning kan 
worden verstaan. Eerder werd al gezegd dat het geheel van de kwaliteiten van een woning dusdanig 
moet zijn dat men bereid is om naar die woning toe te verhuizen of in die woning te blijven wonen. 
In deze paragraaf wordt de woonkwaliteit onderscheiden in de levensduur van woningen en 
kwalitatieve kenmerken van een woning.  
 
De levensduur van een woning wordt in de 
vastgoedwereld meestal gesteld op 50 jaar. Het 
uitgangspunt bij de inschatting van de levensduur 
is de economische levensduur van woningen. Na 
die tijd wordt vervanging van onderdelen van de 
woning niet meer rendabel geacht. De technische 
levensduur kan in principe oneindig verlengd 
worden door elke keer onderdelen van de woning 
te vervangen (Thomsen, 2006). In het 
vervalmodel van Vroman wordt er vanuit gegaan 
dat bij elke onderhoudsbeurt de levensduur 
verlengd kan worden, omdat de prestatie van de 
woning nog boven de gewenste prestatie ligt (zie 
Figuur 12). Op het moment dat de woning niet 
meer voldoet aan de minimale eisen van een woning, is de levensduur van een woning beëindigd. 
Aangezien senioren meestal al vrij hoog in de woninghiërarchie zitten, kan aangenome n worden dat 
de wensen van de ouderen veel hoger l iggen dan van andere doelgroepen. Indien de woning niet 
meer voldoet aan de huidige wensen van de ouderen, kan de woning wel worden ingezet voor 
andere groepen omdat de vraag en de acceptatiegrens bij andere groepen lager kan liggen. In die 
situatie wordt gesproken over courant vastgoed, er zijn meerdere partijen in de markt die een 
dergelijke woning wensen en de geboden kwaliteit is voldoende. Gebouwen die specifiek 
gerealiseerd zijn naar de wensen van een incourante vrager (één partij in de markt), kunnen veel 
moeilijker worden ingezet voor ander gebruik waardoor de exploitatietijd veel korter zal zijn 
(Hordijk, et al., 2008).  
 
Er zijn diverse kenmerken die een rol spelen bij de keuze om wel of niet een woning te betrekken. 
Veelal speelt de locatie een grote rol, omdat ouderen willen vaak in hun eigen buurt blijven wonen. 
De kwaliteit van woningen kan uitgedrukt worden in de mate waarin senioren zoveel mogelijk 
zelfstandig kunnen wonen en daarbij gebruik kunnen maken van de belangrijkste woongedeelten. 
Om dit te kunnen verwezenlijken moet de woning toegankelijk, doorgankelijk, bruikbaar en 
aanpasbaar te zijn (Beld & Zalk, 2010). De prijs en eigendomsverhouding geven impliciet al een 
beperking, immers hebben veel doelgroepen een beperktere keuzerange dan andere doelgroepen 
(zie ook 2.3.2). Het inkomen is meestal gerelateerd aan het hebben van een huur- of koopwoning en 
aan de hoogte van de maandelijkse lasten. Vaak wordt het kopen van een woning gezien als een stap 
hoger in de woninghiërarchie (Boumeester, 2004), maar er zijn ook redenen om bewust geen 
koopwoning te willen hebben. Huren kan een betere optie zijn als men denkt op korte termijn te 

Figuur 12: Vervalmodel van Vroman (Thomsen, 2006) 
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verhuizen of niet lang in de woning te kunnen (of willen) blijven. Verhuizen binnen de koopsector 
zorgt voor hogere transactiekosten dan verhuizen binnen de huursector (Megbolugbe & Linneman, 
1993).  
 
Er kan niet zomaar vanuit worden gegaan dat de woon- en omgevingswensen van vroeger en nu 
hetzelfde zullen zijn in de toekomst. Hooimeijer en Schutjens (1991) wijzen op het belang van  het 
meenemen van periode- en cohorteffecten in de woonsituatie door te zeggen dat “Tomorrow’s old 
will resemble today’s young more than they will resemble today’s old” (Hooimeijer & Schutjens, 
1991). Hiermee wordt bedoeld dat het woningmarktgedrag per leeftijdsgroep verandert  in de loop 
van de tijd als gevolg van periode- en cohorteffecten. Periode-effecten doen zich voor als gevolg van 
economische, politieke of andere maatschappelijke veranderingen, ofwel de omgeving of context 
waarbinnen het woningmarktgedrag plaatsvindt. De mate waarin de gebeurtenis het woongedrag 
beïnvloedt verschilt per huishouden. Als het periode-effect een blijvende inwerking heeft op een 
bepaalde leeftijdsgroep, kan een cohort-effect ontstaan. Een cohort is “een verzameling van mensen 
die dezelfde gebeurtenis in dezelfde levensfase doormaken” (Filius, 1993). Niet alleen de gebeurtenis 
zelf heeft invloed op het woonkeuzegedrag, ook de grootte en samenstelling van de cohort heeft 
effect op de woningkeuze (Ryder, 1965). De cohort van mensen die geboren zijn tussen 1945 en 
1955 (de babyboomers) zorgen er voor dat er nu veel vraag is naar woningen voor senioren, omdat 
in die jaren veel kinderen zijn geboren. Hierdoor is er nu sprake van meer concurrent ie tussen de 
huishoudens. Tegelijkertijd zijn de ‘babyboomers’ opgegroeid met een enorme toename van 
eigenwoningbezitters, terwijl door de economische crisis het goed zou kunnen zijn dat niet alleen nu 
minder mensen een woning zullen kopen, maar ook in de toekomst de vanzelfsprekendheid om een 
woning te kopen minder is. Om de vraag te kunnen beantwoorden of het woningaanbod voldoet aan 
de woonwensen, kan dan ook alleen de vergelijking op dit moment worden gemaakt en geen 
uitspraken worden gedaan voor de toekomst.  
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3 Methode 
 

3.1 Inleiding 
De keuze om zowel (1) op verschillende niveaus (landelijk, gemeentelijk) onderzoek uit te voeren, (2) 
de verschillende samenhangende aspecten (verhuismotieven, kwantitatief en kwalitatief aanbod) te 
ontrafelen en (3) niet alleen een beeld te krijgen van het verleden en heden, maar ook een blik te 
werpen op de toekomst, noodzaakt om verschillende dataverzamelings- en analysetechnieken te 
gebruiken. Het onderzoek heeft een toegepast-wetenschappelijk karakter en er wordt vooral 
gebruik gemaakt van kwalitatieve onderzoeksmethoden. In dit hoofdstuk wordt als eerste uitgebreid 
ingegaan op de keuze voor de casestudies. Daarna wordt per onderwerp/hoofdstuk behandeld hoe 
de data is verzameld, hoe de termen geoperationaliseerd zijn en op welke manier de gevonden 
informatie geanalyseerd wordt.  
 
Een deel van de informatie die wordt gebruikt komt uit het WoON 2012. Dit onderzoek naar hoe 
mensen wonen en willen wonen wordt elke drie jaar uitgevoerd door het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en het Centraal Bureau voor Statistiek. Totaal zijn er 70.000 mensen 
geïnterviewd (Rijksoverheid, 2014), waarvan 32.158 een leeftijd heeft van 50 jaar of ouder. 
Aangezien niet de hele populatie geïnterviewd kan worden, wordt e en steekproef genomen uit de 
BasisAdministratie (GBA) die bestaat uit totaal 40.000 personen. Deze is representatief voor de 
bevolking op landelijk, provinciaal en regionaal niveau. Daarnaast hebben gemeenten de 
mogelijkheid gekregen om nog extra interviews af te laten nemen (oversampling) om ook op 
gemeentelijk niveau uitspraken te kunnen doen (RIVM, 2014). Voor de beantwoording van de vragen 
worden de antwoorden op vragen in verschillende onderdelen van de vragenlijst gebruikt .  

3.2 Selectie van casestudies 
Om niet alleen op landelijke schaal iets te kunnen zeggen over de woningmarkt voor ouderen, maar 
ook op lager schaalniveau wordt ingezoomd op het aanbod op gemeenteniveau. Op 
gemeenteniveau worden veel plannen op het gebied van huisvesting en zorg voor de bewoners van 
de gemeente gemaakt. Burgers hebben indirect invloed op het beleid en de omgang met de 
ontwikkelingen door de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente als overheidsinstantie wordt dan 
ook geacht op te komen voor de belangen van de burgers. Met de decentralisering van 
overheidsverantwoordelijkheden, wordt de invloed die gemeenten hebben groter. ’Minder 
overheid, meer samenleving’ is het pleidooi vanuit de overheid en de samenleving. Gemeenten 
moeten dan wel de ruimte geven aan initiatieven van burgers en bedrijven (Vissen, et al., 2013). Het 
vorige kabinet, Rutte I, heeft al een voorzet gegeven tot het scheppen van deze ruimte door te 
streven naar een compacte overheid door de ‘vermaatschappelijking van overheidstaken’ (Spies, 
2011). Dit komt ook terug in het regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ van de VVD en PvdA waarin  gesteld 
wordt: “Ieder mens is allereerst zelf verantwoordelijk voor succes in het leven en de mogelijkheden 
daartoe willen wij zo groot mogelijk maken. Maar nooit zullen wij de ogen sluiten voor de mensen die 
het zonder extra zetje in de rug niet kunnen redden” (Regeerakkoord VVD-PvdA, 2012). Dit komt er 
op neer dat als burgers of de markt het huisvestingsprobleem voor ouderen zelf kunnen oplossen, 
deze mogelijkheid geprefereerd wordt boven oplossingen die overheidsgestuurd worden. Om meer 
ruimte te geven aan de markt zijn bijvoorbeeld al de niet-DAEB-activiteiten ingeperkt (zie ook 1.3). 
Of de burgers en de markt ook daadwerkelijk de vraag van senioren oplossen, is afhankelijk van de 
lokale omstandigheden. Om er achter te komen of er verschillen zijn tussen gemeenten, in de mate 
waarin actoren in de overheid, de markt of de burgermaatschappij in het woningaanbod actief zijn, 
is een selectie gemaakt, waarbij de verwachting is dat een van deze drie actorengroepen het meest 
actief is.  
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Bevolkingsgroei zorgt er voor dat er meer woningen en voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. 
Het tegenovergestelde, bevolkingskrimp, zorgt juist voor leegstand, afname van voorzieningen, 
wegtrekken van werkgelegenheid en afname van sociale cohesie (SER, 2011). Krimp zorgt wel voor 
leegstand, maar deze woningen voldoen vaak niet aan de vraag en is in veel gevallen ook niet aan te 
passen, aldus Erik Koppe, gedeputeerde Volkshuisvesting van de Provincie Limburg (Aedes, 2014). 
Ondanks dat de centrale overheid hamert op een aanpak waarin een samenwerking worden 
gerealiseerd met het bedrijfsleven en de burgers, toch speelt de gemeente een leidende rol in het 
omgaan met het fenomeen krimp (SER, 2011). Aedes-voorzitter, Marc Calon, geeft aan dat in 
krimpgebieden provincies en gemeenten zich grote zorgen maken. Woningcorporaties kunnen wel 
woningen slopen en nieuwe sociale huurwoningen realiseren die wel aan de vraag voldoen, maar 
worden beperkt door de regelgeving bij het realiseren van vrijesector huurwoningen bij het 
realiseren van gemengde wijken. Beleggers zouden deze gebieden links laten liggen door de lage 
rendementen (Nagtzaam, 2014). De verwachting is dan ook dat de overheid, van de centrale 
overheid tot de gemeente, een leidende rol speelt in de organisatie van het woonaanbod voor 
senioren in gebieden met bevolkingskrimp.  
 
In gebieden waar het gemiddeld huishoudinkomen hoger is, zal er waarschijnlijk minder behoefte 
aan en aanbod in sociale huurwoningen. De middeldure en dure huur- en koopwoningen worden 
niet (meer) gerealiseerd door woningcorporaties, maar moeten op de markt worden gebracht door 
commerciële partijen. Uit onderzoek blijkt ook dat hogere inkomens meestal huren bij institutionele 
beleggers (Elsinga, et al., 2007). Deze doelgroep is voor marktpartijen ook aantrekkelijker, omdat de 
marges op niet-sociale woningen hoger zijn en de marktpartij kwaliteit kan bieden zonder daarbij 
vast te zitten aan de maximaal vastgestelde huurprijzen uit het Woningwaarderingsstelsel. In 
gebieden waar het inkomen hoger is, wordt dus verwacht dat marktpartijen een grotere rol spelen in 
het aanbod van woon(zorg)vormen.  
 
De maatschappelijke inzet van mensen op het platteland blijkt hoger dan van mensen in meer 
stedelijke gebieden. Ook de sociale cohesie is veel sterker in landelijke gebieden en kernen 
(Lammerts, Tan, & Wonderen, 2006). Gebieden met kleinere kernen zijn minder dichtbevolkt dan de 
grotere steden, waardoor verwacht wordt dat in gebieden met een lage bevolkingsdichtheid de 
burgers zelf meer initiatief nemen om de ouderenzorg en –huisvesting in de regio te organiseren.  
 
Om dit te kunnen toetsen dienen verschillende gemeenten te worden gesel ecteerd waarbij (1) er 
een gemeente is die bevolkingskrimp kent, (2) er een gemeente is die het huishoudinkomen relatief 
hoog is of (3) er een gemeente is waarbij de bevolkingsdichtheid heel laag is.  Om een vergelijking te 
kunnen maken tussen gemeenten in welke mate niet-overheidspartijen betrokken zijn bij het 
woonzorgaanbod, worden vier gemeenten geselecteerd. Aangezien een van de verdelingscriteria 
van Wmo-gelden uit het Gemeentefonds het aantal inwoners is, wordt als eerste selectiecriterium 
de grootte van de gemeente aangehouden. Om een brede variatie aan woonzorgvormen in 
gemeenten te hebben, maar ook rekening te houden met de tijdsbeperking die er is, is gekozen voor 
middelgrote gemeenten van ongeveer 85.000 inwoners. Om de steden vergelijkbaar te maken in 
hoeveelheid, vraag en aanbod is een afwijkingsmarge van 5 procent op de inwonersaantallen 
geselecteerd, waardoor alle steden met tussen de 80.750 en 89.250 inwoners in de eerste selectie 
worden meegenomen. Met dit criterium komen de gemeenten Amstelveen, Heerlen, Helmond, 
Hengelo, Hilversum, Oss, en Súdwest-Fryslân in aanmerking.  
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Geconcludeerd kan worden dat Súdwest-Fryslân, Amstelveen en Heerlen het beste voldoen aan 
respectievelijk de criteria lage bevolkingsdichtheid, hoog gemi ddeld inkomen en een negatieve 
bevolkingsgroei. De gemeente Helmond vormt in alle criteria een gemiddelde en dient dan ook als 
een controlegemeente (zie Figuur 13). Als wordt gekeken naar de kaart lijkt Amstelveen, ondanks 
het hoog gemiddeld inkomen, geen goede casus. Deze gemeente is geografisch gezien vastgegroeid 
aan de gemeente Amsterdam en vormt een overloopgebied voor (gefortuneerde) mensen die 
wonen in Amsterdam en naar Amstelveen verhuizen om stedelijk en tegelijkertijd in het groen te 
kunnen wonen. Het lijkt daarom niet op een individuele gemeente die eigen beleid voert op het 
gebied van wonen en zorg voor de eigen inwoners, maar aansluit bij de voorzieningen van 
Amsterdam. De gemeente Hilversum heeft ook een gemiddeld veel  hoger inkomen dan de andere 
geselecteerde gemeenten en het gemiddelde in Nederland en zal dan ook als casus worden 
genomen om te toetsen of marktpartijen een grote rol spelen in het woon(zorg)aanbod in deze 
gemeente.  
 

3.3 Ontwikkelingen in de woningmarkt voor senioren 
De DESTEP-analyse biedt de basis voor de beschrijving van de ontwikkelingen in de woning- en 
zorgmarkt voor senioren. De demografische, economische, sociaal -culturele, technologische, 
ecologische en politiek-juridische ontwikkelingen worden kwalitatief en/of kwantitatief benoemd 
door gebruik te maken van verschillende literatuurbronnen en data die ter beschikking wordt 
gesteld door het CBS. Er zijn veel verschillende woon(zorg)vormen voor senioren die allemaal hun 
eigen specifieke eigenschappen hebben als het gaat om beschikbaarheid en toegankelijkheid, de 
kenmerken van de woning en woonomgeving en de actoren die een rol spelen bij de organisatie en 
financiering. De ontwikkelingen in de woon- en zorgmarkt bieden houvast om in te kunnen schatten 
in hoeverre dergelijke woonvormen nog voldoen aan de eisen van de huidige en toekomstige 
senioren en in hoeverre ze exploitabel zijn. 

3.4 Verhuismotieven  
In het vorige hoofdstuk werd beschreven wat de motieven zijn om te 
gaan verhuizen, namelijk verandering in huishoudensamenstelling, 
wooncarrière, werk/opleiding of het hebben van een zorgvraag. In dit 
onderzoek wordt gekeken of en in welke mate deze motieven 
optreden in drie leeftijdsgroepen onderscheiden. De leeftijdsgroepen 
die onderscheiden worden zijn de mensen tussen 50 en 64 jaar 
(medioren, pré-pensioenfase), 65 en 79 jaar (vroege senioren) en 80 
jaar en ouder (oudere senioren). De medioren hebben vaak nog geen 

zorgvraag, maar zijn wel de groep die binnen 15 jaar wel tot de groep 

Regio Inwoner-
aantal  

Bevolkings-
dichtheid 
(inw/km2) 

Gemiddeld 
inkomen per 
inwoner 

(euro/jaar) 

Bevolkings-
groei  
2011-2012  

(procent) 

Amstelveen 83.365 2.011 27.800 1,91 

Heerlen 89.015 1.977 20.000 -0,22 

Helmond 88.800 1.668 20.700 0,27 

Hengelo 80.940 1.329 20.800 0,24 

Hilversum 85.535 1.875 25.500 0,64 

Oss 84.460 555 21.500 0,52 

Súdwest-Fryslân 82.635 191 19.700 0,23 

Nederland  16.730.35

0 

496 22.200 0,44 

Figuur 13: Kenmerken gemeenten van ongeveer 85.000 inwoners (CBS, 2012) 

Figuur 14: Conceptueel model 
reden (gewenste) verhuizing 

Verandering 
huishoudensamenstelling

Wooncarrière maken

Werk/studieverandering

Toename van zorgvraag
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65 tot 79-jarigen behoort. Op dit moment gaan mensen met een leeftijd van 65 jaar met pensioen 
en zullen dan ook opnieuw (kunnen) nadenken over de woonwensen die ze daarna hebben. De 
oudere senior (80+) kampt veel vaker met gezondheidsproblemen, waardoor meer eisen worden 
gesteld aan de woonvorm en de mate waarin ze daar de zorg kunnen ontvangen die ze nodig 
hebben. In dit onderzoek wordt gekeken of en in welke mate een motief in drie leeftijdscategorieën 
optreedt. Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek waarbij het gaat om de frequenties waarop een 
reden wordt genoemd als oorzaak voor de (gewenste) verhuizing.  
 
Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het WoONonderzoek 2012. De data die voortkomt 
uit dit onderzoek biedt de mogelijkheid om door middel van SPSS-analyses antwoord te krijgen op 
de vraag wat ouderen in drie leeftijdsgroepen motiveert om te gaan verhuizen. Om te kunnen 
bepalen wat redenen voor senioren zijn om te verhuizen, wordt de data gebruikt van de mensen die 
de afgelopen 2 jaar zijn verhuisd of van plan zijn om binnen 2 jaar te gaan verhuizen. Hieronder 
worden de mensen geschaard die de afgelopen 2 jaar zijn verhuisd of die aangeven ‘eventueel wel’, 
‘zou wel willen, kan niets vinden, ‘Beslist wel’ of ‘Ik heb reeds andere huisvesting/woning gevonden’ 
ingevuld hebben bij de vraag of ze komende 2 jaar willen verhuizen. Het overgrote deel van de 
mensen in de leeftijdsgroepen is niet verhuisd afgelopen 2 jaar en is ook niet van plan om de 
komende 2 jaar te gaan verhuizen. Een deel van de geënquêteerden heeft dit o nderdeel niet 
ingevuld, waardoor het ook niet duidelijk is of zij in deze periode van 4 jaar verhuisd zijn of gaan 
verhuizen. Alleen de mensen in de steekproef die in de afgelopen 2 jaar zijn verhuisd en/of komende 
2 jaar van plan zijn om te verhuizen worden meegenomen in de steekproef. De mensen die het niet 
weten worden niet in de steekproef meegenomen.  
 
 
 
 
 

 
 

3.5 Vraag en aanbod  
In dit onderzoek worden twee aspecten van de woningmarkt onderscheide n, namelijk de 
kwantitatieve vraag en de kwalitatieve vraag. Uitgangspunt in het onderzoek naar de kwantitatieve 
vraag heeft wel een kwalitatieve achtergrond, namelijk de behoefte aan een woning die beschikbaar 
en toegankelijk is voor de 65-plusser met lichte beperkingen (geschikt wonen), woningen die 
daarnaast ook nog een zorginfrastructuur hebben die past bij mensen die persoonlijke verzorging 
nodig hebben, een woning die past bij mensen die ernstige beperkingen hebben en een woning die 
er voor zorgt dat mensen met psychogeriatrische beperkingen goed en veilig kunnen wonen. In het 
kwalitatieve deel wordt meer ingegaan op de fysieke kwaliteit van een woning en de kenmerken van 
(geschikte) woningen.  
 

3.5.1 Kwantitatieve vraag en aanbod 
Om de vraag naar de specifieke soorten seniorenwoningen te inventariseren wordt gebruik gemaakt 
van de door TNO ontwikkelde vijf functioneringsprofielen (zie ook paragraaf 2.4.1) in combinatie 
met de huidige inkomensverdeling in primaire en niet-primaire doelgroep voor woningcorporaties 
(zie Figuur 16). De procentuele verdeling tussen primaire en niet-primaire doelgroep wordt is 
afhankelijk van het profiel waar de verdeling op wordt toegepast en wordt op gemeenteniveau weer 
gecorrigeerd door gemeentelijke inkomensverdeling. Om een inschatting te kunnen maken tussen 
de relatie van functioneringsprofielen en inkomensniveaus te bepalen wordt gebruik gemaakt van 
het Woononderzoek 2012 en gemeentelijke CBS-cijfers. In Bijlage 4 wordt uitgebreid ingegaan op de 
methode die gebruikt is om tot deze cijfers te komen.  

Leeftijdsgroep Is niet verhuisd en wil niet verhuizen Steekproef Totaal respondenten 

50-64 13.477 (75,6%) 4.345 (24,4%) 17.792 (100%) 

65-79 8.754 (79,0%) 2.316 (20,9%) 11.070 (100%) 

80+ 2.633 (84,2%) 494 (15,8%) 3.127 (100%) 

Figuur 15: Steekproefgrootte in relatie tot alle respondenten 
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De combinatie van deze gegevens zorgt voor tien onderscheidende groepen, waarvan dit onderzoek 
zich beperkt tot zeven groepen. Dit heeft verschillende redenen. Ouderen met weinig of geen 
beperkingen kunnen op de reguliere woningmarkt terecht en hebben daarom ook geen specifieke 
(aangepaste) woning nodig. Ouderen die zich kunnen identificeren met profiel 2 en een inkomen 
hebben boven de inkomensnorm voor woningcorporaties, wordt verondersteld dat zij niet 
dusdanige inkomens- of functiebeperkingen hebben dat ernstige verdringing optreedt. Zij zullen 
beter (financieel) in staat zijn om hun huidige woning aan te passen (met name als het gaat om 
koopwoningen) of een beter geschikte woning kunnen vinden op de reguliere profit koop - of 
huurwoningmarkt. Daarnaast is er geen instantie die data beschikbaar heeft over de geschiktheid 
van woningen in de koop- en profit huurmarkt. Verzamelen van deze data past niet binnen de 
tijdslimieten die voor dit onderzoek staan en door de betere positie in de woningmarkt is het minder 
noodzakelijk dat gemeenten en woningcorporaties daar op inspelen.  
 
Functioneringsprofiel Inkomen Landelijke 

verhouding 
binnen 

profiel 

Vraaggroep  

  

Woningsoort Markt 

Profiel 1: ouderen met weinig of geen 

beperkingen (relatief gezonde ouderen) 

<34.085 56 %  

>34.085 44 %  

Profiel 2: ouderen met 
mobi liteitsbeperkingen (trappen lopen, het 
huis verlaten en binnengaan en zich 
buitenshuis verplaatsen) 

<34.085 75 % Geschikt wonen  Non-profit  

>34.085 25 %  

Profiel 3: ouderen met 
mobi liteitsbeperkingen, ongewild 
urineverlies en beperkingen in de 

persoonlijke verzorging 

<34.085 83 % Verzorgd wonen  Non-profit 

>34.085 27 % Verzorgd wonen Profi t 

Profiel 4: ouderen met veel fysieke 
beperkingen 

<34.085 85 % Beschermd wonen  Non-profit 

>34.085 15 % Beschermd wonen  Profi t 

Dementie: ouderen met psychogeriatrische 
beperkingen 

<34.085 70 % Beschermd wonen (dementie)  Non-profit 

>34.085 30 % Beschermd wonen (dementie) Profi t 

Figuur 16: Te onderscheiden vraaggroepen in dit onderzoek 

Om op landelijk en gemeentelijk niveau uitspraken te moeten doen over de mate waarin het aanbod 
woningen wordt gekeken naar een combinatie van woon(zorg)soort (profiel 1, 2, 3, 4 of dementie) 
en in welke markt (non-profit en profit) de woon(zorg)vorm wordt aangeboden. Het aanbod 
woningen voor senioren wordt in eerste instantie geoperationaliseerd uit woningen of 
wooneenheden die specifiek bedoeld zijn voor mensen van 55 jaar en ouder (met of zonder 
zorgvraag) of waarin woningcorporaties aangeven dat deze woningen ook geschikt zijn voor 
senioren en daar ook voorrang aan verlenen. Woonzorgvormen voor kortdurend verblijf (zorghotels 
of kamers in (particuliere) zorginstellingen voor kortdurend verblijf) en palliatief terminale zorg 
(hospice, bijna-thuis-thuis of palliatieve afdeling) worden in dit onderzoek niet meegenomen, omdat 
deze alleen voorzien in een behoefte voor korte duur en de reguliere woning daardoor niet direct 
beschikbaar zal zijn voor anderen. Bij woonzorgvormen waarin ook mensen met een beperking 
worden opgenomen zullen alleen de plaatsen bedoeld voor senioren worden meegenomen in het 
onderzoek. In Figuur 17 wordt weergegeven hoe de definities geschikt, verzorgd, beschermd, 
beschermd voor dementie in relatie tot de non-profit en profit markt worden geoperationaliseerd.  
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Aanbodgroep Operationalisatie Voorbeelden 

Woningsoort Markt  

Zelfstandig 
wonen 

Non-
profi t 

 Al le reguliere woningen die niet met 
voorrang worden toegewezen aan 
senioren Profi t  

Geschikt Non-
profi t 

zel fstandige woningen met een maximale huurprijs 
van maximaal 699,48 euro per maand, waarvan 
diverse kenmerken maken dat ze meer geschikt zi jn  
voor ouderen én waarbij specifiek voorrang wordt 

gegeven aan deze doelgroep (bijvoorbeeld 55+, 65+) 

- Seniorenappartementen 

- Seniorenbungalows 
- Mantelzorgwoningen  
- Kangoeroewoningen 
- Groepswonen (voor senioren) 

Profi t  

Verzorgd Non-

Profi t 

wooneenheden of (ouderen)woningen met een 

huurprijs van maximaal 699,48 euro per maand, 
waarbij een huishouden gebruik kan maken van de 
verpleging en/of verzorging vanuit een nabijgelegen 
zorgsteunpunt of verzorgingshuis  

- Aanleunwoningen 

- Serviceflats 
- Verzorgingshuis met scheiden 

wonen/zorg 

- Particuliere zorgcomplexen 
 

Profi t wooneenheden of (ouderen)woningen met een 

huurprijs van minimaal 699,48 euro per maand, 
waarbij een huishouden gebruik kan maken van de 

verpleging en/of verzorging vanuit een nabijgelegen 
zorgsteunpunt of verzorgingshuis 

Beschermd 
(somatisch 
en evt. 

dementie) 

Non-
profi t 

woon- en verblijfsvormen met 24-uurs nabije zorg 
waarbij (1) een huurprijs gehanteerd wordt van 
maximaal 699,48 euro per maand of (2) sprake is 

van intramurale zorg en er naast de eigen bijdrage 
géén extra kosten worden gevraagd voor woon- en 
of zorgdiensten 

- Verzorgingshuizen  
- Verpleeghuizen  

- Private zorginstellingen 
 

 

Profi t woon- en verblijfsvormen met 24-uurs nabije zorg 
waarbij (1) een huurprijs gehanteerd wordt van 

minimaal 699,48 euro per maand of (2) sprake is 
van intramurale zorg en er naast de eigen bijdrage 
extra kosten worden gevraagd voor woon- en of 

zorgdiensten 

Beschermd 

(speciaal 
voor 
dementie) 

Non-

profi t 

woon- en verblijfsvormen met 24-uurs nabije zorg 

specifiek voor ouderen met psychogeriatrische 
problemen waarbij (1) een huurprijs gehanteerd 
wordt van maximaal 699,48 euro per maand of (2) 

sprake is van intramurale zorg en er naast de eigen 
bi jdrage géén extra kosten worden gevraagd voor 

woon- en of zorgdiensten 

- Kleinschalig groepswonen voor 
mensen met dementie 

- Verpleeghuis specifiek voor 
psychogeriatrische cl iënten 
 

Profi t woon- en verblijfsvormen met 24-uurs nabije zorg 
specifiek voor ouderen met psychogeriatrische 
problemen waarbij (1) een huurprijs gehanteerd 
wordt van minimaal 699,48 euro per maand of (2) 

sprake is van intramurale zorg en er naast de eigen 
bi jdrage extra kosten worden gevraagd voor woon- 
en of zorgdiensten 

Figuur 17: Operationalisatie van woonvormen voor senioren 

Om op landelijk en gemeentelijk niveau uitspraken te moeten doen over de mate waarin het aanbod 
woningen in kwantitatieve zin (uitgaande van de functioneringsprofielen) voldoet moeten 
verschillende databronnen gebruikt worden. Op landelijk niveau vormen het CBS (2012), CFV (2013) 
en TNO (2013) de belangrijkste bronnen om het aanbod in beeld te krijgen. In Bijlage 5 wordt 
uitgelegd op welke manier precies deze data is gecombineerd om het aanbod te kwantificeren.  
 
Gegevens van de bestaande woonzorgvormen in gemeenten wordt achterhaald door gebruik te 
maken van de database van van Adresboek Verzorgingshuizen, Verpleeghuizen, Ziekenhuizen en 
Serviceflats (Redactie Adresboek, 2012), database van Zorgbelang Nederland (Zorgbelang 
Nederland, 2014), Zorgkaart Nederland (Zorgkaart Nederland, 2014), Databank Wonen-Zorg van 
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Aedes-Actiz (Aedes-Actiz, 2014) Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen voor Ouderen 
(LVGO, 2014), TNO-Horizonline (TNO, 2014), overzicht toegelaten instellingen (CIBG, 2014), 
Nederlandse Vereniging van Particuliere Woon- en/of Zorgvoorzieningen (NeVeP, 2014) en het 
aantal wooneenheden in BAG-viewer (Kadaster, 2014). De hieruit voortgekomen lijst wordt 
aangevuld met woonzorgvormen zoals vermeld op de website van zorginstellingen en 
woningcorporaties. Informatie over het aantal woonsoorten geschikt voor ouderen (geschikte 
woningen) worden aangeleverd door Woningcorporaties die actief zijn de regio. Hierbij wordt 
gevraagd naar woningen in hun bestand die ze expliciet toewijzen of extra geschikt achten voor 
ouderen. Door deze gebouwinformatie te categoriseren in woningsoort (meergezins - of 
eengezinswoningen) kan worden bekeken welk aandeel woningen in de gemeente wordt gelabeld 
als seniorenwoning. 
 
Om vraag en aanbod met elkaar te vergelijken moet eerst gecorrigeerd worden dat er elke woning 
meerdere personen (met en zonder beperking) wonen. De gemiddelde huishoudengrootte van een 
65-plusser is 1,55. Als men kijkt naar de gemiddelde huishoudengrootte van een 65-plusser die 
woont in een ouderenwoning (geschikt of verzorgd wonen), dan blijkt dat deze gedaald is naar 1,37 
personen per huishouden (CBS, 2009). Aangezien mensen die wonen in een verzorgde woonvorm 
vaak ouder zijn dan de mensen die wonen in een geschikte woonvorm, is het huishouden vaak ook 
kleiner. Om toch op dezelfde gemiddelde huishoudengrootte uit te komen, wordt er van uit gegaan 
dat geschikte woonvormen een huishoudengrootte hebben van 1,4 en verzorgde woonvormen 1,31. 
In beschermde woonvormen wordt er van uitgegaan dat er per woning of wooneenheid één persoon 
in een bepaald functioneringsprofiel woont.  
 
Naast de correctie van de huishoudengrootte dient ook rekening te worden gehouden met de 
gewenste leegstand (zie ook paragraaf 2.3.3). Op basis van de literatuur van Beijeren (1986) en het 
percentage meergezinswoningen (ABF Research, 2013) zou de gewenste leegstand van woningen in 
de vier geselecteerde gemeenten tussen de 1,64 en 1,99 moeten liggen. In Nederland wordt een 
gewenste leegstand aangehouden van 2,2. In deze theorie wordt uitgegaan van een gemiddelde 
woonduur van tien jaar. Echter is de gemiddelde woontijd in verzorgingshuizen en (somatische en 
psychogeriatrische) verpleeghuizen respectievelijk 3,7 en 2,8 jaar. Bovendien wordt bij de 
berekening van de vergoeding voor intramurale zorg uitgegaan van een bezettingspercentage van 97 
procent (Nederlandse Zorgautoriteit, 2014). Om op basis van deze data een inschatting te kunnen 
maken van het aantal gewenste overaanbod aan woningen, wordt een range ingevoerd waarbij de 
gewenste leegstand oploopt naarmate de zorgvraag toeneemt en dus de woontijd korter wordt. 
Hierbij dient wel de kanttekening geplaatst te worden dat woningen die voor een bredere doelgroep 
ingezet kunnen worden, er in het geval van overaanbod in de praktijk geen leegstand op hoeft te 
treden indien er andere doelgroepen zijn die in een dergelijke woning willen en mogen wonen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1 Het kan natuurlijk ook voorkomen dat de partner van iemand waarbi j geschikt of verzorgd het beste past, wel  nog 

zel fstandig zou kunnen wonen. Deze partner neemt in principe dan de ‘plaats’ i n van iemand met profiel 2 of 3. Het aanta l  
mensen wat dus in deze woningen terecht zouden kunnen is dus vri j optimistisch geschat; het aanbod voor profiel  2 of 3 
zou veel  lager kunnen l iggen indien er een groot verschi l  i s  tussen het functioneren van de p artners . 

Gemeente 
 

% meergezins- 
woningen 
(ABF Research, 2013) 

Gewenste leegstand 
(Beijeren, 1984) 

Gewenste leegstand  

Geschikt Verzorgd Beschermd 

Heerlen 36 1,99 2,1 – 2,3 2,4 - 2,7 2,8 - 3,0 

Helmond 25 1,81 1,9 – 2,1 2,3 – 2,5 2,7 – 2,9 

Hilversum 37 1,99 2,1 – 2,3 2,4 - 2,7 2,8 - 3,0 

Súdwest-Fryslân 17 1,64 1,7 – 1,9 2,1 – 2,3 2,5 – 2,7 

Nederland 35 2,2 2,3 – 2,5 2,5 – 2,7 2,8 - 3,0 

Figuur 18: Gewenste leegstand in gemeenten (ABF Research, 2013; Beijeren, 1984; CBS, 2013) 
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3.5.2 Kwalitatieve vraag- en aanbod  
Om uitspraken te kunnen doen of de kwaliteit van woningen voldoet aan de wensen van senioren op 
landelijk en gemeentelijk niveau, zou idealiter dezelfde informatie beschikbaar moeten zijn. Echter is 
het op landelijk niveau niet mogelijk om de kwalitatieve kenmerken van alle voor senioren gelabelde 
of geschikte woningen in kaart te brengen en is op gemeentelijk niveau geen data beschikbaar over 
de woonwensen van senioren. Om deze reden is er voor gekozen om op landelijk niveau en 
gemeentelijk niveau een andere methode te gebruiken.  
 

Landelijk niveau 
Op landelijk niveau kan wel met behulp van het WoONonderzoek 2012 een vergelijking worden 
gemaakt tussen (1) de kenmerken van de woning waar recent verhuisde mensen in een 
leeftijdsgroep wonen en (2) de kenmerken van de woning waar mensen in een leeftijdsgroep graag 
naar toe zouden willen verhuizen. Hierin kunnen de kenmerken woningsoort, aantal kamers, 
woonoppervlakte, toegankelijkheid, woonmilieu en als laatste eigendomsvorm en woonkosten 
onderscheiden. In dit onderzoek worden drie leeftijdsgroepen onderscheiden, namelijk de mensen 
tussen 50 en 64 jaar (medioren, pré-pensioenfase), 65 en 79 jaar (vroege senioren) en 80 jaar en 
ouder (oudere senioren). In veel onderzoeken worden medioren niet betrokken, terwijl dat een 
leeftijdsgroep is waarin mensen nog vaak vitaal zijn, nog geen pensioen genieten, maar wel 
makkelijker de mogelijkheid hebben om te verhuizen. Bovendien worden er soms 
leeftijdstoelatingseisen gesteld die vaak op 55 jaar liggen. De medioren hebben vaak nog geen 
zorgvraag, maar zijn wel de groep die binnen 15 jaar wel tot de groep 65 tot 79-jarigen behoort. Op 
dit moment gaan mensen met een leeftijd van 65 jaar met pensioen en zullen dan ook opnieuw 
(kunnen) nadenken over de woonwensen die ze daarna hebben. De oudere senior (80+) kampt veel 
vaker met gezondheidsproblemen, waardoor meer eisen worden gesteld aan de woonvorm en de 
mate waarin ze daar de zorg kunnen ontvangen die ze nodig hebben.  
 
De hypothese is dat de mensen die willen gaan verhuizen, ook een 
woning kunnen vinden die aan hun wensen voldoet. Om te kunnen 
bepalen of het woningaanbod voldoet aan de kwalitatieve woonwens, 

wordt een vergelijking gemaakt tussen de woonwens van ouderen en 
de woning die ze niet al te lange tijd geleden hebben gevonden (zie 
Figuur 19). Hiervoor kunnen de volgende groepen worden onderscheiden:  
 
1) Woonwens: de woonwensen van de mensen die de komende 2 jaar willen of moeten gaan 

verhuizen  
2) Gerealiseerde woning: de woning waar mensen in de afgelopen 2 jaar naar toe zijn verhuisd of 

een woning hebben gevonden waar ze binnen 2 jaar naar toe gaan verhuizen en  
3) Niet-verhuisgeneigd: de woning waar mensen al langer dan 2 jaar wonen en ook niet van plan 

zijn om binnen 2 jaar uit te gaan verhuizen.  
 

De derde groep is niet relevant voor het beantwoorden van de vraag of mensen die willen verhuizen 
ook de woning willen vinden die ze zoeken. Er kan namelijk niet worden vastgesteld of de woning 
voldoet aan hun maximale woonwens of dat de woning niet (meer) voldoet aan de woonwensen, 
maar de drempel om te gaan verhuizen te groot is om voor een hogere woonwens te gaan.  
 
Om de antwoorden op vragen over de huidige woning en de gewenste woning met elkaar te kunnen 
vergelijken, worden de antwoorden zoals verwerkt in SPSS hergecodeerd en samengesteld om te 
komen tot één variabele met verschillende antwoordmogel ijkheden. De voornaamste onderdelen 
die hiervoor gebruikt worden zijn blok 8 (Kenmerken Huidige Woning), blok 17 (Huidige 
Woonomgeving), blok 18 (Voorzieningen in de Wijk ), blok 20 (Verhuizingen in de afgelopen 2 jaar), 

Gerealiseerd <woningkenmerk>

Gewenst <woningkenmerk>

Figuur 19: Conceptueel model 
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blok 26 (Kenmerken Gewenste Woning) en blok 28 (Gewenste Wijk of Woonplaats). Belangrijk om te 
vermelden is dat bij het samenstellen van de nieuwe variabele de voorkeur wordt gegeven voor het 
antwoord op de wens die ze hebben boven de huidige woonsituatie. Als mensen dus willen of 
moeten verhuizen of al een nieuwe woning hebben gevonden (verh=1 OR verh=2 OR verh=3), dan 
wordt het antwoord geselecteerd in de blokken die gaan over de gewenste of gevonden woning 
(blok 26 en 28). Als ze niet willen verhuizen (Verh=4), worden de antwoorden gebruikt die worden 
gegeven over de huidige woning en woonomgeving (blok 8, 17 en 18).  
 
Om te kunnen concluderen of er wordt voldaan aan de woonwensen die mensen hebben, wordt 
gekeken of er een verschil is tussen de groepen met behulp van de Pearson χ² -toets voor 
onafhankelijkheid. De keuze voor deze toets heeft te maken met het meetniveau (m eestal 
nominaal). Waar de verschillen zitten wordt gevonden door gebruik te maken van de Adjusted 
standardized residual. Als er een significant (5 procent) verschil is tussen de groepen woonwens en 
gerealiseerde woning (adjusted residual is kleiner dan -1,96 of groter dan 1,96), kan geconcludeerd 
worden dat er significant onvoldoende woningen zijn die voldoen aan de wensen van de 
woningzoekenden op dat bepaalde aspect. De hypothese dat er geen verschil is tussen de twee 
groepen wordt dan ook verworpen. Woningzoekenden zijn dan blijkbaar genoodzaakt om te blijven 
wonen waar ze al wonen, moeten hun verhuiswens uitstellen of gaan in een woning wonen die niet 
(op dat aspect) voldoet aan hun woonwens (zie ook paragraaf 2.2). Aangenomen wordt dat de kans 
op een woning voor alle mensen in de woonwensgroep even groot is, waardoor het niet afhankelijk 
is van welke woonwens de persoon heeft of hij of zij ook daadwerkelijk een woning krijgt.  

Gemeentelijk niveau 
Op gemeentelijk niveau is geen accurate data beschikbaar over de kenmerken van verzorgde en 
beschermde woningen beschikbaar. Doordat de geografische locaties van deze complexen 
beschikbaar is, kunnen ze wel geografisch worden weergegeven. Ook kan uit de BAG informatie 
worden gehaald over het bouwjaar van het complex en daardoor indirect iets over kwaliteit van 
verzorgde en beschermde woonvormen. Echter kan hieruit alleen worden geconcludeerd of en 
wanneer het gebouw theoretisch aan het einde van zijn levensloop is. Doordat woningcorporaties 
data ter beschikking hebben gesteld over het adres van geschikte woningen kunnen deze woningen 
geografisch worden gepositioneerd met behulp van Mapinfo, kan het bouwjaar en het 
woonoppervlakte aan de woning gekoppeld worden en kan het bijbehorende energie label worden 
toegevoegd (VU Geoplaza, 2012). De woningsoort werd vastgesteld door gebruik te maken van 
GoogleMaps.  
 
De fysieke kwaliteit van geschikte woningen kan worden vastgesteld door te kijken naar de 
combinatie van bouwjaar en energielabel. Indien er relatief veel woningen zijn die én relatief oud 
zijn (30 jaar en ouder) én een slecht energielabel hebben (E, F of G) kan wel worden aangenomen 
dat de woningen niet dusdanig zijn opgeknapt dat ze voldoen aan de eisen van deze tijd en dus 
kwalitatief niet meer voldoen. Woningsoort (eengezins- en meergezinswoningen) en 
woonoppervlakte zijn kenmerken van een woning die bepalen of een woning voor de meeste 
mensen in de gemeente aantrekkelijk is. Deze resultaten kunnen naast de gewenste woning gelegd 
worden zoals verzameld op landelijk niveau (uit het WoON 2012), alleen wordt dan geen rekening 
gehouden met de gemeentelijke omstandigheden die de woonwensen beïnvloeden. Door deze 
cijfers naast de kenmerken van alle (sociale) huurwoningen in de gemeente te leggen (ABF Research, 
2013) kan daarvoor worden gecorrigeerd.  
 
Op gemeentelijk niveau is een interview afgenomen met wethouders en/of beleidsmedewerkers bij 
gemeenten om hun visie te geven over de kwaliteit en kwantiteit van het woningaanbod voor 
senioren in hun gemeenten en hun uit te vragen over de gemeente specifieke problematiek rondom 
ouderen waar zij mee te maken hebben.  
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4 Resultaten Ontwikkelingen in woningmarkt voor senioren 

4.1 Inleiding 
Er zijn verschillende trends zichtbaar waardoor niet alleen de kwantiteit en het aandeel ouderen in 
de samenleving toeneemt, maar ook de sociale en maatschappelijke context van deze groep 
verandert. Om een beeld te geven van de externe omgeving waarin woon(zorg)vormen worden 
ontwikkeld en waarin woon(zorg)vragen ontstaan, wordt op basis van literatuur en CBS-data de 
ontwikkelingen in kaart gebracht. Als eerste wordt ingegaan op de demografische ontwikkelingen, 
economische ontwikkelingen en sociaal-culturele ontwikkelingen. Daarna wordt kort verteld over de 
technologieën die de woning- en zorgmarkt kunnen beïnvloeden (paragraaf 4.5). In de laatste twee 
paragrafen wordt kort ingegaan op de politieke en financiële veranderingen die hebbe n 
plaatsgevonden in de woningmarkt (paragraaf 4.6) en zorgmarkt (paragraaf 4.7). In Bijlage 1 
(Woningmarkt) en Bijlage 2 (Zorgstelsel) wordt uitgebreider ingegaan op de het woon- en 
zorgsysteem en de veranderingen die daarin hebben plaatsgevonden. Als afsluiting wordt ingegaan 
op de huidige woon(zorg)mogelijkheden en de mate waarin deze varianten rekening houdend met 
de ontwikkelingen toekomst hebben (zie ook bijlage 3 Huidige woon(zorg)mogelijkheden).  

4.2 Demografische ontwikkelingen 
De bevolking in Nederland zal de komende jaren verder groeien. Het aantal mensen tussen 50 en 64 
jaar zal in 2020 de hoogste aantallen kennen om daarna weer te dalen (zie Figuur 20). De 
bevolkingsgroep in die jaren zorgt er voor dat de bevolkingsaantallen in de volgende 
bevolkingscategorie (65-79 jaar) tot 2040 alleen nog maar verder doorgroeit. De bevolkingsgroep 
80+ lijkt zich te stabiliseren in 2055, dus tot die tijd moet er rekening worden gehouden dat de groep 
ouder dan 80 jaar meer dan 10 procent paar jaar zal stijgen.  

De prognose geeft aan dat er sterke regionale verschillen zijn in de groei van het aantal 50+ers. De 
provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland lijken amper meer 50+-ers in de toekomst te 
hebben. Vooral de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant zullen de komende 
jaren te krijgen met een toename van het aantal 50+ers (zie Figuur 21).  
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Figuur 20: Bevolking(sprognose) Nederland 2015-2060 (CBS, 2012) 
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Niet alle leeftijdsgroepen uit dit onderzoek groeien even hard. De bevolkingsgroep 50 tot 65 jaar zal 
de komende jaren in bijna alle provincies afnemen. In de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, 
Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant groeit het aantal mensen tussen de 50 en 65 jaar 
nog tot 2025, maar daarna zullen deze aantallen sterk gaan afnemen. In Groningen, Friesland, 
Drenthe, Zeeland en Limburg is de stijging van het aantal mensen tussen 65 en 80 jaar niet zo sterk, 
terwijl in alle andere provincies een stijging waar te nemen is (zie Figuur 21). Vooral in de provincie 
Noord-Holland en Noord-Brabant stijgt het aantal mensen tussen de 65 en 80 jaar sterk; daar komen 
respectievelijk 9.760 en 8.180 personen per jaar bij. Het aantal 80+-ers stijgt in alle provincies sterk 
(zie Figuur 22). In Zuid-Holland zal het aantal 80+ers tussen 2025 en 2030 toenemen met meer dan 
10.000 mensen per jaar. De vermindering van het aantal mensen tussen 50 en 65 jaar en de stijging 
van het aantal mensen dat 65 jaar en ouder is, is deels te verklaren door de babyboom uit de 
periode van 1955 tot 1965 die deze leeftijd daarna gepasseerd is. De levensverwachting van ouderen 
neemt toe, en zal in de toekomst naar verwachting nog sterker toenemen (Stoeldraijer, Bevolking 
vier grote steden groeit tot 2040 met 333 duizend inwoners, 2013), waardoor de groep die de 
leeftijd van 65 jaar en 80 jaar bereikt ook steeds groter wordt.  
 
 

 
 
 

  

Figuur 22: Regionale prognose (CBS, 2013) 
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Figuur 21: Regionale prognose aantal 50+-ers (CBS, 2013) 
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De levensverwachting van ouderen neemt toe en tegelijkertijd is het aantal ouderen dat een 
chronische ziekte heeft, zoals diabetes, hart- en vaatziekten, astma of artrose, de afgelopen jaren 
sterk toegenomen. Niet zozeer de aandoening zelf, maar de beperkingen die daarmee 
samenhangen, zorgen er voor dat ouderen minder redzaam zijn en moeilijker kunnen participeren in 
de samenleving (Dam, Daalhuizen, Groot, Middelkoop, & Peeters, 2012). Toch blijkt dat het aantal 
65-jarigen, dat vrij is van (matige tot ernstige) fysieke beperkingen de afgelopen jaren is 
toegenomen. In Figuur 23 is te zien wat de levensverwachting is met het hebben of ontbreken van 
bepaalde beperkingen, chronische ziekten en ervaren gezondheid. Vrouwen hebben een hogere 
levensverwachting, maar hebben wel eerder een chronische aandoening dan mannen (CBS, 2012). 
Ook ervaren ze hun gezondheid vaak minder goed dan mannen dat doen. Dit zou er mee te maken 
kunnen hebben dat ze zich minder gezond voelen of hogere eisen stellen aan hun gezondheid 
(Bonneux, Beer, Beets, Praag, & Garssen, 2012).  

Figuur 23: Levensverwachting, bewerkt naar (CBS, 2012) 

 

 
Verwacht wordt dat de levensverwachting met en zonder beperkingen in de toekomst verder zal 
stijgen. Ondanks dat de levensverwachting tussen 2000 en 2010 sterker is gestegen voor mannen 
dan voor vrouwen (Stoeldraijer & Garssen, 2011), is de prognose voor de toekomst dat het 
percentage mannen en vrouwen in de bevolkingsgroepen ongeveer gelijk blijft (CBS, 2012). Ouderen 
worden misschien niet gezonder, maar blijven wel langer vitaal en daardoor actief (Groot, Dam, & 
Daalhuizen, 2013). Lichamelijke beperkingen zorgen er voor dat er aanpassingen in de woning nodig 
zijn of dat ouderen zullen moeten verhuizen naar een levensloopbestendige woningen. Een hogere 
levensverwachting zonder afnemende beperkingen betekent vooral dat er meer woningen nodig zijn 
voor mensen met een beperking.  
 
 
 

 50 jaar 65 jaar 80 jaar 

Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 

Zonder chronische ziektes 60,7 58,2 69,3 68,2 81,7 81,0 

Zonder lichtelijke beperkingen 63,7 64,4 71,9 70,5 81,6 80,6 

In als goed ervaren gezondheid 70,7 70,5 76,2 76,2 84,4 84,1 

In goede geestelijke gezondheid 78,5 79,6 81,8 83,1 86,8 87,8 

Gemiddelde levensverwachting 81,2 84,5 83,3 86,2 88,0 89,7 

Figuur 24: Levens- en gezondheidsverwachting in Nederland (European health expectancy monitoring unit, 2010 ) 
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Steeds minder mensen kiezen er voor om te trouwen en er is ook een toename in het aantal 
scheidingen. De veranderende burgerli jke staat is ook terug te vinden in de grootte van het 
huishouden. Het CBS geeft hiervan jaarlijks een prognose. De gemiddelde huishoudengrootte van de 
gehele bevolking is de afgelopen jaren sterk gedaald, maar deze trend is niet zo sterk terug te vinden 
in de oudere leeftijdscategorieën (CBS, 2012; CBS, 2013). In alle leeftijdscategorieën wonen de 
meeste mensen alleen of met z’n tweeën. Naarmate men ouder wordt zijn de aantallen huishoudens 
met meer dan twee personen bijna niet meer aanwezig. In de toekomst wordt verwacht dat meer 
mensen alleen gaan wonen (tot 50 procent in 2060) ten koste van het samenwonen met iemand 
anders (naar 45 procent in 2060). Van de 80+-ers woont het overgrote deel alleen (66 procent) of 
samen met iemand anders (32 procent). In deze leeftijdscategorie verwacht men juist dat komende 
20 jaar meer mensen met iemand anders gaan samenwonen in plaats van alleen te wonen. Daarna 
zal juist het aandeel alleenwoners weer gaan stijgen tot de situatie in 2013. Deze ontwikkelingen 
zorgen er voor dat er in totaal veel meer huishoudens zullen ontstaan. In 2020 zal ten op zichtte van 
2013 twintig procent meer huishoudens zijn in de leeftijdscategorieën 65-79 jaar en 80 jaar en 
ouder. De jongere senioren, 50-64 jaar, zullen in 2020 zorgen voor ruim 8 procent meer huishoudens 
(CBS, 2013-2060).  

 
De gevolgen van de verkleining van het huishouden is niet alleen dat er meer woningen nodig zijn, 
maar mensen die alleen zijn en blijven lopen tegen verschillende problemen op. Ze hebben vaak 
niemand die voor hen kan zorgen, zijn onvoldoende in staat om voor zichzelf op te komen en 
hebben niemand die zaken voor hen kan beheren (Kort & Hoof, 2012). Uit onderzoek blijkt dat de 
mensen die wel al verzorgd wonen, maar geen thuiszorg nodig hebben, worden 
oververtegenwoordigd door alleenstaande 75-plussers en dan vooral de alleenstaanden van 85 jaar 
en ouder (Lijzenga & Waals, 2014). Verschillende onderzoeken tonen aan dat ze zich vaker eenzaam 
voelen (Barelds, Lissenberg, & Luijkx, 2010; Tinker, Ginn, & Ribe, 2013). 58 procent van de mensen 
die gescheiden is of weduwe/weduwnaar zijn geeft aan zich eenzaam te voelen. Van de gehuwden 
of samenwonenden is dit maar 33 procent (RIVM, 2013). Een deel van deze kwetsbare ouderen 
zullen het thuis niet redden en moeten in een verzorgingshuis worden opgenomen (RVZ, 2011). 
Alternatieven waarbij meer zorg en dagbesteding in en om de zelfstandige woning kan 
georganiseerd kunnen een oplossing zijn om voor meer alleenstaanden zorg te bieden. Een andere 
zorg bij de verkleining van het huishouden is dat de woonkosten dan niet langer door meerdere 
personen gefinancierd kunnen worden, maar door maar één persoon.  
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Figuur 25: Prognose huishoudensamenstelling (CBS, 2013-2060) 
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4.3 Economische ontwikkelingen 
De economische crisis die is ontstaan vanaf 2008 heeft grote gevolgen voor de woningmarkt en het 
vermogen van ouderen. Huizenprijzen dalen, er wordt minder verkocht en de koper krijgt meer 
macht in handen (Beld & Zalk, 2010). Banken lenen minder geld uit door de verscherpte 
solvabiliteitseisen in BASEL III en problemen met de dekking van bestaande leningen. De  hoge 
huizenprijzen, krappere kredietverlening en nieuwe aflossingsregels zorgt er voor dat huren 
aantrekkelijker wordt voor zowel ouderen als jongeren. Hierdoor zal de verhouding tussen 
huurwoningen (die nu met name bestaat uit de sociale sector) en koopwoningen veranderen (Ruijter 
& Stolk, 2013). Veel partijen vertrouwen er dan ook op dat woningcorporaties de taak op zich zal 
nemen om ook in deze minder goede economische tijden te ontwikkelen. In 2010 was in 57 procent 
van de bouwprojecten een woningcorporatie de opdrachtgever, maar ook zij hebben te maken met 
de moeilijke kapitaalmarkt en kunnen daardoor moeilijker voldoende middelen verwerven (Beld & 
Zalk, 2010) (Ruijter & Stolk, 2013). De 
afgelopen jaren zijn dan ook het aantal 
woningen dat woningcorporaties bouwen 
sterk gedaald. In 2007 voegde 
woningcorporaties nog 33.700 woningen toe 
aan het woningaanbod. In 2013 zijn maar 
25.500 woningen gebouwd om aan de vraag 
te voldoen (Lemm, 2014). Zoals in Figuur 26 
te zien is, is de verhouding 
woningbouwproductie tot de totale 
nieuwbouwproductie wel gestegen omdat 
de commerciële bouwactiviteiten nog 
sterker gedaald zijn. De stagnerende verkoop 
van bestaande woningen zorgt er ook voor 
dat de vraag naar seniorenwoningen 
afneemt. Ouderen die willen verhuizen kunnen dit vaak niet, omdat ze hun woning niet verkocht 
krijgen. Ze blijven daardoor langer in de huidige woning wonen voordat ze naar een woning 
verhuizen die speciaal bedoeld is voor deze doelgroep. Aanpassingen aan de huidige woning kunnen 
er voor zorgen dat de huidige woningen ook geschikt worden om er langer te kunnen blijven wonen 
(Elemans & Sante, 2013).  
 
Vergeleken met eerdere generaties hebben meer mensen een aanvullend pensioen opgebouwd, 
waardoor ze uiteindelijk minder afhankelijk zullen zijn van een AOW-uitkering (Hooimeijer P. , 2007). 
Ook de hogere arbeidsparticipatie van vrouwen en de toegenomen arbeidsproductiviteit hebben er 
toe bijgedragen dat mensen na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd meer te besteden 
hebben (Knoef, Alessie, & Kalwij, 2012). Staatssecretaris Klijnsma heeft in 2013 een wetsvoorstel 
aangekondigd waarin een nieuw Financieel Toetsingskader (FTK) wordt voorgesteld. Doel van deze 
wet is het toekomstbestendig maken van de pensioenen. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer 
de nieuwe pensioenwet wordt ingevoerd, maar de planning is dat dit in 2015 zal moeten gaan 
gebeuren. Uit onderzoek van Aon Hewitt blijkt dat de nieuwe regeling vooral voor 50-plussers sterk 
nadelig is. Zij gaan er totaal zo’n 61.000 euro op achteruit. Ook de zeventiger gaat  er op achteruit, 
maar deze schade blijft beperkt tot 11.000 euro. Alleen de dertigers van nu zouden er op vooruit 
gaan (AON Hewitt, 2014).  
 
Naast het feit dat de Nederlandse senioren jarenlang hoge inkomens hebben gehad en me er 
pensioen hebben opgebouwd, hebben ze ook veel vermogen opgebouwd. Het vermogen stijgt 
alleen maar verder, omdat senioren (duur) vastgoed in handen hebben. Nergens in Europa hebben 
senioren zoveel kapitaal in vastgoed zitten dan in Nederland (Smets, 2012). De overwaarde van 
Nederlandse huizen is gemiddeld meer dan 40 procent; dit komt overeen met 500 miljard euro dat 

Figuur 26: Corporaties bouwen minder nieuwe woningen. 
Bewerkt naar (Lemm, 2014) 

* Voorlopige cijfers, corporatienieuwbouw is prognose  
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zit opgesloten in huizen (Ruijter & Stolk, 2013; Taskforce Verzilveren, 2013). Tachtig procent hiervan 
zit in woningen van 50-plussers, waarvan bijna de helft de pensioengerechtigde leeftijd zijn 
gepasseerd. De gemiddelde overwaarde van de woningen in bezit van gepensioneerden is 257.000 
euro per woning. Ook al hebben deze senioren dure woningen in hun bezit, toch staat er vaak weinig 
geld op hun spaarrekening. Ze hebben wel geld nodig voor zorg of als aanvulling op hun pensioen, 
maar tot nu toe is (bijna) niet mogelijk om dit vermogen te gebruiken zonder de woning te gaan 
verkopen (Taskforce Verzilveren, 2013).  
 
Er zijn niet alleen mensen met een hoge overwaarde, maar ook met hoge hypotheekschulden. In 
1996 bleef de hypotheekschuld beperkt tot 50 procent van het bruto binnenlands product, terwijl 
het in 2009 gestegen is tot 120 procent van het bruto binnenlands product, wat overeenkomt met 
een bedrag van 600 miljard (Martens, 2009). De toename van het eigenwoningbezit en de gestegen 
huizenprijzen zijn daarvan de oorzaak. Een van de factoren die deze huizenprijs heeft beïnvloed zijn 
de uitgebreide mogelijkheden van de hypotheekrenteaftrek (Smets, 2012).  
 
Er zijn grote verschillen in 
leeftijdscohorten en regio’s wat 
betreft de hypotheekproblemen 
(Ruijter & Stolk, 2013). Ruim 90 
procent van de mensen tussen 50 en 
60 jaar in 2012 heeft nog een 
hypotheek op de woning. Van de 60-
plussers is het aandeel gedaald tot 65 
procent, aangezien velen er voor 
hebben gekozen om de woningschuld 
verder af te lossen. Ondanks dat men 
kiest voor een woning met een hogere 
WOZ-waarde naarmate men ouder 
wordt, toch is de hypotheekschuld 
lager (zie Figuur 27). Dit heeft er mee te maken dat men steeds meer hypotheek aflost, maar kan 
ook een gevolg zijn van de stijgende woningprijzen waardoor starters op de woningmarkt meer geld 
moeten inleggen. Het aandeel mensen dat de hypotheekschuld of de huur niet langer kan 
opbrengen neemt in heel Nederland toe, maar met name in de stedelijke regio’s. Dit valt deels te 
verklaren doordat in deze regio’s een grote aantrekkingskracht hebben op jonge huishoudens en 
deze vaker een hoge potentiele restschuld hebben en minder mogelijkheden op de woningmarkt 
(Groot, Schilder, & Daalhuizen, 2014).  Wellicht dat deze risico’s bij de groep ouderen kleiner zijn, 
ook al blijkt uit onderzoek van Kouwendal (2007) dat er wel een toename is van het aantal ouderen 
dat een hypotheek heeft en als ze deze hebben dat ze ook meer hypotheek betalen (Kouwendal, 
2007). 
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Figuur 27: Gemiddelde hypotheekbedragen en WOZ-waarden 
(Ament, Janssen-Jansen, & Nieuweboer, 2013) 

X 1.000 euro 

Figuur 28: Financiële risico's op regionale woningmarkten  (Groot, Schilder, & Daalhuizen, Kwetsbaarheid van 
regionale woningmarkten. Financiele risico's van huishoudens en hun toegang tot de woningmarkt, 2014) 
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Kredietbeoordelaar Moody’s verwacht dat de vergrijzing de komende twintig jaar zorgt voor een 
significant lagere groei van de economie. In het verleden groeide de economie door een 
toenemende beroepsbevolking. De krimp roept een halt toe aan deze groei. Duitsland, Italië en 
Japan zijn al sterk vergrijsd, terwijl Nederland en China de komende 15 jaar een sterke vergrijzing zal 
kennen. In andere landen, zoals de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Mexico en Turkije, blijft 
het arbeidspotentieel wel nog groeien, maar minder sterk dan voorheen. Een hogere 
pensioenleeftijd, slimmer werken en arbeidsmigratie kunnen de effecten van de vergrijzing 
compenseren, maar de vraag is of deze invloeden te realiseren zijn en voldoende effect hebben. 
Veel stemmers zijn vergrijsd en zullen daarom ook niet snel stemmen voor een hogere 
pensioenleeftijd en het aantrekken van jonge werknemers elders is ook niet altijd mogelijk 
(Jongsma, 2014). De beperktere groei zal niet voor iedereen merkbaar zijn volgens de Franse 
econoom Thomas Piketty. De economische ongelijkheid is sinds de jaren 80 van de 20ste eeuw flink 
toegenomen, omdat het vermogen harder groeit dan de economie. Hierdoor zullen de rijken nog 
rijker worden en de werkenden achterop raken (Piketty, 2014).  
 
Geconcludeerd kan worden dat de langdurige economische crisis, de daardoor toegenomen 
regelgeving en de vergrijzing er voor zorgt dat kredietverleners voorzichtiger zijn geworden met het 
uitlenen van geld. Risicovolle projecten zullen de komende jaren bijna niet van de grond komen en 
ouderen krijgen hun woning niet verkocht. Het is dan ook noodzaak om met zo weinig moge lijk 
financiële middelen en zo min mogelijk risico’s toch de woonzorgvormen te realiseren die er nodig 
zijn.  

4.4 Sociaal-culturele ontwikkelingen 
Het opleidingsniveau van ouderen is de 
afgelopen jaren flink gestegen. In 2001 was 
nog maar 10,8 procent van de bevolking 
tussen 55 en 65 jaar hoogopgeleid, in 2014 is 
dit aandeel gegroeid tot 26,3 procent (zie 
Figuur 29). Dit aandeel zal alleen maar verder 
groeien, aangezien het aandeel 
hoogopgeleiden in de groep 45 tot 55 jaar (in 
2024 is deze groep 55 tot 65 jaar) stijgt tot 
29,3 procent. In 2034 is het aandeel 
hoopgeleiden in de leeftijd van 55 tot 65 jaar 
meer dan 36 procent (groep 35 tot 45 jaar in 
2012). Door de betere opleiding van senioren, 
zal ook de beperktere toegankelijkheid van 
woningen door lager opgeleiden die wordt 
veroorzaakt door de concurrentie tussen 
huishoudens, veranderen. Er wordt vanuit 
gegaan dat mensen met een hogere opleiding betere kansen hebben op de woningmarkt dan andere 
groepen (zie paragraaf 2.3.2), maar als het grootste deel van de bevolking een hoge opleiding heeft, 
worden de lager opgeleiden alleen nog maar verder verdrongen.  Barrières opgeworpen door 
instituties, zoals overheidsbeleid, zullen deze groep moeten helpen om nog kans te kunnen maken 
op een woning. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat ouderen met een hoger opleidingsniveau, vaak 
meer financiële draagkracht hebben en daardoor eenvoudiger aanpassingen kunnen plegen aan de 
eigen woning en particuliere dienstverlening, zorg en verpleging inkopen. Laag opgeleide senioren 
wonen vaker in een huurwoning die ze zelf minder snel aanpassen en ook de corporaties doen dat 
vaak niet. Ze zijn ook minder goed in het organiseren van hun zorg en kiezen dan ook eerder voor 
een verzorgde woonvorm. Ook voelen laagopgeleide senioren zich vaker eenzaam (Lijzenga & Waals, 
2014). Om deze redenen kunnen hoger opgeleiden langer zelfstandig blijven wonen, ook al krijgen 
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Figuur 29: Opleidingsniveau 55-65 jaar (CBS, 2001-2014) 
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ze minder hulp van hun kinderen (Mulder & Kalmijn, 2004). Laagopgeleiden wonen dan ook vaker in 
een verzorgingshuis (Boer A. d., Zorg en wonen in verschillende woonvormen, 2004) .  
 
Hoogopgeleiden hebben 
gemiddeld gezien een 
mindere zorgvraag dan lager 
opgeleiden (zie Figuur 30). 
In het jaar van overlijden 
blijken 18 procent van de 
lager opgeleiden geen 
(formele) zorg te vragen, 
terwijl dit bij hoger 
opgeleiden 28 procent is. 
Meer dan de helft van de 
lage opgeleiden verbleef in 
een intramurale instelling in 
het jaar van overlijden, 
terwijl nog geen 34 procent 
van de hogeropgeleiden 
hiervoor koos. 
Hogeropgeleiden willen en 
kunnen langer zelfstandig wonen, terwijl laagopgeleiden vaker in een verzorgingshuis gaan wonen  
(Boer A. d., Zorg en wonen in verschillende woonvormen, 2004) . Een hogere opleiding zou dus 
betekenen dat de vraag naar verzorgingshuisplaatsen zal afnemen. Bovendien zorgt het hogere 
opleidingsniveau van senioren en de betere toegang tot informatie er voor dat mensen steeds 
kritischer worden (Heins, 2005). Men wil meer invloed op het eigen leven en is ook veel beter op de 
hoogte wat allemaal mogelijk is. Vaststaat dat het hogere opleidingsniveau de nodige effecten zal 
hebben op de zorgvraag en zorggebruik (Boer A. d., 2006) en dus uiteindelijk ook op de vraag naar 
(zorg)woningen.  
 
De oudere van nu, geboren voor de Tweede Wereldoorlog, is onderdeel van de zogenaamde stille 
generatie en accepteren relatief eenvoudig de beslissingen die genomen worden door professionals. 
Deze ouderen nemen niet het heft in eigen hand en vinden het een recht om verzorgd te worden op 
de oude dag. De babyboomers, de nieuwe ouderen, zijn niet gewend om autoriteit te accepteren. 
Deze generatie wordt ook wel de protestgeneratie genoemd; het is een generatie die zelf aan het 
roer wil zitten. Samen met de toegenomen beschikbaarheid van informatie over ziekte en 
gezondheid en de transparantere informatie over de zorg, zorgt dit er voor dat de komende 
generatie ouderen veel mondiger zijn en zeggenschap willen hebben over de eigen behandeling 
(Wouters, 2012). De burger wil niet alleen meer invloed hebben op de zorg die ze krijgen, maar moet 
ook (eventueel samen met de zorgprofessional) op zoek naar gezondheid en kansen om mee te 
doen in de samenleving. Vanuit de overheid wordt eigen regie gestimuleerd door de nieuwe Wmo. 
Men doet daarin een beroep op de burgers dat iedereen mee kan bl ijven doen en vraagt dan ook de 
verantwoordelijkheid van mensen voor elkaar (Vreugdenhil, 2012). Volgens Daniel Kruithof, 
projectleider ‘Burgerkracht’ bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, is het beroep doen op 
de eigen verantwoordelijkheid van burgers dan ook niet zomaar een bezuinigingsgevolg, maar is het 
een ‘historisch intermezzo’ waarin mensen weer de regie over hun leven terug willen. Bezuinigingen 
kunnen wel een stimulans zijn om de burgerkracht te stimuleren, aldus Kristel Lammers van VNG 
(Duynhoven, 2013). De focus van overheidsbeleid wordt meer gelegd op preventie en welbevinden, 
zelfredzaamheid en samenredzaamheid komen centraal te staan (Egter van Wissekerke, 2014). De 
komst van internet kan het keuzeproces voor ouderen verbeteren, omdat de mogelijkheid om 
wonen en zorg te vergelijken veel breder worden. Websites als kiesbeter.nl en zorgkaartnederland.nl 
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Figuur 30: Zorgcarrières t/m vier jaar voor overlijden, naar opleidingsniveau, 
(Galen, Poulus, & Staalduinen, 2013) 
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ondersteunen het proces waarin de keuze voor een woning of zorginstelling wordt gemaakt (Gevel, 
2012). Bovendien zijn ouderenbelangenorganisaties steeds meer verankert in de wet - en 
regelgeving, waardoor de belangen van de ouderen beter vertegenwoordigd worden (Witter & Beld, 
2012). Deze ontwikkelingen zorgen er voor dat burgers veel meer eigen verantwoordelijkheid willen, 
maar ook moeten nemen. Men moet zelf actiever handelen om de zorg die ze nodig hebben te 
krijgen, aangezien men niet langer zomaar recht heeft op formele zorg. De informele zorgers 
moeten actiever worden om deze steun te geven aan ouderen, maar moeten ook de ruimte hebben 
om deze zorg te kunnen geven. In sommige woonzorgvormen is hier meer ruimte voor dan in andere 
vormen.  
 

4.5 Technologie 
De ontwikkelingen op technologisch gebied gaan snel. Op het gebied van technologische 
hulpmiddelen voor ouderen worden zes hoofdcategorieën onderscheiden, namelijk technologie ten 
behoeve van assistentie, werkbesparing, cognitieve oriëntatie, informatie, veiligheid en tele-zorg 
(Singh, 2005).  
 
Technologie op het gebied van zorg, ook wel assistive technology genoemd, wordt door de World 
Health Organization (WHO) gedefinieerd als “Een overkoepelende term voor een apparaat of 
systeem dat het individuen mogelijk maakt om taken uit te voeren waar ze anders niet toe in staat 
zijn of het verhogen van het gemak en de veiligheid waarmee taken uitgevoerd kunnen worden” 
(WHO, 2004). Hieronder kunnen verschillende services en producten worden geschaard, waaronder 
hulpmiddelen, aanpassingen en computers, en kunnen zowel een medisch als niet -medisch doel 
hebben (Tinker A. , 2014). Vroeger was het bijvoorbeeld noodzakelijk om te verhuizen naar een 
nultredenwoning als traplopen niet meer mogelijk was. Trapliften konden destijds alleen worden 
geplaatst in een woning met een rechte trap. Tegenwoordig is daarin veel meer mogelijk en is de 
aanwezigheid van de trap dan ook niet meer zo’n groot struikelblok (Lijzenga & Waals, 2014). Onder 
werkbesparende technologieën worden hulpmiddelen verstaan die de efficiëntie van de 
zorgverlening verhogen en de problemen rondom het optillen en verplaatsen van patiënten 
vermindert. Slimme toepassingen op het gebied van kleur en geluid die zorgen voor cognitieve 
oriëntatie. Een voorbeeld hiervan is een kraan of kookplaat die van kleur verandert bij het 
veranderen van de temperatuur. Informatietechnologie zorgt voor middelen die hulp bieden bij 
administratie, informatie of interactie (Mohammadi, 2010). Het hogere opleidingsniveau heeft er 
voor gezorgd dat er een grotere geografische spreiding is binnen families dan in eerdere generaties. 
Van de andere kant zijn de huidige generaties veel beter met digitale media en zijn ze ook gewend 
om relaties te onderhouden op afstand door het gebruik van sociale media, email en gebruik van 
smartphones. Hierdoor kan veel makkelijker informele zorg worden gegeven waarbij directe 
nabijheid geen noodzaak is. Dit geldt vanzelfsprekend niet voor huishoudelijke hulp en persoonlijke 
verzorging, waardoor voor die soorten zorg andere oplossingen moeten worden geboden (Broese 
van Groenou, 2012). Veiligheidstechnologieën worden ingezet als alarmsysteem als de cliënt 
bijvoorbeeld het bed of de kamer verlaat of valt. De draadloze alarmknop een goed voorbeeld. Als 
de cliënt de knop indrukt, wordt een signaal naar de zorgverlener verstuurd en op afstand  kan de 
zorgverlener besluiten welke stappen zij neemt. Ook kan gebruik worden gemaakt van sensoren, 
waarbij niet meer actief een signaal wordt gestuurd door de cliënt, maar bijvoorbeeld een bedsensor 
of valdetector die afgaat als er problemen zijn. Tele-zorg, ook wel telecare of telehomecare 
genoemd, is “het gebruik van technologie in de dagelijkse zorgpraktijk zonder dat er direct contact is 
tussen een zorgverlener en een zorgvrager” (Kort & Hoof, 2012, p. 66). De tele-zorgsystemen hebben 
als functie dat ze (1) veiligheid in de woning of (2) de vitale functies monitoren of (3) informatie en 
ondersteuning bieden via telefoon of internet. Op afstand kan dus in de gaten worden gehouden 
hoe het met de cliënt gaat door te kijken naar de vitale functies of door het opzetten van een 
videoverbinding (Mohammadi, 2010).  
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Het gebruik van deze ondersteunende technologieën is een manier om ouderen langer thuis te laten 
wonen (Hilvers-Modderman & Bruijn, 2013). Toch zijn er nog verschillende redenen aan te wijzen 
waarom technologische hulpmiddelen niet altijd werken voor ouderen. De effecten van deze 
technologische ondersteuning zijn wisselend. Het monitoren van de vitale functies z ijn niet altijd 
effectief, al blijkt het voor een beperkte groep wel het gebruik van zorggebruik te verminderen. Er is 
ook onvoldoende bewijs dat het monitoren van de veiligheid, zoals valpreventie, effecten heeft op 
het gebruik van zorg. Alleen het gebruik van technologie als consult voor zorg bleek effecten te 
hebben, al blijkt dat niet te gelden voor het opleiden en ondersteuning geven via email of internet  
(Barlow, Singh, Bayer, & Curry, 2007). Bovendien wordt de vraag vaak gesteld of deze 
technologische ontwikkelingen wel iets kunnen doen tegen de enorme eenzaamheid die veel 
ouderen ervaren, aangezien uit onderzoek blijkt dat bijna 9 procent van de pensioengerechtigden 
zich eenzaam voelt (Oussoren, 2014). De problemen bij het gebruik hebben met name te maken met 
het gebrek aan kennis en educatie. De applicaties zijn gebaseerd op technologieën die ouderen 
helemaal niet gewend zijn om te gebruiken en doordat ouderen langzamer zijn in het opnemen van 
nieuwe informatie, hebben ze meer oefening en hulp nodig. Zorgprofessionals zijn ook niet altijd op 
de hoogte van de mogelijkheden van deze technologieën. Opleiding van professionals is niet gericht 
op telehomecare systemen, maar op de face-to-face care. Niet iedereen heeft dan ook de 
beschikbaarheid over technologie door de kosten die de aanschaf, training en ondersteuning met 
zich meebrengen (Tinker A. , 2014). Een continue uitwisseling van kennis en ervaring tussen 
producenten, bedrijven en zorgprofessionals zou er voor moeten zorgen dat de belemmeringen om 
de technologie op grote schaal toe te passen weg worden genomen (Kort & Hoof, 2012).  
 
De andere vraag is wie gaat betalen voor de toepassing van zorgtechnologie. De betaalbaarheid van 
technologieën wordt beperkt doordat de stimuleringsregelingen onder de AWBZ op dit moment 
bevroren zijn. Er moet wel een nieuwe regeling komen, maar hierover is nog niet veel bekend. Per 
2015 mogen gemeenten en zorgverzekeraars bepalen in welke mate ze domoticaproducten 
vergoeden, maar hiervan hoeft men volgens de Vereniging Eigen Huis weinig te verwachten  
(Oussoren, 2014). Uit onderzoek van Aedes bij 112 woningcorporaties in Nederland blijkt dat 63 
procent niet investeert in zorgtechnologie, vooral omdat andere partijen al investeren of dat de 
kosten door de huurder zelf moeten worden betaald. 37 procent doet dit wel, maar meestal alleen 
na overleg met de zorgaanbieder of gemeente (zie Figuur 31). Een ander deel van de 
woningcorporaties moet nog beleid ontwikkelen of ze wel zorg technologieën gaan vergoeden  
(Goes, Hulten, & Witter, 2014). Doorontwikkeling van deze producten en het opleiden van ouderen 
en zorgverleners is noodzakelijk om de technologische mogelijkheden echt bruikbaar te maken.  
  

Figuur 31: Corporatie investeren in zorgtechnologie (Goes, Hulten, & Witter, 2014) 
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4.6 Veranderingen in woningmarktsysteem 
Woningcorporaties, maar ook andere verhuurders, hebben ze te maken met de verhuurdersheffing. 
Deze belastingplicht geldt alleen voor ‘de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de groep die bij 
aanvang van het kalenderjaar het genot krachtens eigendom, bezit of beperkte recht heeft van meer 
dan tien huurwoningen’ (art. 1.4, Wet maatregelen woningmarkt 2014 II). Deze heffing bestaat uit de 
betaling van belasting van 0,381 procent (2014) tot 0,536 procent (2017) van de “som van WOZ-
waarden van de huurwoningen waarvan de belastingplichtige bij aanvang van het kalenderjaar het 
genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft, verminderd met tien maal de gemiddelde 
WOZ-waarde van die huurwoningen” (Rijksoverheid, 2014) (Staatsblad van het Koninkrijk der 
Nederlanden, 2013). Er wordt een korting gegeven op de verhuurderheffing van 10.000 euro per 
huurwoning dat gerealiseerd is door de verbouw van niet voor bewoning bestemde ruimten, zoals 
een verzorgingshuis. Ook kunnen er kortingen gegeven worden aan verhuurders voor de bouw, 
verbouw en sloop van huurwoningen in Rotterdam-Zuid of krimpregio’s (artikel 1.11, Wet 
maatregelen woningmarkt 2014 II). Aedes schat in dat de verhuurdersheffing voor de 
woningcorporaties en particuliere verhuurders in de sociale sector ruim 1,1 miljard kost  in 2014. Dit 
komt neer op een bedrag van ongeveer 541 euro per woning. Dit bedrag loopt op tot 1,7 miljard 
euro per jaar in 2017 wat overeenkomt met een bedrag van 775 euro per woning (Aedes, 2013). Als 
reactie hierop verwacht Aedes dat corporaties “minder kunnen investeren, hun bedrijfskosten 
verlagen en huren verhogen” (Aedes, 2014). Ronald Papping, Directeur Woonbond, ondersteunt 
deze mening door te zeggen dat “er veel minder woningen worden gebouwd en huren onbetaalbaar 
wordt” (Nederlandse Woonbond, 2013). Commerciële verhuurders hebben hetzelfde probleem, 
maar kunnen er voor kiezen om te gaan investeren in het buitenland om daarmee hun vermogen 
beter te laten renderen.  
 
De overheid kan op verschillende manieren staatssteun geven aan woningbouwcorporaties, namelijk 
het geven van project- en saneringssteun door het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV), 
overheidsgaranties op de borging van leningen door het Waarborgfonds Sociale Won ingbouw 
(WSW) en lagere grondkosten bij aankoop van grond van de gemeenten. (Europa decentraal, 2014). 
Door de vele grote incidenten binnen de corporatiesector, zoals de financiële problemen bij Vestia, 
wordt er niet langer uitgegaan van zelfregulering, maar CFV houdt aangescherpt extern toezicht 
(Centraal Fonds Volkshuisvesting, 2014). Het Centraal Fonds Volkshuisvesting wordt daarmee 
vervangen voor de Financiële Autoriteit woningcorporaties (artikel  57, Herzieningswet toegelaten 
instellingen volkshuisvesting) en krijgt de taak om toegelaten instellingen te wijzen op de kerntaken, 
de positie van gemeenten richting toegelaten instellingen te versterken en toezicht te houden op 
deze instellingen. Deze autoriteit krijgt daarmee zelfstandige bevoegdheden, waaronder het geven 
van een aanwijzing aan woningcorporaties (Eerste Kamer der Staten-Generaal, 2012). Het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw beperkt zich alleen tot het afgeven van borgstellingen voor 
corporaties, dus andere (maatschappelijk actieve) ontwikkelaars en beleggers kunnen geen 
aanspraak maken op deze borgstellingen om op die manier financieringskosten laag te houden. 
Kortingen die gemeenten geven op bouwgrond ten behoeve van sociale woningbouw moeten 
worden gemeld aan de Europese Commissie (Europa decentraal, 2014). 
 
De strengere regelgeving zorgt er voor dat woningcorporaties moeilijker geld kunnen lenen, maar 
ook dat ze niet langer onrendabele investeringen kunnen compenseren met de bouw van 
commercieel vastgoed. Immers mogen ze niet langer de vormen van staatssteun gebruiken voor 
niet-DAEB vastgoed en zijn daardoor de marges op dit vastgoed veel lager. Bovendien kunnen ze ook 
niet, of in ieder geval minder, bouwen voor de ouderen die ook een huurprijs boven de 
liberalisatiegrens kunnen betalen. Dit segment van de markt zal moeten worden opgepakt door 
marktpartijen.  
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Met de komst van de nieuwe Huisvestingswet (1 januari 2015) heeft de Geme ente meer 
bevoegdheden gekregen om de woonruimteverdeling in de gemeente te sturen. Alleen indien in de 
gemeente er aangetoond kan worden dat er sprake is van “onevenwichtige en onrechtvaardige 
effecten van schaarste aan goedkoper woonruimte” en “als het instrumentarium van de wet geschikt 
en proportioneel is om de effecten te bestrijden” (Vet, 2014, p. 5). Deze wet is onder andere specifiek 
bedoeld voor schaarste aan goedkoper woonruimte in het algemeen, woonruimte met spe cifieke 
voorzieningen (bv. Voor ouderen en gehandicapten) of woonruimte voor de huidige inwoners van de 
gemeente door sturing te geven aan de voor verhuur bestemde goedkope woonruimtevoorraad. Er 
is pas sprake van schaarste in deze zin als de schaarste verdringing van kwetsbare groepen 
veroorzaakt. Gemeenten mogen zelf bepalen welke woningen ze als schaars en goedkoop labelen en 
daarmee verplichten tot het aanvragen van een vergunning. In de gemeentelijke of regionale 
Huisvestingsverordening worden regels opgesteld die betrekking hebben op het in gebruik nemen 
en geven van goedkope woonruimte en/of het wijzigen van de samenstelling van de 
woningvoorraad. Een onderdeel van de Huisvestingswet is de urgentieregeling, waarin de 
mogelijkheid wordt gegeven om voorrang te verlenen aan woningzoekenden die met spoed 
woonruimte nodig hebben. Hiervan is onder andere sprake van woningzoekenden die mantelzorg 
verlenen of ontvangen. Bij het opstellen van de Huisvestingswet moet de gemeente overleg voeren 
met omliggende gemeenten, woningcorporaties en andere stakeholders (zoals zorginstellingen als 
het gaat om ouderen) (Vet, 2014).  
 

4.7 Veranderingen in het zorgmarktsysteem 
Tot 2003 was de enige vormen van zorg die onderscheiden werden gehandicapte nzorg, 
verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg. De verzekerde kreeg een indicatie voor een van deze 
soorten zorgvoorzieningen en kon deze ontvangen van een van de zorgaanbieders zonder dat zij 
geconfronteerd wordt met de kosten die hiermee gemoeid zijn. Met de grondige herziening van de 
AWBZ werd een grotere differentiatie aangebracht in de soorten zorg die men nodig heeft en welke 
vergoedt wordt (zie Figuur 32). Tot 2007 werden de functies huishoudelijke verzorging, persoonlijke 
verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf vergoed uit de AWBZ. In 2007 werd 
bepaald dat de huishoudelijke verzorging niet langer in de AWBZ onder de verantwoordelijkheid van 
de centrale overheid vallen, maar werd deze verantwoordelijkheid overgeheveld naar de Wmo 
onder verantwoordelijkheid van de Gemeente.  

Jaartal Tot 2003 2003-2006 2007-2015 2013 - > 
Wet  AWBZ Wmo AWBZ Wmo ZVW Wlz 

Soorten 
zorg 

Verpleeghuiszorg Persoonlijke 
verzorging 

 
Persoonlijke 

verzorging 
 

Persoonlijke 
verzorging 

 

Verzorgingshuiszorg Huishoudelijke 

verzorging 
Huishoudelijke 

verzorging 
 

 Huishoudelijke 
verzorging 

  

Gehandicaptenzorg Verpleging  Verpleging  Verpleging  

 Activerende 
begeleiding 

  
Begeleiding Begeleiding 

  

 Ondersteunende 

begeleiding 
   

 Behandeling  Behandeling  Behandeling  

 

Verblijf  
Verblijf 

(ingedeeld in 
ZZP 1 t/m 10) 

  
Verblijf 
(ZZP 1-3 
vervalt) 

Indicatie 
instelling 

  Gemeente CIZ Gemeente 
Verpleegkundige 

(zorgplan) 

CIZ 

Aanbesteding 
inkoop 

  Gemeente Zorgkantoor Gemeente Zorgverzekeraar 
Zorgkantoor 

Alternatief   PGB PGB (evt.) PGB 
PGB of 

restitutiezorg 
VPT of 
PGB 

Figuur 32: Veranderingen in de zorg voor ouderen 
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De functie verblijf betekent dat iemand recht heeft om opgenomen te worden in een intramurale  
zorginstelling, waarbij de kosten voor wonen en zorg worden vergoed werden uit de AWBZ. De 
zwaarte van de benodigde zorg wordt uitgedrukt in Zorgzwaartepakketten (ZZP 1 tot en met 10). De 
mensen die de lichtste Zorgzwaartepakketten toegewezen zouden krijgen, ZZP 1 en 2 (sinds 2014) en 
3 (sinds 2015), hebben niet langer recht op verblijf in instellingen, maar moeten in een woning 
blijven of gaan wonen waar ze extramuraal de zorg krijgen die ze nodig hebben. De kosten voor 
wonen worden voor deze groep dan ook niet vergoed. Alle andere vergoedingen voor de ZZP’s zijn 
per 1 januari 2015 worden overgeheveld naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ), maar blijven wel onder 
verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid en zijn alleen beschikbaar met een zorgindicatie 
uitgevoerd door het Centraal Indicatiestelling (CIZ). Daarnaast is per 2009 het systeem afschaft 
waarbij naast de vergoeding voor de intramurale zorg, een vaste vergoeding voor rente, 
afschrijvingen en onderhoudskosten van het gebouw op basis van nacalculatie werd  gegeven. 
Tussen 2012 en 2018 zal dit systeem worden afgebouwd en vervangen door de Normatieve 
Huisvestingscomponent. Het gevolg hiervan is dat de vergoeding voor het vastgoed afhankelijk 
wordt van de bezetting van de wooneenheid. Indien er geen cliënt woont, zal de instelling naast de 
omzet die voortvloeit uit de levering van zorg, ook geen vergoeding voor het vastgoed plaatsvinden. 
Hierdoor wordt het des te belangrijker om de combinatie van het vastgoed en de levering van de 
zorg aantrekkelijk te houden voor de klant. 
 
Sinds 1 januari 2015 zijn de taken uit de AWBZ verdeeld over de Wmo 2015, Jeugdwet, 
Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (zie Figuur 33). Deze veranderingen zorgen er voor 
dat de gemeente en de zorgverzekeraars meer verantwoordelijkheden krijgen. Het CIZ is dan ook 
niet langer het enige indicatieorgaan. Gemeente indiceren Huishoudelijke hulp en Begeleiding en 
worden ook verantwoordelijk voor de kwaliteit en vergoeding van deze functies. Overigens moeten 
ze de huishoudelijke hulp leveren met een budget dat 40 procent lager is dan voorheen. Wie welke 
hoeveelheid zorg krijgt kan per gemeente verschillen en er zijn ook gemeenten die helemaal geen 
huishoudelijke hulp meer aanbieden. Verpleging en verzorging zijn overgeheveld naar de 
Zorgverzekeringswet en wordt daarmee een verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar. Met deze 
overheveling zijn ook de budgetten die daarvoor beschikbaar waren vanuit het Rijk sterk gekort. In 
2015 zal een overgangsregeling gelden, waarbij zorgverzekeraars de inkooptaak overlaten aan de 
zorgkantoren in de regio waar de verzekerde woont. De bedoeling is dat per 2016 de verzekeraar dat 
zelf gaat doen.  
 

  
Er zijn verschillende manieren waarop de zorg ingekocht kan worden. Cliënten met ee n intramurale 
indicatie kunnen er voor kiezen om te gaan wonen in een intramurale zorginstelling of Zorg in natura 
thuis (Volledig Pakket Thuis, VPT) ontvangen. Deze soorten zorg worden ingekocht door het 
zorgkantoor. Net zoals bij extramurale zorg is het ook mogelijk om een Persoonsgebonden Budget 
(PGB) aan te vragen bij de gemeente (begeleiding en huishoudelijke hulp), de zorgverzekeraar 
(verpleging en verzorging) of het zorgkantoor (Verblijf). Hierdoor kan de cliënt zelf de zorg inkopen 
die hij of zij nodig heeft en geïndiceerd krijgt, maar moet daarbij wel rekening houden dat de 

Figuur 33: Hoe regelt de overheid al deze veranderingen? (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2014) 
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vergoeding daarvoor lager ligt dan bij Zorg in Natura. De regels rondom de PGB zijn tegelijkertijd met 
de overheveling van de taken veel strikter geworden. Cliënten met een PGB-budget krijgen de 
vergoedingen in 2015 niet langer op hun eigen rekening gestort, maar deze worden rechtstreeks 
door de Sociale Verzekeringsbank uitbetaald aan de zorgverlener. Verzekeraars stellen de 
voorwaarden dat er een budgetplan komt welke zorg wordt ingekocht, er duidelijk wordt 
aangegeven waarom er een PGB zou moeten komen en de kwaliteit van de zorg voldoende is. 
Daarnaast kan de zorgverzekeraar nog aanvullende eisen stellen. Indien een client zorg wil 
ontvangen van een zorgaanbieder die niet voor die zorg gecontracteerd is door de zorgverzekeraar, 
dan kan men er ook voor kiezen om restitutiezorg te ontvangen. Gemeenten hebben zelf de 
beleidsvrijheid om te bepalen of en in welke vorm ze PGB’s uitgeven.  
 

4.8 Huidige woonzorgvormen 
Ouderen willen meestal zo lang mogelijk 
zelfstandig blijven wonen. Dit heeft niet alleen 
de voorkeur, maar ze zijn vaak ook gelukkiger 
dan mensen die intramuraal wonen (Kok, et 
al., 2004). Het zelfstandig wonen betekent 
niet altijd dat ze blijven wonen in de woning 
waar ze al tientallen jaren wonen, maar men 
kan ook verhuizen naar diverse soorten 
woonvormen speciaal voor de leeftijdsgroep. 
Voor sommige senioren komt er een moment 
waarop zelfstandig wonen niet meer mogelijk 
of gewenst is. Dan moeten er ook 
mogelijkheden zijn voor verblijf met zorg 
(Boer & Klerk, 2006). In Figuur 34 is een 
overzicht gegeven van veelvoorkomende 
woonzorgvormen en de mate van zorg en 
concentratie van woningen. In deze paragraaf 
wordt per woonzorgvorm ingegaan op de 
toekomstbestendigheid er van. Deze 
inschatting is ook gemaakt op basis van de 
beschikbaarheid en toegankelijkheid, kwalitatieve kenmerken en organisatie en financiering In 
Bijlage 3 is de gehele literatuurstudie weergegeven. 
 

4.8.1 Verpleeg- en verzorgingshuizen 
Meestal wordt een verzorgingshuis gedefinieerd als een woonvorm waarin mensen kunnen gaan 
wonen als ze niet meer zelfstandig kunnen wonen. Bewoners krijgen hulp bij wassen, aankleden, 
eten en naar bed gaan. In een verpleeghuis wordt intensieve zorg verleend. Verblijf in een 
verpleeghuis kan voor korte duur zijn, maar ook voor langere duur. Als gevolg van veranderingen in 
financiering van de zorg zal de vraag naar met name verzorgingshuizen sterk afnemen (zie paragraaf 
4.7). De NZa heeft in 2012 bekend gemaakt dat ongeveer 30 procent van de intramurale capaciteit 
bestaat uit eenheden voor ZZP 1 tot en met 3 (Berenschot, 2014). Dit zou overeenkomen met ruim 
54.000 plaatsen. 12 procent van de 350 leden van Actiz die verpleeg- en verzorgingshuiszorg leveren 
geven aan dat ze een of meerdere locaties al hebben moeten besluiten. Dit komt overeen met 17 
locaties waar in totaal 1.200 verzorgingshuisplaatsen zouden zijn. 34 procent geeft aan dat ze de 
komende tijd nog plaatsen zullen sluiten. Dit zorgt er voor dat er uiteindelijk nog op 65 locaties zo’n 
4.300 plaatsen zullen verdwijnen (Actiz, 2014).  
 

Figuur 34: Typen woon-zorgvormen (Elemans & Sante, 2013) 
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ING Economisch Bureau heeft voor het overtollig zorgvastgoed vier strategieën geformuleerd. Men 
kan de verpleeghuiszorgcapaciteit vergroten door de verzorgingshuiswoningen aan te bieden aan 
mensen met een zwaardere zorgvraag. Ten tweede kan men de ruimte ombouwen tot (zelfstandige) 
zorgappartementen waar men extramurale zorg kan verlenen. Het probleem hierbij is dat de 
services die nu worden aangeboden aan intramurale bewoners (maaltijden, wasservice, receptie en 
dergelijke) vaak te duur zijn als deze kosten volledig worden doorbelast aan de bewoners zelf. 
Hierdoor wordt het verzorgingshuis niet langer toegankelijk voor alle inkomensgroepen. Het verlies 
accepteren op de voorzieningen en diensten zal niet zorgen voor een toekomstbestendige 
exploitatie en zal uiteindelijk zorgen voor een faillissement (Ginneken, 2014). De derde strategie 
houdt in dat de vastgoedportefeuille wordt gereorganiseerd en de thuiszorgcapaciteit uitgebreid. De 
laatste optie is het inzetten van het vastgoed voor alternatieve doeleinden om uiteindelijk het 
vastgoed af te gaan stoten (ING Economisch Bureau, 2013). De elementen die invloed hebben op de 
strategiekeuze voor een bepaald verpleeg- of verzorgingshuis zijn de mate van concurrentie in de 
directe omgeving, de samenstelling van de lokale (oudere) bevolking, de ligging ten op zichtte van 
voorzieningen en het imago van het complex (Forschelen-Janssen, Nieuw woonconcept in 
verzorgingshuizen biedt kansen, 2014).  
 
Actiz heeft aan de aangesloten zorginstellingen gevraagd welke alternatieve gebruiksmogelijkheden 
door hen zijn onderzocht. Hieruit blijkt dat met name het omzetten naar zwaardere zorg of 
extramurale zorg als alternatieven worden gezien. Knelpunten die daarbij worden genoemd om de 
alternatieven te kunnen realiseren zijn vooral dat het gebouw verouderd of ongeschikt bleek te zijn 
(55 procent), er problemen waren met het zorgkantoor, er geen sluitende business case was of op 
een andere manier een financieel onhaalbaar plan was (51 procent) en ook de wet- en regelgeving 
speelde in 20 procent van de gevallen een rol (Actiz, 2014). Vaststaat dat als substitutie door 
zwaardere zorg niet lukt en de leegstand toeneemt, de zorgaanbieders duizenden euro’s aan 
inkomsten per plaats per maand verliezen. Hierdoor moeten ze op een gegeven moment wel 
locaties sluiten, de cliënten verhuizen en personeel ontslaan.  
 

Er zijn ook partijen die waarschuwen de capaciteit verzorgingshuizen niet zomaar versnelt af te 
bouwen, omdat nu de vraag naar dergelijke woningen wel afneemt, maar door de sterk toenemende 
groei van de 80-plussers de vraag vanaf 2030 weer veel groter wordt. Zonder sterk gewijzigde sociale 
en politieke veranderingen, zal de vraag naar intramurale voorzieningen in die tijd weer sterk 
toenemen (Elemans & Sante, 2013). Het vinden van tijdelijke oplossingen voor dit vastgoed zou dan 
ook een goede oplossing zijn om deze (tijdelijke) dip in vraag door te komen. Enkele 
verzorgingshuizen, zoals Sint Jacob in Amsterdam, laat studenten tijdelijk in deze vrijkomende 
kamers wonen. Studenten krijgen korting op de huur en in ruil daarvoor moeten ze 2 uur hulp 
verlenen, zoals met ouderen en zieken naar de kerk gaan, kop koffie met ze drinken of meegaan met 
uitjes. Niet alleen wordt hiermee het tekort aan studentenwoningen tegen gegaan, ook kan het 
contact met studenten de eenzaamheid van ouderen verminderen, aldus Actiz (NOS, 2014).  
 

Figuur 35: Welke alternatieven zijn onderzocht? (Actiz, 2014) 
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In welke mate een verpleeg- of verzorgingshuis voldoet aan de wensen en kwaliteiten van de 
bewoners verschillen de meningen. Van de ene kant zijn er tegenstanders van dit woonzorgmodel, 
omdat de grootschaligheid er voor zorgt dat er weinig oog is voor de bewoners en het de bewoners 
passief maakt. Kleinschalige woonvormen (zie paragraaf 0) zouden beter passen bij het idee om 
ouderen te activeren. Van de andere kant geeft de grootschaligheid de mogelijkheid om een breder 
palet aan activiteiten aan te bieden, zitten bewoners minder bij elkaar op de lip en is er meer 
mogelijkheid om gelijkgestemde bewoners op te zoeken (Metzemaekers, 2007).  
 

4.8.2 Aanleunwoning 
Aanleunwoningen zijn zelfstandige woningen die  dicht bij verzorgingshuizen staan of er aan 
vastzitten (Woonz, 2014). De sluiting van verzorgingshuizen als gevolg van de extramuralisering 
heeft ook grote gevolgen voor de aanleunwoningen. Bij 70 procent van de verzorgingshui zen die 
plannen hebben om een locatie te sluiten behoren aanleunwoningen. Dit gaat om 40 organisaties 
die in totaal zo’n 2.200 aanleunwoningen in bezit hebben. Veelal zijn er wel alternatieven voor de 
faciliteiten uit het verzorgingshuis die sluiten, maar voor 700 aanleunwoningen zijn er geen 
alternatieven voor het restaurant, dagbesteding en de sociale activiteiten die in het verzorgingshuis 
georganiseerd werden.  
 

4.8.3 Kleinschalig wonen 
Kleinschalig wonen is van oorsprong een Zweeds concept bedacht in de jaren zeventig. De eerste 
proefprojecten uit die tijd bleken erg succesvol te zijn, waardoor ze in 1985 ingevoerd zijn in het hele 
land (Boekhorst, 2007). Aedes-Actiz definieert kleinschalig wonen als “een kleine groep mensen, die 
intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben, met elkaar in een groepswoning wonen, waardoor 
het voor hen mogelijk is een zo normaal mogelijk leven te leiden” (Aedes-Actiz, 2014). Een 
veelgebruikte aanvulling van deze definitie is opgesteld uit een samenwerking tussen 
Verpleeghuisgeneeskunde van het VUmc, het Trimbos Instituut en een groep experts die deze 
definitie verder ingekaderd hebben door het opstellen van 6 criteria (zie Figuur 122). In deze criteria 
komen drie betekenissen van 
kleinschaligheid samen. Het gaat om 
fysieke kenmerken, een gezamenlijk 
leven van bewoners en personeel 
en om het individuele leven van 
bewoners (Boekhorst, Depla, Lange, 
Pot, & Eefsting , 2007; Heumen, 
Straatsma, Huibers, Jans, & Krijger, 
2009; Hertogh, 2010). Deze 
woonvorm heeft als doel om “een 
prettige en vertrouwde woonsfeer voor de cliënt te realiseren, waarin de cliënt keuzes maakt voor 
zijn dagbesteding en -indeling op basis van eigen opvattingen en omstandigheden in plaats van op 
basis van bedrijfseconomische overwegingen” (Krijger, 2004, p. 9). De oorsprong van kleinschalige 
woonvormen is dan ook te vinden in de benadering waarin het meer gaat om de beleving en warme 
zorg. Het is een soort tegenreactie op het sterk gereguleerde aanbodmodel in Nederland waarbij de 
kwaliteit van de voorzieningen en de prijs precies is vastgesteld. Doel is om de kwaliteit te 
maximaliseren bij het minimaliseren van de kosten (Nouws H. , 2003).  
 
  

1. Een bewoner blijft in voor- en tegenspoed bewoner  
2. Er wordt een gewoon huishouden gevoerd 
3. De bewoner heeft de regie over de inrichting van zi jn dagelijks leven 
4. Het personeel is onderdeel van het huishouden 
5. Bewoners vormen met elkaar een groep  
6. Een kleinschalige woonvorm is gevestigd in een archetypisch huis  

 

Figuur 36: Criteria kleinschalig wonen (in volgorde van belangrijkheid) 
(Boekhorst, Depla, Lange, Pot, & Eefsting , 2007) 
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Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de 
inrichting van de woonomgeving, de omgang van 
het personeel met de bewoners en een goede 
daginvulling bijdragen aan een gevoel van 
geborgenheid en veiligheid en dat mensen zich 
op hun gemak voelen (Schols, 2013). Zoals ook in 
Figuur 124 te zien is, blijken de mensen met 
dementie die op een kleinschalige afdeling gaan 
wonen een significant hogere kwaliteit van leven 
krijgen. Dit heeft met name te maken dat ze op 
een kleinschalige afdeling een positiever 
zelfbeeld krijgen en zich minder sociaal 
geïsoleerd voelen. De mate waarin mensen in 
kleinschalige woonvormen kunnen voorzien in 
hun algemene dagelijkse levensbehoefte (ADL) neemt in de tijd niet af, terwijl dat bij 
verpleegafdelingen wel zo blijkt te zijn (Rooij, Luijkx, Emmerink, Declerq, & Schols, 2009). 
Medewerkers die werken in kleinschalige woonvormen zijn over het algemeen positiever over hun 
werk, al zijn er ook tegenstrijdige onderzoeksresultaten over de mate waarin emotionele uitputting 
ontstaat (Actiz, 2012). Familieleden van ouderen hebben de indruk dat verzorgenden in kleinschalige 
voorzieningen meer interesse hebben in de levensgeschiedenis van de cliënt, meer respect tonen 
voor de belevingswereld van de oudere en ook minder gehaast lijken dan in verpleeghuizen. Ook 
heeft de familie het idee dat ze meer aandacht hebben voor de mantelzorger. Het is niet gebleken 
dat mensen die in kleinschalige woonvormen wonen gezonder zijn of de belasting van de 
mantelzorger lager is, al zijn de mantelzorgers wel veel tevredener dan mantelzorgers van ouderen 
in verzorgingshuizen (Pot, 2007). Dit lijken dus positieve veranderingen te zijn ten op zichtte van de 
reguliere verpleeg- en verzorgingshuizen waar deze ouderen anders terecht komen. Afgezien van de 
kwaliteit was ook het doel om de kosten te minimaliseren door de zorg kleinschalig te organiseren 
(Nouws H. , 2003). De problemen die zich voordoen rondom kleinschalige woonvoorzieningen van 
ongeveer zes bewoners is dat het moeilijk te exploiteren zijn. De spits- en nachturen zijn lastig om 
personeel effectief in te zetten voor een groep van zes bewoners. Veelal wordt dit opgelost door het 
vormen van grotere groepen of een clustering van meerdere groepswoningen. Overigens blijkt dat 
niet alle woonvormen hier problemen mee ondervinden, waardoor het niet duidelijk is of het een 
structureel financieel probleem is of dat er op sommige locaties organisatieproblemen zijn (Heinen 
& Groen, 2012).  
 

4.8.4 Serviceflats 
Een serviceflat is “een complex zelfstandige woningen met een bouwwijze die gericht is op 
beschermd wonen, met een complexgewijs aangeboden service- en vaak ook zorgpakket, met een 
integraal contract voor wonen, zorg en dienstverlening” (Nagel, 2006, p. 17). In sommige gevallen is 
de bewoner eigenaar van het appartement, maar dat hoeft niet. Eind jaren zestig is dit concept 
geïnitieerd op initiatief van ouderen zelf van mensen die een eigen woning wilde combineren met 
collectieve service en dienstverlening (Lupi, 2014).  
 
Serviceflats krijgen steeds meer concurrentie met andere woonzorgvormen. Serviceflats verliezen 
vaak deze concurrentiestrijd, omdat de woningen vaak te weinig woongenot bieden en de service is 
niet op maat van de bewoner (Oliemans & Voordt, 2003). De woningen hebben een verouderde 
uitstraling en zijn onvoldoende aangepast aan de oudere doelgroep die een grotere zorgvraag heeft 
(Nagel, 2006). Ook zijn ze vaak te klein naar de huidige kwaliteitsmaatstaven (Oliemans & Voordt, 
2003). De servicediensten kennen een steeds schevere prijs-kwaliteitverhouding. De besturen van 
deze verenigingen zijn vaak hoogbejaard en roepen de hulp in van professionele beheerders, die 
uiteindelijk veranderingen doorvoeren die niet stroken met de ideeën van de eigenaren (Lupi, 2014). 

Figuur 37: Resultaten op Kwaliteit van Leven in de 

Nederlandse onderzoeksgroep (Rooij, Luijkx, Emmerink, 
Declerq, & Schols, 2009) 
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Middelen ontbreken om de functionele en technische veroudering aan te pakken (Oliemans & 
Voordt, 2003). Door de goede locatie biedt dit soort vastgoed zeker mogelijkheden voor de 
toekomst. Homan en Hoeksma (2011) zien veel mogelijkheden om in serviceflats verzorgd wonen 
aan te bieden, waarbij mensen geheel zelfstandig kunnen wonen, maar er 24 uur per dag zorg op 
afroep mogelijk is. De uitdaging wordt gezien in het fysiek en organisatorisch zo vorm te geven dat 
de zorginfrastructuur niet zo zichtbaar is en vitale ouderen ook hier willen komen wonen. Hiervoor 
dienen de appartementen wel in eigendom te komen van één beheerder en niet langer versnipperd 
onder de verschillende eigenaren. Er moet meer technologie aangelegd worden en de 
appartementen dienen vaak gerenoveerd te worden. De huren moeten voor een bredere groep 
ouderen betaalbaar zijn en betere mix komen van vitale en zorgbehoevende bewoners (Homan & 
Hoeksma, 2011).  
 

4.8.5 Private zorginstelling 
Private verpleeg- en verzorgingshuizen zijn instellingen die geen WTZi-toelating hebben en cliënten 
dus ook geen aanspraak kunnen doen op verpleging en verzorging uit de AWBZ/Wlz (RiVM, 2013). 
De zorg die de instelling levert kan wel dezelfde zwaarte kennen, maar deze wordt particulier of 
indirect uit de Wlz/Zvw met PGB gefinancierd. Daarnaast zijn er ook nog particuliere villa’s waar 
mensen kunnen verblijven, ook al hebben ze niet per se zorg nodig. De commercieel ingestelde 
zorgvilla’s bieden veel services, maar daarvoor dient de bewoner fors te betalen. Derge lijke 
instellingen kunnen wel meeprofiteren van de sterke groei van het aantal ouderen dat op basis van 
inkomen en vermogen woonzorgvoorzieningen met extra kwaliteit en topkwaliteit kan betalen. De 
kwaliteit van de woning en de geleverde zorg in de villa’s  hoeft niet hoger te zijn dan in het reguliere 
aanbod. Naast dat de woningen alleen beschikbaar zijn voor een beperkte groep ouderen, blijkt er 
ook een toename te zijn van mensen die zelf een woongroep organiseren (NOS, 2013), waardoor 
dezelfde doelgroep wellicht eerder kiest om zelf de touwtjes in handen te nemen dan in een 
zorgvilla te gaan wonen. Een ander probleem dat wordt aangekaart door Puck Bulthuis, voorzitter 
van de Nederlandse Vereniging van Particuliere Woon- en/of Zorgvoorzieningen (NeVeP), is dat de 
regels die de Inspectie voor de Gezondheidszorg hanteert niet altijd passen bij de zorgvilla’s. De 
inspectie houdt toezicht op de kwaliteit en de veiligheid van zorg en hanteert bij deze controles de 
eisen die ook worden gesteld bij grote verpleeg- en verzorgingshuizen, terwijl een zorgvilla kiest voor 
een huiselijke warme omgeving waarbij bewoners gewoon naar buiten kunnen en niet altijd beugels 
in de badkamers zijn te vinden (Smits, 2013).  
 
DTZ Zadelhoff verwacht dat de investeringen 
in zorgvastgoed de komende jaren wel 
zullen stijgen door de toenemende vraag en 
de afnemende rendementen in de 
kantorenmarkt. De investeringen bleven in 
2013 nog beperkt tot zo’n 120 miljoen euro, 
terwijl in 2017 de investeringen in vastgoed 
voor de zorg naar verwachting stijgen tot 
zo’n 825 miljoen euro (zie Figuur 130). 
Hiervoor verwachten beleggers dan wel 
flexibele nieuwe gebouwen op 
aantrekkelijke locaties, ervaren exploitanten, 
langdurige huurcontracten (minimaal tien 
jaar) en bruto aanvangsrendementen tussen 
de 6,5 en 8.  

Figuur 38: Ontwikkeling investeringsvolume in 
zorgvastgoedbeleggingen (DTZ Zadelhoff, 2014) 



 

H
o

o
fd

st
u

k:
 R

es
u

lt
at

en
 O

n
tw

ik
ke

lin
ge

n
 i

n
 w

o
n

in
gm

ar
kt

 v
o

o
r 

se
n

io
re

n
 

 47
 

4.8.6 Mantelzorgwoning 
De definitie van een mantelzorgwoning is dat het gaat om een “verplaatsbare, aangepaste 
zelfstandige wooneenheden die bij een bestaande woning kunnen worden geplaatst (en ook 
gemakkelijk weer weggehaald kunnen worden) zodat een zorgbehoevende dicht bij zijn 
mantelzorger(s) kan wonen” (Expertisecentrum Mantelzorg, 2014). Het voornaamste voordeel ten 
opzichte van andere woonzorgvormen is dat de ouder dicht in de buurt van de mantelzorger kan 
wonen, zonder dat het ingrijpende gevolgen heeft voor de mantelzorger zelf. Als de ouder overlijdt 
of de mantelzorger kan niet langer voor de ouder zorgen, dan kan de mantelzorgwoning eenvoudig 
verplaatst worden. Het beperkt voorkomen van deze woonvorm heeft te maken met het verbod om 
te gaan bouwen zonder vergunning (WRO etc.). Naar aanleiding van de motie van het lid Pieper 
(Kamerstuk 32123, nr. 34, vergaderjaar 2009-2010 ), heeft het kabinet besloten om per 1 november 
2014 toe te staan dat mantelzorgwoningen vergunningsvrij mogen worden gebouwd. Met deze 
regeling worden dergelijke woningen juridisch gelijk getrokken met een garage of tuinhuis voor 
zolang er sprake is van mantelzorg. Deze regeling geldt niet indien de bebouwing in strijd is met het 
bestemmingsplan. In dat geval moet er alsnog een vergunning worden aangevraagd. De procedure 
daarvoor is ondertussen wel verkort van zes maanden (uitgebreide voorbereidingsprocedure) tot 
acht weken (reguliere voorbereidingsprocedure). Om mantelzorgwoningen verder te stimuleren is 
ook bepaald dat dergelijke (tijdelijke) woningen niet vijf, maar tien jaar op dezelfde locatie mogen 
blijven staan (Donner, 2011). Na het wegvallen van de mantelzorg moet de tuin wel weer in de oude 
staat worden teruggebracht (PasAan, 2014).  
 

4.8.7 Kangoeroewoning 
In kangoeroewoningen wonen, net zoals bij mantelzorgwoningen, ook generaties bij elkaar maar is 
de intentie anders. Het zijn “geschakelde, zelfstandige wooneenheden met inpandige verbinding 
voor ouderen of mensen met een beperking en hun familie waarbij de familie mantelzorg verleent”  
(Expertisecentrum Mantelzorg, 2014). Het zijn aan elkaar gebouwde woningen die een permanent 
karakter kennen. Een kangoeroewoning wordt ook wel tweegeneratiewoning, meergeneratiewoning 
of duowoning genoemd. Tandemwoningen zijn weer net iets anders; dan gaat het om twee 
woningen dicht bij elkaar in dezelfde buurt, maar zonder inpandige verbinding (Schellingerhout & 
Klerk, 2004). Het grootste voordeel van kangoeroewoningen is dat het een goede mogelijkheid is om 
(langdurig) mantelzorg te kunnen verlenen. De problemen die spel en is dat niet duidelijk is of en 
hoeveel vraag er is naar deze woningen, men bang is dat mantelzorgers overbelast raken en een 
kangoeroewoning als geheel moeilijk continuïteit kan krijgen als iemand overlijdt, verhuisd of als er 
sprake is van onenigheid. Veel mensen blijken afgeschrikt te worden als de voorwaarde van het 
betrekken van de woning is dat ze de woning vrij moeten geven indien er geen zorgrelatie meer is. 
Het opsplitsen van een kangoeroewoning naar twee zelfstandige woningen blijkt ook niet alt ijd 
eenvoudig, waardoor deze clausule niet zomaar van tafel kan worden geveegd. Corporaties hebben 
wel interesse in het aanbieden van deze woonvorm, maar lopen naast de genoemde nadelen, ook 
tegen de inkomenseis aan (Witter & Bijl, 2014). De landelijke overheid lijkt positief te staan 
tegenover de kangoeroewoningen gegeven verschillende rapporten en adviezen, maar heeft geen 
stimuleringsbeleid. De bouw van kangoeroewoningen zorgt er wel voor dat het doel van de overheid 
om meer over te laten aan de verantwoordelijkheid van burgers beter behaald kan worden (Witter, 
2005). Het inbouwen van meer flexibiliteit en het verbeteren van de kwaliteit van de woningen 
wordt gezien als een verandering die de bouw van kangoeroewoningen moet gaan stimuleren 
(Witter & Bijl, 2014). 
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4.8.8 Groepswonen 
Groepswonen wordt ook wel ‘Centraal wonen’, ‘Co-housing’ of ‘gemeenschappelijk wonen’ 
genoemd. Onder gemeenschappelijk wonen wordt verstaan “alle vormen van wonen waarbij 
meerdere huishoudens een of meer ontmoetings- en/of werkruimten gemeenschappelijk gebruiken 
en beheren, waarbij het lidmaatschap vrijwillig is en de groep zelf beslist over de toelating van 
nieuwe leden” (Federatie Gemeenschappelijk Wonen, 2014). De mensen die in de gemeenschap of 
groep wonen zijn bereidt tot gezamenlijke activiteiten en wederzijdse hulp. Er is geen sprake van 
mantelzorg, maar ouderwetse burenhulp, ook wel noaberschap genoemd (LVGO, 2014). Bewoners 
waarderen deze woonvorm, omdat het gezelligheid, sociale interactie en wederzijdse hulp oplevert 
De ervaring is ook dat als ouderen al langer samen wonen, ze ook meer van elkaar accepteren op het 
gebied van kwetsbaarheid en ongewoon gedrag, dan als ze in een nieuwe groep komen (Tinker, 
Ginn, & Ribe, 2013). Gemeenschappelijk wonen onderscheidt zich op drie kenmerken van andere 
woonzorgvormen, namelijk inspraak, zelfbeheer en verantwoordelijkheid voor elkaar (Kruiswijk & 
Overbeek, 1998). Gemeenschappelijk wonen heeft zich vooral ontwikkeld met utopisch-religieuze 
basis. De modernere woongemeenschappen uit de jaren ’60 beperkten zich tot woonvormen voor 
jongeren en jongvolwassenen. In de jaren daarna werden een aantal projecten gerealiseerd waarbij 
een variabel aantal huishoudens een zelfstandige woning had en daarnaast gemeenschappelijke 
voorzieningen en ruimten werden gedeeld. Woongroepen voor ouderen ontstonden in de jaren ’80 
met als inspiratie het Duits ouderenproject in Bad Segeberg (Stavenuiter & Dongen, 2008).  
 
De voordelen die worden genoemd bij het wonen in een woongemeenschap is dat het gezelligheid 
en een gevoel van veiligheid oplevert. Bewoners in een woongemeenschap zijn actiever dan de 
bewoners die zelfstandig wonen en men biedt elkaar veel steun bij emotionele en praktische zaken. 
Bovendien geeft het wonen in een woongemeenschap een algemeen zin aan hun leven, w at zeker 
belangrijk is nadat de werkfase voorbij is, er daarmee ook allerlei contacten wegvallen en de 
kinderen het huis uit zijn. Bij het opzetten van een woongemeenschap duurt het vaak lang 
(gemiddeld vier jaar) voordat een groep, na het initiatief, uite indelijk ook echt gemeenschappelijk 
kan gaan wonen. Het grootste probleem is vaak het vinden van een geschikte locatie. Bij de eerste 
oplevering is het vaak lastig om de woningen vol te krijgen, omdat ouderen af willen of moeten 
haken omdat het initiatief zo lang duurt (Stavenuiter & Dongen, 2008). Ook de exploitatiefase kent 
zijn eigen problemen. Het samenwonen met anderen gaat niet zonder slag of stoot. Het 
gemeenschappelijk wonen levert spanningen op die ontstaan door “tegenstellingen tussen eigen 
mening en groepsbesluit, tussen je eigen gang gaan en je aanpassen, tussen oude en nieuwe 
groepsleden en tussen onverdraagzaamheid en tolerantie” (LVGO, 2014). De kans van slagen wordt 
het grootste geacht als “(1) er een krachtige initiatiefgroep van toekomstige bewoners bestaat die 
zelf stappen zet, (2) de groepsleden zeggenschap hebben over plan en uitvoering, (3) men invloed 
heeft op de woningtoewijzing, (4) men op medewerking van andere partijen kan rekenen en (5) de 
eigen kennis en kunde van de initiatiefnemers wordt aangevuld met deskundige begeleiding” (FGW, 
2014).  

4.8.9 Andere woonvormen 
Er zijn nog veel meer woonvormen die geschikt zijn of kunnen worden gemaakt om ouderen thui s te 
kunnen laten wonen. Als eerste wordt de nultredenwoning besproken. Daarna worden de 
mogelijkheden besproken om woningen aan te passen aan de behoeftes van de ouder wordende 
bewoner. Woonzorgzones kunnen helpen om de oudere in dezelfde woning te laten wonen, ook al 
hebben ze meer zorg nodig.  

Nultredenwoning 
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Centraal 
Fonds voor de Volkshuisvesting specificeren een nultredenwoning als “een woning die zowel intern 
als extern toegankelijk is. Een woning is intern toegankelijk als de belangrijkste vertrekken 
(woonkamer, keuken, toilet, badkamer, en één slaapkamer) op één verdiepingslaag liggen. Een 
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woning is extern toegankelijk als de belangrijkste vertrekken van buiten te bereiken zijn zonder 
trappen te hoeven lopen” (WSW, Ministerie BZK & CFV, 2013). Nultredenwoningen kunnen heel 
goed ouderenwoningen zijn, maar dat hoeft niet. Ouderenwoningen worden met voorrang 
toegewezen aan ouderen, terwijl in nultredenwoningen in principe iedereen kan wonen. 
Woningcorporaties hebben in 2013 zo’n 701.965 nultredenwoningen in hun bezit (CFV, 2013); dit is 
minder dan de helft van de totale woningvoorraad nultredenwoningen. Nultredenwo ningen in 
Nederland zijn meestal meergezinswoningen. In 42 procent van de gevallen is de nultredenwoning 
een eengezinswoning waarvan bijna de helft vrijstaande eengezinswoningen zijn (Schlangen, 2007). 
Aangezien woningcorporaties dit soort woningen relatief minder in hun bezit heeft, is dan ook de 
verwachting dat de voorraad van woningcorporaties meer bestaat uit nultreden-
meergezinswoningen. Om aan de vraag naar dergelijke woningen te voldoen, pleiten partijen er voor 
om meer levensloopbestendige woningen toe te voegen aan de woningmarkt. Deze woningen zijn 
voor alle leeftijds- en beperkingsgroepen geschikt, waardoor ouderen niet langer hoeven te 
verhuizen als ze eenmaal hun beperkingen krijgen (Tinker A. , 2014). De noodzaak van de bouw van 
nultredenwoningen kan ook worden betwist door de toename van hulptechnologieën (zie ook 
paragraaf 4.5) die de reguliere woningbouw geschikter kan maken voor deze doelgroep en de 
beschikbare woningmarkt voor deze doelgroep groter maakt.  
 

Aanpassen van reguliere woningen  
Aedes, Actiz en MOgroep zijn van mening 
dat de traditionele eengezinswoningen 
sterk verbeterd kunnen worden, zodat de 
vraag naar nultredenwoningen wordt 
verminderd. 30 procent van de 
woningvoorraad bestaat uit flats, wat 
betekent dat ouderen vooral wonen in 
eengezinswoningen en daar graag willen 
blijven wonen (Aedes-Actiz, 2009). 
Verbeteringen die worden aangedragen 
door een onderzoek dat is uitgevoerd door 
Laaglandadvies en instituut KITTZ zijn het 
aanbrengen van beugels, een tweede 
leuning bij de trap, weghalen van drempels, 
beter hang- en sluitwerk en een tweede 
toilet op de slaapverdieping (Lagemaat, 
Linden, Schellekens, & Stephan, 2005). 
 
Om een badkamer geschikt te maken voor 
senioren, zoals aanpassingen aan de 
douche, wastafel en het plaatsen van een toilet, kost een investering tussen de 5.000 en 7.000 euro. 
Hiervoor rekent de woningcorporatie een huurverhoging van ongeveer 6 euro per maand. Indien de 
aanpassingen worden gedaan tijdens groot onderhoud, kan de investering kostenneutraal worden 
uitgevoerd. Andere aanpassingen aan de woning zijn gering of kunnen in het reguliere onderhoud 
meegenomen worden (Lagemaat, Linden, Schellekens, & Stephan, 2005). Uit onderzoek blijkt dan 
ook dat aanpassingen aan de woningen kosteneffectief zijn (Tinker A. , 2014). Het aanpassen van de 
woning kan (gedeeltelijk) vergoedt worden door de gemeente uit de Wmo. Welke eisen de 
gemeenten aan de aanvraag stellen kan verschillen, waardoor niet iedereen op hetzelfde recht 
heeft. Gemeenten kunnen ook een (inkomensafhankelijke) bijdrage vragen.  
 
 

Figuur 39: Beschrijving van voorzieningen die voorkomen in 
bepaalde prijsklasse, prijspeil 2005 (Neele, Rossum, & Janse, 
2010) 
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Aanpassen van woonomgeving 
Een woonzorgzone, ook wel woonservicezone genoemd, is een (deel van een) wijk of dorp waarbij 
wonen en zorg gescheiden zijn, maar wel wordt gestreefd naar integratie met welzijn en 
dienstverlening in de buurt (Schaap & Smeets, 2004). Niet alleen de woningen, maar ook de 
woonomgeving, worden zo toegankelijk voor mensen met lichamelijke beperkingen. Zorg, zoals 
huisarts, thuiszorg, apotheek en huismeester, wordt vanuit het wijkservicecentrum of zorgsteunpunt 
geregeld. Dit servicepunt is op maximaal 500 meter van de woning, zodat ouderen er makkelijker 
zelfstandig naar toe kunnen gaan. Het wonen in een woonzorgzone betekent ook dat de bewoners 
niet-planbare 24-uurszorg kunnen krijgen (Smets, 2012; Woonz, 2014). Ondanks dat er sprake is van 
integrale zorg- en dienstverlening, is het uitdrukkelijk niet de bedoeling dat in het woongebied de 
zorg domineert. De gedachte is dat wanneer het welzijn van ouderen goed is, er ook pas veel later 
een zorgvraag zal gaan ontstaan (Schaap & Smeets, 2004). Het openen van een dergelijk steunpunt 
kan er dus voor zorgen dat het aanbod dat voorheen gekwalificeerd werd als een geschikte woning, 
nu ook geschikt wordt voor mensen die meer zorg nodig hebben. Hierdoor wordt het aanbod 
verzorgde woningen vergroot, zodat deze woningen niet alleen beschikbaar komen voor mensen die 
24-uurs oproepbare zorg nodig hebben, maar ook voor mensen die nog niet alle zorg nodig hebben 
die in het steunpunt wordt aangeboden.  

4.8.10  Overzicht  
In deze paragraaf is een samenvatting gegeven van de kenmerken en toekomstbestendigheid van 
woonvormen specifiek voor senioren. In bijlage 3 is meer informatie te vinden over de kenmerken 
van de woonvormen. De variaties zijn uitputtend, waardoor niet alle woon(zorg)vormen benoemd 
kunnen worden. In  is een overzicht gegeven van alle genoemde woonsoorten en hun kenmerken. 
Aangezien er beperkingen zijn in tijd is er voor gekozen om bij de inventarisatie van de 
woonzorgvormen in Nederland en de geselecteerde gemeenten te beperken tot vier verschillende 
woonvormen, namelijk geschikt wonen, verzorgd wonen, beschermd wonen en beschermd wonen 
specifiek voor dementerenden (zie ook paragraaf 2.4.1 en 3.5). Hieronder wordt een overzicht 
gegeven van de besproken woningsoorten, de relatie met de categorisering die in de overige 
hoofdstukken wordt gebruikt, de manier om deze woningen te kunnen gaan bewonen 
(toegankelijkheid) en de manier waarop de woonkosten worden gefinancierd.  

Figuur 40: Overzicht woon(zorg)mogelijkheden in relatie tot categorisering, toewijzing en financiering  
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5 Resultaten Verhuismotieven 

5.1 Inleiding 
Om te kunnen bepalen wat de vergrijzing gaat 
betekenen voor de woningmarkt, is het 
noodzakelijk om inzicht te krijgen in het 
toekomstige verhuisgedrag van ouderen. 
Vroeger gingen mensen naar een 
verzorgingshuis als ze een hoge leeftijd 
bereiken, tegenwoordig is dat niet meer zo 
vanzelfsprekend. Nog geen 4 procent van alle 
mensen tussen de 50 en 85 jaar heeft 
besloten om in 2011 te verhuizen, terwijl 
gemiddeld 14 procent van de jonge twintigers 
in dat jaar ging verhuizen (zie Figuur 41). 
Senioren willen graag in hun eigen 
vertrouwde woning en woonomgeving oud 
worden (Rijksoverheid, 2014), ook wanneer 
de zorgbehoefte toeneemt. Toch willen en moeten ze vaak op een gegeven moment verhuizen 
(Ministerie van VROM, 2010). In dit hoofdstuk wordt ingegaan op redenen waarom ouderen 
besluiten niet te verhuizen of juist wel gaan verhuizen. Na het bespreken van de betrouwbaarheid 
en validiteit van deze analyse, wordt in de volgende paragraaf ingegaan op de verhuisgeneigdheid 
van senioren. Daarna worden achtereenvolgens de veronderstelde verhuismotieven en de mate 
waarin dat voor 50-plussers een rol speelt of speelde in de wens om te verhuizen of verhuisd te zijn. 
De motieven die genoemd worden zijn Huishoudensamenstelling (paragraaf 5.4), Wooncarrière 
(paragraaf 5.5), Werk/studiecarrière (paragraaf 5.6) en Zorg (paragraaf 5.7) besproken.  
 

5.2 Betrouwbaarheid en validiteit 
Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het WoONonderzoek 2012. De continuïteit en opzet 
van het onderzoek en de grootte van de steekproef doen vermoeden dat de resultaten als 
betrouwbaar kunnen worden geschat. De resultaten zoverre valide dat ze met een 
betrouwbaarheidsniveau een foutmarge hebben van maximaal 1,74 procent (zie Figuur 42. De 
steekproef is voor alle leeftijdsgroepen representatief is en te generaliseren is naar de gehele 
populatie in de leeftijdsgroep. De mensen die in een instelling verblijven (verzorgingshuis, 
verpleeghuis e.d.) zijn niet in het onderzoek meegenomen. Van de senioren tussen de 50 en 64 jaar 
en tussen de 65 en 79 jaar woont respectievelijk 0,8 en 1,5 procent in een instelling. Bijna 14 procent 
van de senioren van 80 jaar en ouder woont in een instelling, waardoor de enquête  minder 
representatief is voor deze groep zoals ook terug te zien is in de foutmarge. Dit betekent dat in 
realiteit meer 50-plussers zijn verhuisd vanwege een zorgbehoefte, omdat deze mensen al zijn 
verhuisd vanwege dat motief.  
 

Leeftijds
groep 

Populatie (CBS, 2012) Steekproef Foutmarge 

50-64 3.391.475 17.922 0,73 % 

65-79 2.030.353 11.095 0,93% 

80+ 686.015 3.141 1,74% 

Figuur 42: Representativiteit van de steekproef 

 

Figuur 41: Percentage mensen in leeftijdsgroep dat in 2013 
verhuisd is. Eigen bewerking van (CBS, 2013) en (CBS, 2013) 
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5.3 Verhuisgeneigdheid 
In dit onderzoek naar verhuisredenen worden 
zowel de respondenten die in de afgelopen twee 
jaar zijn verhuisd als de respondenten die van 
plan zijn komende twee jaar te verhuizen. In 
Figuur 43 is te zien dat er 2 (80+) tot bijna 4 (50-
64 jaar) keer zoveel mensen die in 2 jaar willen 
gaan verhuizen, dan dat ze in dezelfde 
tijdsperiode echt gaan verhuizen. De 80+-ers 
lijken hun verhuiswens vaker te realiseren dan 
de mensen in de leeftijdsgroep tussen de 50 en 
64 jaar. Procentueel willen veel minder oudere 
senioren verhuizen, terwijl juist blijkt dat deze 
leeftijdsgroep veel vaker verhuisd dan lagere 
leeftijdsgroepen (CBS, 2013). De cijfers 
ondersteunen de veronderstelling dat het vaker 
voorkomt dat ouderen niet willen verhuizen en 
ook niet verwachten te moeten gaan verhuizen, 
maar uiteindelijk toch moeten verhuizen. Het 
aandeel mensen dat de afgelopen 2 jaar is 
verhuisd in werkelijkheid veel hoger, omdat de 
mensen die in een verzorgings- of verpleeghuis 
zitten niet in de steekproef zitten. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat hoe ouder mensen 
worden, hoe minder graag ze willen verhuizen, maar wel steeds vaker moeten verhuizen.  
 
 Van de mensen die aangeven niet te willen 
gaan verhuizen geven de meeste mensen als 
reden op dat ze wel tevreden zijn met hun 
woning en woonomgeving (zie Figuur 44). Ook 
willen ze vaak niet weg uit hun eigen buurt. De 
ongunstige huizenmarkt speelt voor de jonge 
senioren nog wel een rol, voor de oudere 
senioren speelt dat steeds minder een rol bij de 
keuze om in dezelfde woning te blijven wonen. 
Het (waarschijnlijk) niet kunnen vinden van een 
geschikte woning is voor maar een beperkt 
aandeel van de mensen een reden om in 
dezelfde woning te blijven wonen. Opvallend is 
dat relatief veel van de respondenten aangeven 
dat ze op een gegeven moment zichzelf te oud vinden om nog te gaan verhuizen en daarom maar 
blijven wonen in de woning waar nu zitten. Dit komt overeen met meer dan 430.000 ouderen van 50 
jaar en ouder (waarvan de helft 80+ is) die niet gaan verhuizen omdat ze zichzelf daarvoor te oud 
vinden. Om senioren te stimuleren om naar een meer geschikte woning te verhuizen is het dus van 
belang om er voor te zorgen dat er voldoende geschikte woningen in dezelfde buurt te vinden zijn 
met vergelijkbare woningkwaliteiten als de huidige woning, de nieuwe woonomgeving beter voldoet 
aan de wensen van deze doelgroep en de verhuizing voor met name de oudste doelgroep zo soepel 
kan verlopen. In de volgende paragrafen wordt verder ingegaan op de motieven die er voor zorgen 
dat uiteindelijk mensen hebben besloten of willen gaan verhuizen.  
 

Figuur 44: Percentage van respondenten die niet willen 
verhuizen dat de factor als (een van de) reden opgeeft om 
niet te verhuizen 

 50-64 65-79 80+ 

Tevreden met woning 89,3 90,6 84,0 

Tevreden met woonomgeving 64,7 64,3 56,5 

Wil niet weg uit buurt 35,5 39,5 34,8 

Wil liever verbouwen 4,6 1,9 0,6 

Verhuizen kost te veel 9,5 6,1 2,9 

Woont nog niet zo lang 5,7 4,5 2,7 

Geen geschikte woning kunnen vinden 2,9 2,0 1,0 

Huizenmarkt is ongunstig 10,6 4,4 1,1 

Wil thuis blijven wonen 1,6 5,3 7,2 

Wil dichtbij werk/bedrijf/studie 8,4 0,5 0,3 

Te oud om te verhuizen 2,0 11,1 34,5 

Anders 1,9 1,9 1,6 

Figuur 43: Verhuisgeneigdheid van respondenten 
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De verhuismobiliteit is nu lager dan 15 jaar geleden, maar dit wordt toegeschreven aan het 
toegenomen eigenwoningbezit (Groot, Dam, & Daalhuizen, Vergrijzing en woningmarkt, 2013), het 
beleid van de overheid om ouderen langer thuis te laten wonen; extramuralise ring (Fokkema C. , 
1996) en de economische crisis vanaf 2008 (Dam, Daalhuizen, Groot, Middelkoop, & Peeters, 2012). 
Ondanks dat ouderen van nu zullen verschillen met de ouderen in de toekomst, toch wordt niet 
verwacht dat het verhuisgedrag van ouderen in de toekomst veel zal wijzigen. Sommige 
ontwikkelingen zullen zorgen voor een hogere verhuisgeneigdheid, maar andere factoren zullen dit 
weer verlagen. Het aandeel zal dus niet wijzigen, maar het aantal verhuizingen zal wel toenemen, 
omdat het aantal ouderen nu eenmaal toeneemt (Manting & Vernooij, 2007). 

5.4 Huishoudensamenstelling 
Van de mensen tussen de 50 en 64 jaar die de afgelopen 
2 jaar zijn verhuisd of de komende 2 jaar gaan 
verhuizen, geeft 24,9 procent aan een verandering in 
samenstelling te hebben van het huishouden net voor 
de verhuizing. In de hogere leeftijdsgroepen (65-79 en 
80+) geeft bijna 92 procent aan dat de samenstelling 
van het huishouden hetzelfde was voor en na de 
verhuizing. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 
mensen voor de 65-jarige leeftijd nog wel verhuizen na 
een verandering in huishoudensamenstelling, maar dat 
de hogere leeftijdsgroepen de verandering in 
samenstelling van het huishouden niet als 
(voornaamste) motief hebben om te (gaan) verhuizen.  

5.5 Wooncarrière 
In bijna zestig procent van de gevallen waarin 50 tot 64 jarige verhuizen speelt de woning en de 
woonomgeving geen rol bij de keuze om te gaan verhuizen. In 21,5 procent en 13,6 procent v an de 
mensen die afgelopen 2 jaar zijn verhuisd 
of binnen 2 jaar gaan verhuizen spelen 
respectievelijk de woning of de 
woonomgeving een rol. In 5,5 procent van 
de gevallen verhuisd men omdat men een 
andere woning én woonomgeving wil 
hebben. Dat komt neer op 335.973 
personen tussen de 50 en 64 jaar die 
verhuisd zijn of willen gaan verhuizen 
vanwege de woning en/of de 
woonomgeving. De middelbare senioren 
(65 tot 79 jaar) geven in 73,1 procent van 
de gevallen aan niet te verhuizen om de 
woning. 17,1 procent geeft wel aan dat de 
woning een rol speelt. Dat komt overeen met ongeveer 72.500 personen tussen de 64 en 79 jaar die 
de verhuizen vanwege een andere woonwens. De woonomgeving speelt een rol bij de keuze om te 
verhuizen bij 7,5 procent. Ruim 2 procent van de mensen geeft aan dat zowel de woning als 
woonomgeving een rol speelt. Voor 80+-ers is de woning of de woonomgeving bijna nooit meer een 
motivatie om te gaan verhuizen. 10 procent geeft aan dat de woning wel een reden is. De 
woonomgeving speelt nog maar voor 2,3 procent van de gevallen een rol.  
 
 
 
 

Figuur 45: Verandering in 
huishoudensamenstelling als motief om te 
verhuizen 
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Figuur 46: Woning/woonomgeving als motief om te verhuizen 
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Van de mensen tussen de 50 en 64 jaar die 
aangeven de woning als reden te hebben om 
verhuisd te zijn of te gaan verhuizen, geeft 
men aan dat men niet tevreden is met de 
huidige of vorige woning omdat de woning 
te groot is, men graag een ander type 
woning wil hebben of de woning te klein is 
(zie Figuur 47). Aannemende dat deze 
steekproef representatief is voor de gehele 
bevolking, dan geven 35.246 mensen tussen 
de 50 en 64 jaar aan dat ze hun woning te 
groot vinden, 33.982 mensen dat ze graag 
een ander type woning willen en 26.870 mensen dat ze de woning te klein vinden. Dezelfde redenen 
geven mensen in de leeftijdscategorie 65 tot 79 jaar ook aan, alleen is het deel dat deze reden 
opgeeft veel groter. 32,0 procent vindt de woning te groot (13.300 personen), 29,2 procent wil een 
ander soort woning (12.100 personen) en nog maar 10,7 procent (4.500 personen) wil graag een 
grotere woning hebben. Ook de oudste leeftijdsgroep geeft aan dat de woning te groot is of graag 
een ander type woning wil (beide 26,1 procent, 1.000 personen) of juist dat de woning te klein is 
(17,4 procent, 600 personen). Door de steekproef te generaliseren naar de hele populatie, kan 
geconcludeerd worden dat er totaal meer dan 4.400 mensen van 50 jaar en ouder zijn die op dit 
moment of de afgelopen 2 jaar een tuin hebben en hadden, maar dit niet meer willen. 3.800 mensen 
willen liever een huurwoning. Bijna 11.500 mensen geven aan dat ze zijn verhuisd of willen gaan 
verhuizen omdat hun woning slecht was geïsoleerd. Opvallend uit deze analyse is dat kleinere 
woningen, huurwoningen en woningen zonder tuin op een hogere leeftijd veel aantrekkelijker zijn 
dan het beeld dat de top van de woning hiërarchie zou moeten voorstellen. Er is dus geen sprake 
van een beklimming verder in de woninghiërarchie: immers willen de mensen die gaan verhuizen 
wegens de voorkeur van een andere woning liever een woning die wordt gezien als een lagere trap 
in de hiërarchie (kleiner, huur in plaats van koop en geen tuin).  

5.6 Werk/studiecarrière 
Van de mensen tussen 50 en 64 jaar die 
aangeven afgelopen 2 jaar verhuisd te zijn of 
binnen 2 jaar te willen gaan verhuizen geeft het 
overgrote deel (92,5 procent) aan dat werk of 
studie geen reden is om te gaan verhuizen. 
Studie speelt in 0,1 procent van de gevallen een 
rol. Werk is voor 7,2 procent van de gevallen 
een reden om te gaan verhuizen. Van de 
mensen tussen 65 en 79 jaar geeft nog 0,8 
procent aan dat ze (onder andere) verhuizen 
voor hun werk. 98,9 procent geeft aan dat werk 
of studie geen rol speelt. Voor de 80+-ers spelen 
werk en studie al helemaal geen rol meer. In de 
steekproef is 1 persoon die aangeeft voor studie 
te verhuizen, waardoor het aandeel dat 
aangeeft studie en werk niet een reden is om te verhuizen 99,8 procent bedraagt. Geconcludeerd 
kan worden dat maar voor een zeer beperkte groep mensen tussen de 50 en 64 jaar werk nog een 
reden is om te gaan verhuizen, maar voor de oudere doelgroepen werk en studie bijna nooit een ro l 
spelen.  
 
 

 50-64 65-79 80+ 

De woning is/was te klein 17,0 10,5 16,7 

De woning is/was te groot 22,3 31,9 29,2 

Wenst een huurwoning 2,1 1,8 0,0 

Wenst een koopwoning 1,9 0,0 0,0 

Wenst een tuin 6,5 2,5 0,0 

Wil geen tuin meer 1,2 5,3 8,3 

Wil graag ander type woning 21,5 28,8 25,0 

De woning is/was slecht geïsoleerd voor 
warmte of geluid 

5,5 6,3 4,2 

De woning is/was slecht onderhouden 5,7 1,8 0,0 

Andere reden 16,3 11,2 16,7 

Figuur 47: Percentage van mensen die aangeeft dat ze willen 
verhuizen vanwege woning  

Figuur 48: Werk/studie als motief om te verhuizen 
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Veelal wordt gedacht dat mensen gaan verhuizen als ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. 
Ook al zijn er meer mensen die verhuizen op het moment dat ze de 65-jarige leeftijd bereiken omdat 
er veranderingen plaatsvinden in inkomen en tijdsbesteding, toch kan er niet gesproken worden van 
een grote ‘pensioenpiek’ zoals wel in Amerika veel te vinden is (Fokkema C. , 1996; Riemer, 1996). 
Ook de huidige statistieken (zie Figuur 41) laten geen toename in het aantal verhuizingen rond de 
pensioengerechtigde leeftijd zien. Dit heeft er volgens Filius (1993) mee te maken dat er meer 
mogelijkheden zijn om vervroegd te pensioneren, waardoor er meer spreiding ontstaat  (Filius, 
1993). Door de verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar en de maatregelen die er voor 
zorgen dat de mogelijkheden om vroegtijdig met pensioen zijn ingeperkt, zouden er voor kunnen 
zorgen dat de verhuismobiliteit rondom de pensioengerechtigde leeftijd sterker wordt (Groot, Dam, 
& Daalhuizen, 2013) 
 

5.7 Zorg 
Ondanks dat de meeste mensen tussen de 50 en 
64 jaar nog in goede gezondheid verkeren, is 
gezondheid of behoefte aan zorg voor 17,3 
procent van de mensen die is verhuisd of gaat 
verhuizen een reden om die verhuizing te 
maken. Dit lijkt niet veel, maar het gaat nog om 
143.200 mensen. De middelbare senioren (65-
79 jaar) hebben gezondheid veel vaker als 
reden; 42,6 procent van de verhuizingen is 
omdat men gezondheidsproblemen heeft of 
behoefte aan zorg. Dit percentage komt 
overeen met bijna 180.800 personen tussen de 
65 en 79 jaar dat verhuisd vanwege 
gezondheidsredenen. Van de 80+-ers zegt maar 
liefst 71,6 procent van de mensen dat ze gaan 
verhuizen omdat ze zorg nodig hebben; dat 
komt overeen met ruim 77.600 personen. 
Geprojecteerd op de totale populatie zijn de afgelopen 2 jaar en willen/moeten de komende 2 jaar 
ruim 400.000 mensen verhuizen vanwege gezondheidsredenen. Waarschijnlijk zijn de aantallen  in 
realiteit veel hoger, aangezien de mensen die de afgelopen 2 jaar zijn verhuisd naar een verzorgings- 
of verpleeghuis niet tot de steekproef behoren en veel ouderen niet van plan zijn om te verhuizen, 
maar uiteindelijk wel moeten gaan verhuizen.  

  

Figuur 49: Gezondheid of behoefte aan zorg als motief om te 
verhuizen 
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6 Resultaten Vraag en aanbod Nederland 

6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag en aanbod betreffende woningen voor senioren. Hierbij 
staat als eerste de kwantitatieve vraag en aanbod centraal; hoeveel woningen zijn er voor welke 
doelgroep. Daarna wordt gekeken in hoeverre mensen in drie leeftijdsgroepen (50-64, 65-79 en 80+) 
aan een woning kunnen komen die voldoet aan hun woonwensen.  

6.2 Betrouwbaarheid en validiteit 
Aangezien twee verschillende methoden zijn gebruikt om de data te verzamelen en analyseren, zal 
de betrouwbaarheid en validiteit los van elkaar besproken worden.  

6.2.1 Kwantitatieve woonvraag en -aanbod 
De bronnen die gebruikt worden om het aanbod woon(zorg)vormen voor senioren in kaart te 
brengen zijn vrij betrouwbaar. Het Centraal Fonds voor Volkshuisvesting heeft de data in handen van 
het aantal woningen dat zij toewijzen aan senioren, waardoor niet getwijfeld hoeft te worden aan de 
betrouwbaarheid en validiteit. Met het gebruik van de gegevens van CBS is niet altijd precies 
duidelijk welke begrippen voor welke woningen worden gehanteerd, waardoor de begripsvaliditeit 
in geding kan komen. Bovendien is door gebrek aan beschikbare data veel gebruik gemaakt van 
aannames, waar de betrouwbaarheid van de data lager zou kunnen zijn dan gewenst.  

6.2.2 Kwalitatieve woonvraag en -aanbod 
Uitgaande van de minimale steekproef per leeftijdsgroep en variabele bij een 
betrouwbaarheidsniveau van 95 procent blijkt dat geen enkele groep een foutmarge heeft van meer 
dan 5 procent. Er kan dus geconcludeerd worden dat de steekproef representatief is. De mensen die 
in een instelling verblijven (verzorgingshuis, verpleeghuis e.d.) zijn niet in het onderzoek 
meegenomen. Van de senioren tussen de 50 en 64 jaar en tussen de 65 en 79 jaar woont 
respectievelijk 0,8 en 1,5 procent in een instelling. Bijna 14 procent van de senioren van 80 jaar en 
ouder woont in een instelling, waardoor de enquête minder representatief is voor deze groep (CBS, 
2012). 
 
Leeftijds- 
groep Woonwens * 

Gerealiseerde 
woning * 

Niet-
verhuisgeneigd * 

Totale minimale 
steekproef 

Populatie 
(CBS, 2012) 

Foutmarge 

50-64 2.344 14,1% 824 5,0% 13.441 80,9% 16.609 3.391.475 0,76% 

65-79 1.093 10,5% 569 5,5% 8.739 84,0% 10.401 2.030.353 0,96% 

80+ 159 5,4% 160 5,4% 2.630 89,2% 2.949 686.015 1,80% 

Figuur 50: Representativiteit van de s teekproef * aantal mensen in s teekproef en percentage van s teekproef  

Er zijn enkele kanttekeningen te maken door gebruik van deze methode en de conclusies die daaruit 
te halen zijn. Als eerste is de vraag of de mensen die willen gaan verhuizen en een bepaalde 
woonwens hebben, dan ook echt allemaal procentueel gezien net zoveel kans maken om 
daadwerkelijk te gaan verhuizen. Het zou natuurlijk kunnen dat mensen die de voorkeur hebben 
voor een bepaalde combinatie van woningkenmerken veel vaker uiteindelijk maar niet gaan 
verhuizen in plaats van een woning uit te zoeken die minder voldoet aan hun woonwensen. Dit leidt 
ook tot het volgende discussiepunt dat het kiezen van de woning altijd een combinatie is van het 
samenspel van de verschillende woningkenmerken. Zoals ook al uit de literatuurstudie bleek gaat 
het om “voortdurend trachten de woonsituatie in overeenstemming te brengen met het 
aspiratiebeeld, dat bepaald wordt door afweging van de aanwezige praktische mogelijkheden, en 
voortdurend trachten het aspiratiebeeld in overeenstemming te brengen met het subjectieve 
ideaalbeeld, dat het resultaat is van de afweging van de aanwezige theoretische mogelijkheden” 
(Priemus H. , 1969, p. 14). Het is dus heel goed mogelijk dat men als primair uitgangspunt de locatie 
neemt en daarom dan ook genoegen neemt met een kleinere woning of dat men juist vasthoudt aan 
een grotere woning, maar dan wel kiest voor een locatie ver buiten de stad. Dit beeld geeft dan ook 
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vooral een globaal beeld van Nederland, terwijl de vraag en het aanbod sterk locatiegebonden zijn. 
Hiermee wordt bedoeld dat een woningwens in Utrecht niet zomaar gesubstitueerd  kan worden 
door een woning in Zuid-Limburg, zeker niet als het gaat om oudere bewoners die vaker in dezelfde 
buurt willen blijven wonen. Ook wordt dit onderzoek beperkt doordat de enquêtes alleen verspreid 
worden onder mensen die niet-intramuraal wonen en is de respons van vooral de oudste 
leeftijdsgroep beperkt, waardoor het soms moeilijk is om significante uitspraken te doen over de 
woningkenmerken.  

6.3 Kwantitatieve vraag- en aanbod 
Op basis van de beschikbare data kan 
geconcludeerd worden dat het aanbod 
geschikte woningen op zowel de non-
profit als profit markt ruim voldoende 
is als wordt uitgegaan van de 
kwantitatieve vraag van mensen met 
lichte mobiliteitsbeperkingen (zie 
Figuur 51). Ook het aantal verzorgde 
woonvormen zou ruim voldoende 
moeten zijn voor de gehele vraag, 
alleen zullen de mensen die een 
verzorgde woonvorm nodig hebben 
vaker op de profit markt en woning 
moeten zoeken. De vraag is of mensen 
met een relatief laag inkomen deze 
markt wel kunnen betreden. De markt 
voor mensen met dementie lijkt 
redelijk in balans: op basis van de 
beschikbare data zou er 2014 een 
tekort zijn van 88 woningen (zie Figuur 
52). Deze vraag wordt met name 
opgelost door de non-profit markt. Hieruit kan op basis van de beschikbare data niet anders dan 
geconcludeerd worden dat het woningmarktprobleem voor dementerenden in Nederland niet zo 
groot is. Hierbij moet wel de kanttekening geplaatst worden dat de beschikbare gegevens wellicht 
niet heel erg accuraat zijn en dat het een opnamemoment betreft. Door de sterke toename van het 
aantal mensen met dementie zijn in 2015 de tekorten al opgelopen tot ruim 2.000 woonplaatsen.  

 

Figuur 52: Overzicht vraag en aanbod wooneenheden in 2014 

 Nederland Soort 
woningmarkt 

Aanbod 
woningen 

Aanbod 
plaatsen 

Vraag  Aanbod-
vraag 

Aanbod-
vraag 

totaal 

Profiel 1 Zel fstandig wonen 
Non-profit  - 1.340.732 N.v.t.  

Profit  - 1.053.432 N.v.t. 

Profiel 2 Geschikt wonen 
Non-profit 285.387 399.542 133.351 266.191 

352.799 
Profit 93.613 131.058 44.450 86.608 

Profiel 3 Verzorgd wonen 
Non-profit 103.357 134.364 139.347 -4.983 

9.907 
Profit 33.098 43.027 28.137 14.890 

Profiel 4 
Beschermd wonen  
(dem.+som.) 

Non-profit 47.617 47.617 81.834 -34.217 
-47.633 

Profit 1.025 1.025 14.441 -13.416 

Dementie 
Beschermd wonen 

(dementie) 

Non-profit 75.481 75.481 53.287 22.194 
-88 

Profit 555 555 22.837 -22.282 

Figuur 51: Overzicht vraag en aanbod in 2014 in Nederland (aantal 

plaatsen) 
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De komende 25 jaar zullen waarschijnlijk 
meer dan voldoende geschikte woningen 
toegewezen worden aan ouderen (zie 
Figuur 53). Het tekort aan verzorgde en 
beschermde woonvormen loopt al snel 
op tot respectievelijk ruim 15.000 en 
50.000 wooneenheden. Met name de 
vraag naar verzorgde woonvormen loopt 
snel op. De markt voor verzorgde 
woningen in de profitmarkt lijkt 
verzadigd, terwijl er met name nog een 
grote vraag is naar beschermde 
woonvormen in de profitsector voor 
zowel mensen met ernstige fysieke 
problemen als mensen met 
psychogeriatrische problemen. De non-
profit sector, zoals woningcorporaties, 
hebben met name nog een taak liggen als 
het gaat om verzorgde en beschermde 
woonvormen voor mensen met ernstige 
fysieke problemen (zie Figuur 54).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Kwalitatieve vraag- en aanbod 
Ouderen willen alleen gaan verhuizen als ze uiteindelijk ook een woning vinden die beter past bij 
hun wensen dan hun huidige woning. Zoals ook al is gebleken uit het onderzoek uit hoofdstuk 5 is 
een afnemende gezondheid en de daarmee gepaarde behoefte aan een gemakkelijke toegang tot 
zorg een van de belangrijkste redenen voor ouderen om te gaan verhuizen. Hierdoor worden hogere 
eisen gesteld aan de woning en de plaats waar men gaat wonen (Smets, 2012). In dit hoofdstuk 
wordt gekeken in hoeverre mensen een woning kunnen vinden die voldoet aan hun wensen door 
een vergelijking te maken tussen de woonwens van verhuisgeneigden en de woning van de mensen 
die net (maximaal 2 jaar geleden) zijn verhuisd of een nieuwe woning hebben gevonden waar ze 
binnenkort naar toe verhuizen. In bijlage 0 wordt nog dieper ingegaan op de deze verhuiswensen.  
 
 
 
 
 
 

  Aanbod-vraag 

  2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Profiel 1        

Profiel 2 
Non-profit 262.707 243.962 219.476 196.529 176.520 159.136 

Profit 85.447 79.198 71.036 63.387 56.718 50.923 

Profiel 3 
Non-profit -8.360 -28.230 -53.273 -75.148 -97.129 -116.768 

Profit 14.208 10.196 5.139 722 -3.716 -7.682 

Profiel 4 
Non-profit -36.311 -48.319 -63.642 -81.047 -102.748 -122.470 

Profit -13.786 -15.905 -18.609 -21.680 -25.510 -28.990 

Dementie 
Non-profit 20.826 13.010 2.398 -11.432 -26.054 -38.745 

Profit -22.869 -26.219 -30.767 -36.694 -42.960 -48.399 

Figuur 54: Aanbod-vraag 2015-2040 gedifferentieerd naar woningmarkt in Nederland 

Figuur 53: Overzicht aanbod-vraag in 2015-2040 
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6.4.1 Woningsoort 
Er worden verschillende woningsoorten in de enquête onderscheiden. In dit onderzoek wordt de 
vraag beperkt tot 5 woning categorieën. In alle leeftijdsgroepen zijn de twee belangrijkste 
woningcategorieën zijn (1) de rijtjeshuizen, hoekwoningen, vrijstaande woningen, twee onder een 
kap woningen, villa’s, bungalows en landhuizen (reguliere eengezinswoninge n) en (2) de flats, 
etagewoningen, appartementen, maisonnettes, bovenwoningen en benedenwoningen (reguliere 
meergezinswoningen). Een beperkt deel kiest er voor om te gaan (3) wonen in een woning met 
gedeelde voorzieningen (keuken, toilet, wasruimte, hobbyruimte etc.). Een andere belangrijke 
woningcategorie voor ouderen zijn (4) de verzorgings- en verpleeghuizen. Onder overige 
woonsoorten (7) worden onder andere de boerderijen, woningen met bedrijfsruimtes, 
recreatiewoningen, woonketen, woonwagens en woonboten verstaan.  
 
  50-64 65-79 80+ 

 Soort woning Woonwens 
Gerealiseerde 
woning Woonwens 

Gerealiseerde 
woning Woonwens 

Gerealiseerde 
woning 

een rijtjeshuis, hoekwoning, vrijstaand, 
twee onder een kap, villa, bungalow, 
landhuis 

45,7% 47,3% 20,4% 27,8% 4,9% 10,7% 

een flat, etagewoning, appartement, 
maisonnette, bovenwoning, 
benedenwoning 

46,6% 49,7% 68,6% 70,3% 49,1% 82,2% 

Een deel van een woning/woning met 
gemeenschappelijke voorzieningen 

1,6% 0,6% 2,4% 0,5% 2,8% 2,4% 

een verzorgings- of verpleeghuis 0,4% 0,0% 0,2% 3,2% 35,6% 4,1% 

Overige woonsoorten 5,7% 2,4% 1,2% 3,6% 7,7% 0,6% 

Aantal mensen in steekproef 3.503 858 1.733 583 326 169 

Pearson Chi-Kwadraat 0,000 0,000 0,000 

Figuur 55: Gewenste en gerealiseerde soort woning (de roodgekleurde cijfers geven een significant verschil weer) 

Er is in alle leeftijdscategorieën een significant verschil tussen woonwensen die men heeft en de 
gerealiseerde woning betreffende de woningsoort. Naarmate men ouder wordt lijkt de populariteit 
van meergezinswoningen toe te nemen, al blijkt dit niet zo te zijn voor de hoogste leeftijdscategorie 
aangezien een grote groep daar aangeeft naar een verpleeg- of verzorgingshuis te willen gaan. 
Geconcludeerd kan worden dat er meer behoefte is aan woningen met gemeenschappelijke 
voorzieningen (leeftijd 50 tot 64 jaar), ouderen tussen de 65 en 79 jaar toch vaak uitwijken naar een 
reguliere eengezinswoning omdat ze niet de gewenste woningsoort kunnen vinden en dat 80-
plussers vaker aangeven dat ze niet in een meergezinswoning willen wonen, maar daar wel terecht 
komen. Het zou kunnen dat deze groep niet de voorkeur heeft voor een dergelijke woning, maar dat 
gezondheidsbeperkingen of druk van familie hen heeft besluiten om toch een dergelijke 
woningsoort te gaan bewonen.  
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6.4.2 Aantal kamers 
In de vragenlijst wordt de geënquêteerde gevraagd naar het huidig aantal kamers en/of het 
gewenste aantal kamers. Bij het bepalen van het aantal kamers in de huidige of gewenste woning, 
worden alle woon-, slaap-, studeer- en werkkamers meegeteld. 

 
In alle leeftijdsgroepen zijn de 3-kamerwoningen het meest populair. Afhankelijk van de 
leeftijdsgroep is een 2-kamerwoning (80+) net zo populair als een 4-kamerwoning. De mensen met 
een leeftijd van 50 tot 64 jaar lijken het minst een woning te kunnen vinden die voldoet aan hun 
woonwens. De woonwens van 64 tot 79-jarigen blijkt al veel vaker in vervulling te kunnen gaan. 80-
plussers blijken juist veel vaker wel een woning te vinden die aan hun woonwens voldoet. Dit zou er 
mee te maken kunnen hebben dat de spreiding van de wens van het aantal kamers veel kleiner 
wordt naarmate men ouder wordt. Ruim 80 procent van de 65 tot 79-jarigen ziet een 3- of 4-
kamerwoning als een ideale woning en meer dan 85 procent van de 80-plussers zoeken een woning 
van 2 of 3 kamers.  

6.4.3 Woonoppervlakte 
In de vragenlijst worden de personen gevraagd om in te vullen in welke categorie de 
woonoppervlakte van de huidige woning is. Als er gevraagd wordt naar de woonwens, is deze open 
gesteld; mensen kunnen zelf aangeven hoe groot de woning zou moeten zijn.  

Geconcludeerd kan worden dat hoe ouder men wordt, hoe minder woonoppervlakte de meeste 
mensen willen hebben en ook vinden. De spreiding van de woning en de gerealiseerde woning 
neemt naarmate de leeftijd vordert af. Met uitzondering van de jongste leeftijdscategorie, kan deze 
doelgroep wel een woning met een bepaald woonoppervlakte vinden waar men naar op zoek is.  
  

 
50-64 65-79 80+ 

Aantal kamers Woonwens 
Gerealiseerde 

woning Woonwens 
Gerealiseerde 

woning Woonwens 
Gerealiseerde 

woning 

1 kamer 0,6% n<5 0,6% n<5 4,1% 5,4% 

2 kamers 8,8% 11,6% 14,1% 14,8% 40,7% 33,9% 

3 kamers 42,9% 36,0% 23,4% 21,5% 1,9% n<5 

4 kamers 32,2% 26,9% 23,4% 21,5% 44,8% 50,0% 

5 kamers 11,1% 16,0% 4,2% 5,3% 8,5% 8,9% 

6 kamers of meer 4,4% 9,0% 0,7% 3,4% n<5 n<5 

Aantal mensen in steekproef 3.087 855 1.557 581 270 168 

Pearson Chi-Kwadraat 0,000 0,000 0,247 

Figuur 56: Gewenste en gerealiseerde aantal kamers (de roodgekleurde cijfers geven een significant verschil weer) 

 
50-64 65-79 80+ 

Woonoppervlakte Woonwens 
Gerealiseerde 

woning Woonwens 
Gerealiseerde 

woning Woonwens 
Gerealiseerde 

woning 

minder dan 50 m2 3,5% 5,6% 4,7% 8,3% 13,8% 19,4% 

50-69 m2 12,0% 18,4% 17,3% 17,8% 24,5% 25,0% 

70-89 m2 17,4% 22,1% 22,0% 27,2% 25,2% 33,1% 

90-119 m2 28,4% 24,3% 30,3% 23,6% 22,0% 12,5% 

120-149 m2 16,5% 11,9% 14,7% 12,3% 9,4% 6,3% 

150-199 m2 12,7% 8,6% 8,0% 6,9% 5,0% 3,1% 

200 m2 of meer 9,5% 9,1% 3,0% 4,0% n.a. n.a. 

Aantal mensen in steekproef 2.344 824 1.093 569 159 160 

Pearson Chi-Kwadraat 0,000 0,001 0,119 

Figuur 57 : Gewenste en gerealiseerde woonoppervlakte (de roodgekleurde cijfers geven een significant verschil weer) 
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6.4.4 Toegankelijkheid  
Met de toegankelijkheid van een woning wordt in dit verband bedoeld of de woning intern en extern 
toegankelijk is. Dit betekent dat de belangrijkste vertrekken (woonkamer, keuken, toilet, badkamer 
en één slaapkamer) op één verdiepingslaag te vinden zijn en de belangrijkste vertrekken van buiten 
te bereiken zijn zonder trappen te hoeven lopen (WSW, Ministerie BZK & CFV, 2013). Als de woning 
wel intern, maar niet extern toegankelijk is (of andersom), dan wordt de woning als onvoldoende 
toegankelijk beschouwd en niet aangemerkt als een zogenaamde nultredenwoning.  

De populariteit van een nultredenwoning stijgt zeer sterk naarmate men ouder wordt. Nog geen 41 
procent van de 50 tot 69-jarige wil een nultredenwoning. In de iets hogere leeftijdscategorie, 65 tot 
79 jaar, is dit aandeel al gestegen tot 69 procent. Het aandeel 80+-ers dat een nieuwe woning zoekt 
een nultredenwoning meer dan 80 procent is. Buiten de groep 65 tot 79-jarigen kunnen de 
woningzoekenden uiteindelijk wel de woning vinden waar ze naar op zoek zijn als het gaat om het 
wel of niet hebben van traptreden. De reden dat de andere leeftijdscategorieën veel beter aan een 
nultredenwoning kunnen komen is dat de groep mensen tussen 50 en 64 jaar die een 
nultredenwoning wil hebben veel beperkter is en dat dit aandeel nultredenwoningen al gerealiseerd 
wordt door de mensen die toch al in een flat (met lift) willen wonen. De 80+-ers, die vaker te maken 
hebben met gezondheidsproblemen, maken vaak eerder kans op nultredenwoningen door 
woningtoewijzingsregels van woningcorporaties en zorginstellingen.  
 

6.4.5 Woonmilieu 
ABF Research heeft sinds het Woononderzoek in 1998 (WBO 1998) woonmilieu typologieën 
gedefinieerd. De indeling is gebaseerd op de classificatie van wijken en buurten binnen gemeenten 
en worden ingedeeld in steden en dorpen. Steden worden daarna ingedeeld in centrumgebiede n, 
buiten-centrumwoonmilieus en groen-stedelijke milieus. Om deze indeling te maken wordt gebruik 
gemaakt van het voorzieningenniveau, de samenstelling van de woningvoorraad en de dichtheid. De 
dorpse woonmilieus worden ingedeeld in centrum-dorps en landelijk wonen. Deze indeling wordt 
gebaseerd op het aantal huishoudens, de dichtheid en de hoeveelheid groen in het gebied. (ABF 
Research, 2014) Het gewenste woonmilieu en het huidige woonmilieu worden dan ook niet 
rechtstreeks gevraagd in de vragenlijst, maar wordt afgeleid uit verschillende andere databronnen.  
 

 
50-64 65-79 80+ 

Toegankelijkheid Woonwens 
Gerealiseerde 
woning Woonwens 

Gerealiseerde 
woning Woonwens 

Gerealiseerde 
woning 

geen nultredenwoning 59,3% 60,1% 31,0% 39,6% 19,3% 24,1% 

nultredenwoning 40,7% 39,9% 69,0% 60,4% 80,7% 75,9% 

Aantal mensen in steekproef 1.736 584 1.736 584 327 170 

Pearson Chi-Kwadraat 0,662 0,000 0,207 

Figuur 58: Gewenste en gerealiseerde toegankelijkheid (de roodgekleurde cijfers geven een significant verschil weer) 

 
50-64 65-79 80+ 

Woonmilieu Woonwens 
Gerealiseerde 
woning Woonwens 

Gerealiseerde 
woning Woonwens 

Gerealiseerde 
woning 

centrum-stedelijk 11,4% 8,2% 9,0% 5,8% 7,1% 5,3% 

buiten-centrum 35,1% 38,1% 33,1% 34,2% 35,7% 36,5% 

groen-stedelijk 11,8% 13,1% 12,7% 14,1% 12,0% 12,4% 

centrum-dorps 28,5% 28,0% 39,3% 35,8% 38,5% 38,2% 

landelijk wonen 13,2% 12,6% 6,5% 9,5% 6,8% 7,6% 

Aantal mensen in steekproef 3.361 850 1.705 582 325 170 

Pearson Chi-Kwadraat 0,060 0,003 0,951 

Figuur 59: Gewenste en gerealiseerd woonmilieu (de roodgekleurde cijfers geven een significant verschil weer) 
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Het is niet eenduidig aan te merken dat hoe ouder men wordt, hoe vaker men vaker wil gaan wonen 
in een bepaald woonmilieu. Het is wel zo dat men na het behalen van de 65-jarige leeftijd, men veel 
meer naar net buiten het centrum van de stad en vooral naar het centrum van het dorp trekken. 
Groen-stedelijke gebieden blijven in alle leeftijdsgroepen voor een beperkt aandeel aantrekkelijk en 
men kan daarin ook wel redelijk goed een woning vinden. De grootste groep die moeite heeft met 
het vinden van een woning in een woonomgeving die men graag wenst zijn de mensen tussen de 65 
en 79 jaar. Zij komen veel vaker terecht in een woonmilieu dat niet hun oorspronkelijk voorkeur had.  
 

6.4.6 Eigendomsvorm en woonkosten 
Afgelopen 50 jaar zijn steeds meer mensen een woning gaan kopen door de ontwikkelingen in de 
woningsector en het aantrekkelijke belastingbeleid. De keuze om te gaan huren of kopen heeft 
meestal een financiële achtergrond; voornamelijk de hogere inkomensgroepen kopen een woning, 
terwijl een substantieel deel blijft huren (Mulder C. , 2004; Rouwendal, 2009). 
 
Iets meer dan de helft van de mensen tussen de 50 en 64 jaar willen verhuizen willen een 
huurwoning. Deze voorkeur wordt alleen nog maar groter naarmate men ouder wordt. Van de 
mensen tussen de 65 en 79 jaar wil bijna 73 procent een huurwoning en van de 80+-ers blijft de 
koopwens beperkt tot 12 procent van deze groep. Alleen de laatstgenoemde groep blijkt significant 
(Pearson Chi-kwadraat=0,31) niet altijd de eigendomsvorm te kunnen kiezen die zij willen. Veel 
vaker moeten 80+-ers een woning huren, terwijl ze veel liever een woning gaan kopen. Blijie et al. 
(2009) heeft daarvoor een mogelijke verklaring. De koopsector bestaat vooral uit 
eengezinswoningen die minder geschikt zijn voor ouderen. Appartementen worden vaker te huur 
aangeboden, dus voor kopers die op zoek zijn naar een appartement is er gewoonweg minder 
koopaanbod (Blijie, Hulle, Poulus, Til, & Gopal, 2009). 
 

De vraag die hierbij gesteld kan worden is waarom de oudere leeftijdsgroepen vaker een 
huurwoning willen dan een koopwoning. De reden dat veel mensen na hun 65ste levensjaar weer 
meer kiezen voor een huurwoning is onduidelijk. Het Planbureau voor de Leefomgeving wil niet 
zomaar de conclusie trekken dat ouderen vaker een woning gaan huren, omdat het zou kunnen dat 
ouderen van nu nooit de overgang naar de koopsector hebben gemaakt (Groot, Dam, & Daalhuizen, 
Vergrijzing en woningmarkt, 2013). Dit wordt ook wel een cohorteffect genoemd (zie paragraaf 
2.4.2). Het zou er mee te maken kunnen hebben dat veel ouderen door belastingvoordelen 
gestimuleerd worden een hoge hypotheekschuld te houden en dit belastingvoordeel voor 
koopwoningen na 30 jaar (gedeeltelijk) wegvalt (Rouwendal, 2009). Een andere mogelijkheid is dat 
ouderen hun woning verkopen, zodat ze de (over)waarde kunnen gebruiken als een methode om 
hun pensioeninkomen aan te vullen (Toussaint, 2013), ook al vertrouwen de meeste ouderen in de 
pensioenen, de fiscale behandeling en de zorgaanspraken die zij kunnen doen (Hooimeijer P. , 2007). 
Een andere veelgenoemde reden is dat sommigen zichzelf te oud vinden voor een koopwoning, 
omdat ze het onderhoud niet uit kunnen of willen voeren (Blijie, Hulle, Poulus, Til, & Gopal, 2009).  
 
 
 

 50-64 65-79 80+ 

Eigendomsvorm Woonwens Gerealiseerde 

woning 

Woonwens Gerealiseerde 

woning 

Woonwens Gerealiseerde 

woning 
koopwoning 48,0% 45,3% 27,1% 29,5% 12,0% 5,9% 

huurwoning 52,0% 54,7% 72,9% 70,5% 88,0% 94,1% 

Aantal mensen in steekproef 3.503 864 1.733 584 326 170 

Pearson Chi-Kwadraat 0,141 0,276 0,031 

Figuur 60 : Gewenste en gerealiseerde eigendomsvorm (de roodgekleurde cijfers geven een significant verschil weer) 
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Mensen met een leeftijd tussen de 50 en 64 jaar die op zoek zijn naar een huurwoning, willen 
voornamelijk (81,4 procent) een woning met een huurprijs tot de liberalisatiegrens (664,66 euro, 
prijspeil 2012). Hoe ouder mensen worden, hoe groter het aandeel mensen is dat een huurprijs 
boven de liberalisatiegrens wil gaan betalen. Dit betekent niet per definitie dat mensen meer willen 
betalen naarmate ze ouder worden, maar het kan er ook mee te maken hebben dat hoe ouder 
mensen worden, hoe vaker ze de overstap maken van een koopwoning naar een huurwoning. Deze 
groep heeft maandelijks meer te besteden dan de groep die altijd al een huurwoning had, waardoor 
het aandeel mensen in alle leeftijdscategorieën dat voor een duurdere h uurwoning gaat 
vanzelfsprekend groter wordt. Opvallend is dat er bijna geen verschil is tussen het aandeel mensen 
dat een koopwoning of huurwoning wenst en het aandeel mensen dat uiteindelijk ook in een 
dergelijke woning gaat wonen. Met Pearson Chi-kwadraten van 0,565 (50-64 jaar), 0,673 (65-79 jaar) 
en 0,884 (80 jaar en ouder) kan zelfs gezegd worden dat er echt samenhang is tussen de twee 
groepen. De meeste mensen zijn dus zeer goed in staat om een woning te vinden die voldoet aan 
hun woonwensen betreft de huurprijs. Hierbij kan ook gezegd worden dat hoe ouder mensen zijn, 
hoe beter ze een huurprijs hebben die overeenkomt met hun gewenste huurprijs.  
 

Bijna een kwart van de mensen tussen de 50 en 64 jaar die wil gaan verhuizen naar een koopwoning 
zoekt een woning met een waarde tussen de 300.000 en 399.999 euro. Een even groot aandeel van 
de mensen tussen de 65-79 jaar heeft een dergelijke koopprijs in gedachte. Toch lijkt de gewenste 
koopprijs van de meeste ouderen hoger te worden naarmate men ouder wordt. Opvallend  is dat 
veel meer mensen tussen de 65 en 79 jaar in een woning gaan wonen tussen de 150.000 en 199.999 
euro, terwijl maar 8,7 procent naar een dergelijke woning op zoek is. Tegelijkertijd significant veel 
meer mensen naar een woning met een koopprijs tussen de 250.000 en 299.999, maar gaan daar 
uiteindelijk niet wonen. Veelal zijn het lagere koopprijzen dan ze in gedachte hebben. Over de groep 
80+-plussers die graag nog een woning op die leeftijd willen kopen, kan uit deze steekproef niet veel 
zinnigs gezegd worden. Er zijn te weinig respondenten om een degelijke uitspraak te doen over deze 
groep.  
 
 

 50-64 65-79 80+ 

Huurprijs Woonwens Gerealiseerde 
woning 

Woonwens Gerealiseerde 
woning 

Woonwens Gerealiseerde 
woning 

Woningvoorraad tot liberalisatiegrens 81,4% 80,2% 74,9% 73,9% 69,8% 70,6% 

Woningvoorraad boven liberalisatiegrens 18,6% 19,8% 25,1% 26,1% 30,2% 29,4% 

Aantal mensen in steekproef 1.584 454 998 394 129 136 

Pearson Chi-Kwadraat 0,565 0,673 0,884 

Figuur 61 : Gewenste en gerealiseerde huurprijs (de roodgekleurde cijfers geven een significant verschil weer) 

Figuur 62 : Gewenste en gerealiseerde koopprijs (de roodgekleurde cijfers geven een significant verschil weer) 

 
50-64 65-79 80+ 

Woningwaarde Woonwens 

Gerealiseerde 

woning Woonwens 

Gerealiseerde 

woning Woonwens 

Gerealiseerde 

woning 
minder dan 150.000 Euro 6,0% 10,0% 4,3% 5,2% n<5 n<5 

150.000-199.999 Euro 11,6% 12,8% 8,7% 19,8% n<5 n<5 

200.000-249.999 Euro 17,2% 19,2% 14,9% 16,3% 20,5% n<5 

250.000-299.999 Euro 17,0% 15,6% 19,6% 12,8% 17,9% n<5 

300.000-399.999 Euro 24,7% 22,0% 26,0% 20,9% 15,4% n<5 

400.000-499.999 Euro 10,9% 8,7% 14,3% 12,8% 25,6% n<5 

500.000 Euro of meer 12,7% 11,8% 12,3% 12,2% n<5 n<5 

Aantal mensen in 
steekproef 

1683 391 470 172 39 10 

Pearson Chi-kwadraat 0,076 0,005 ,045 
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Hoe ouder mensen worden, hoe liever ze een huurwoning willen hebben boven het hebben van een 
koopwoning. Toch blijkt een significant aandeel van de groep 80+-plussers die gaat verhuizen, 
uiteindelijk geen koopwoning te kunnen vinden, terwijl ze dat wel graag zouden willen hebben. Toch 
is er een significante groep dat op zoek is naar een koopwoning, maar deze woonwens niet kunnen 
realiseren. Dit kan er mee te maken hebben dat de koopwoningen (veelal eengezinswoningen) 
minder geschikt zijn voor deze doelgroep. De reden waarom ouderen van nu veel liever een 
huurwoning hebben kan er mee te maken hebben dat ze (1) de overstap naar de koopmarkt nooit 
hebben gemaakt, (2) de belastingvoordelen van koopwoningen op die leeftijd wegvallen, (3) de 
overwaarde van de koopwoning wordt gebruikt voor het aanvullen van het pensioen of (4) dat ze 
het onderhoud zelf niet meer kunnen of willen uitvoeren. De woonkosten, de huurprijs of de 
koopprijs van een woning, komen veelal goed overeen met de vraag die men heeft. Een uitzondering 
hierop vormt het aanbod van 150.000 tot 199.999 euro WOZ-waarde, daar lijkt het aanbod 
significant veel groter dan de waarde van de woning die de persoon in gedachte zou hebben.  
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7 Resultaten Vraag en aanbod gemeenten 
 

7.1 Inleiding 
In de vier geselecteerde gemeenten, is een onderzoek uitgevoerd naar de kwantiteit en kwaliteit van 
geschikte, verzorgde en beschermde woonvormen. In bijlage 7 (Heerlen), 8 (Helmond), 9 (Hilversum) 
en 10 (Súdwest-Fryslân) is de data te vinden waarop de in dit hoofdstuk opgenomen resultaten zijn 
gebaseerd, waaronder een kaart van de gemeente met daarop alle woningen voor senioren 
geprojecteerd. Op basis van interviews met vertegenwoordigers van gemeenten is gekeken in 
hoeverre dit gekwantificeerde beeld van de woningmarkt overeenkomt met de werkelijkheid en 
welke specifieke vraagstukken er in de gemeente liggen die de kwaliteit en kwantiteit van woningen 
voor senioren beïnvloeden. 

7.2 Betrouwbaarheid en validiteit 
De betrouwbaarheid van de kwantitatieve data over geschikte woningen in de gemeenten Heerlen, 
Hilversum en Súdwest-Fryslân is zeer hoog, omdat de woningcorporaties in deze gemeente allen 
bereid waren om hun data over senioren gelabelde woningen ter beschikking te stellen voor dit 
onderzoek. Hiervoor zijn de woningcorporaties telefonisch en per mail benaderd. De landelijk 
opererende woningcorporaties, Habion en Woonzorg Nederland, hebben hun woningen op internet 
gepubliceerd, waardoor verdere navraag niet nodig was. Woningcorporaties in de gemeente 
Helmond verwezen naar hun website woningnet.nl en Volksbelanghelmond.nl waarop alle woningen 
zijn weergegeven en waarbij ook specifiek wordt aangegeven als er sprake is van een 
‘seniorenwoning’. Op de website woningnet.nl werd niet altijd duidelijk vermeld om welke woning 
(straat, huisnummer) het ging. Dit is opgelost door handmatig een match te maken tussen de 
getoonde foto, de (verwachte) woningtypering en het gebruik van GoogleMaps. Dit betekent wel dat 
deze data wellicht minder betrouwbaar is dan de door woningcorporaties geleverde data. 
Handmatig zijn alle verzorgde woonvormen uit het woningbestand gehaal d, zodat er geen 
dubbeltellingen zouden ontstaan.  
 
Met behulp van het adressenbestand van geschikte woningen en BAG is een match gemaakt om het 
bouwjaar, de woonoppervlakte en het energielabel vast te stellen. Deze BAG-data is voor het laatste 
vernieuwd in 2012. Het bouwjaar en het woonoppervlakte zullen nog wel betrouwbaar zijn, maar 
het is niet bekend of deze woningen wellicht ondertussen een renovatie gehad hebben waarbij de 
kwaliteit (en dus het energielabel) verbeterd is. De validiteit van de data over geschikte woningen is 
zeer hoog, omdat de gehele populatie is meegenomen in het onderzoek en de woningcorporaties 
een uitdraai hebben gemaakt van hun woningdatabestand. Hierbij is specifiek geselecteerd op 
woningen die met voorrang worden toegewezen aan senioren en niet woningen die geschikt zouden 
kunnen zijn voor die doelgroep.  
 
Door gebruik van verschillende informatiebronnen is getracht om de gehele populatie aan verzorgde 
en beschermde woonvormen in kaart te brengen en de betrouwbaarheid te verhogen. Aangezien er 
bestand of instantie is waarin dergelijke data wordt verzameld zou het kunnen dat er locaties 
vergeten zijn, verkeerd gelabeld (geschikt, verzorgd of beschermd) of afwijkingen in aantallen te 
vinden zijn. Vooral als het gaat om (voormalige) verzorgingshuizen is het niet duidelijk of zij hun 
wooneenheden opgeplust hebben tot een verpleeghuis of dat ze (in de toekomst) scheiden wonen 
en zorg gaan aanbieden. Hierdoor kunnen er verschillen in categorisering plaatsvinden, waardoor de 
begripsvaliditeit wordt aangetast. In de steekproef is de gehele populatie meegenomen, waardoor 
de data generaliseerbaar is naar de gehele gemeente.  
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Om een beeld te verkrijgen van de woningmarktsituatie voor senioren in de gemeente, zijn de 
wethouders binnen de gemeenten benaderd die te maken hebben met wonen en/of zorg voor 
senioren. Aangezien de wethouder van de gemeenten of een door de gemeente naar voren 
geschoven beleidsmedewerker is geïnterviewd, wordt er vanuit gegaan dat de geïnterviewde 
persoon informatie geeft die valide en betrouwbaar is. Om de betrouwbaarheid te vergroten zijn de 
interviews opgenomen. Overigens is het wel zo dat er vanwege tijdsbeperkingen één persoon per 
gemeente is geïnterviewd, waardoor het beeld nogal subjectief zou kunnen zijn. Ook was er, vooral 
bij het interview met de gemeente Hilversum, sprake van verschillende opvattingen van gebruikte 
begrippen. Dit zou de begripsvaliditeit in de weg kunnen staan. De beantwoording over dat 
onderwerp dat was gegeven voordat afstemming van de betekenis van het begrip plaatsvond, is dan 
ook niet meegenomen in de analyse.  

7.3 Gemeente Heerlen 
In de Gemeente Heerlen zijn drie woningcorporaties actief, namelijk Weller, Woonpunt en Wonen 
Zuid. Daarnaast heeft de landelijke woningcorporatie Woonzorg Nederland nog één complex waarbij 
wonen in combinatie met zorg wordt aangeboden. In deze inventarisatie zijn geen woningen 
opgenomen die als ‘geschikt wonen’ worden aangemerkt en die worden aangeboden door 
commerciële organisaties of particulieren (huur of koop). De Vitalis Woonzorggroep is de enige 
commerciële partij die actief is in het aanbieden van verzorgde en beschermde woonvormen.  Als er 
wordt gekeken naar de toegankelijkheid van de woningen, blijkt dat 6 procent van de sociale 
huurwoningen in Heerlen met voorrang worden toegewezen aan senioren. Dit zijn met name 
meergezinswoningen (11 procent). Van de eengezinswoningen wordt maar 1 procent toegewezen 
aan senioren, terwijl te verwachten is dat meer verdringing optreedt op de eengezinswoningmarkt 
en daardoor de noodzaak tot het voorrang geven aan de seniorendoelgroep meer voor de hand ligt.  

7.3.1 Kwantitatieve vraag en aanbod 
Als de vraag en het aanbod in 2014 naast elkaar 
worden gezet (zie Figuur 63), wordt duidelijk dat 
het aanbod geschikte woningen de vraag sterk 
overstijgt. Het geschikte aanbod in de 
profitsector wordt in dit onderzoek niet 
meegenomen, maar alleen al het aanbod 
geschikte woningen voor de primaire doelgroep 
van woningcorporaties (inkomen tot 34.085 
euro) is ruim voldoende om aan de totale 
woonvraag van de mensen met profiel 2 
(mobiliteitsbeperkingen) te voldoen. De 
verzorgde woningsector bestaat voor een groot 
deel uit woningen die aangeboden worden in de 
profit sector, terwijl de vraag naar dergelijke 
woningen beperkt is. Het aanbod aan 
beschermde woonvormen (somatisch en 
dementie) is kleiner dan de vraag die naar dergelijke woningen is.  
 
Als er gekeken preciezer wordt gekeken naar de vraag naar verzorgde woningen en het aanbod 
daarvan kan geconcludeerd worden dat van dergelijke woningen een overschot bestaat van 102 
woningen in 2014 (zie Figuur 64). Opvallend is dat er met name een overschot is in de profit-sector, 
terwijl er theoretisch veel meer vraag zou zijn naar woningen in de non-profit sector. Dit heeft te 
maken met een grote commerciële speler in deze regio, namelijk de Vitalis Zorggroep. Deze 
verzorgde woningen kunnen ook toegewezen worden aan mensen met een lager profiel (2 of 1), 
zodat deze mensen niet hoeven te verhuizen als hun zorgvraag groter wordt. Totaal is er een 
onopgeloste vraag van 253 plaatsen voor senioren met ernstige somatische of psychogeriatrische 
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Figuur 63: Overzicht vraag en aanbod in 2014 in 
Gemeente Heerlen 
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problemen. Het overschot van 102 verzorgde woonplaatsen kan wellicht voor deze doelgroep 
worden ingezet als er voldoende zorg in deze woningen kan worden geboden en de woningen 
geschikt zijn voor deze complexere zorgvraag. Opvallend is dat er 39 eenheden voor mensen met 
psychogeriatrische beperking in de profit-markt worden aangeboden, terwijl er meer vraag is naar 
dergelijke woonvormen in de non-profitsector.  

 
Als het aantal en soort woningen de 
komende 25 jaar niet veranderd, zullen 
met name de beschermde woonvormen 
snel oplopen. In 2020 zullen er bijna 200 
mensen met zware fysieke beperkingen 
zijn die geen woning kunnen betrekken 
waarbij de woning en zorginfrastructuur 
is aangepast aan de beperkingen die 
men heeft. Tot die tijd kan het 
verzorgde aanbod deze mensen wellicht 
opvangen, maar ook de vraag naar 
dergelijke woningen loopt snel op.  
In de Gemeente Heerlen lijkt er in de 
verzorgde en beschermde woonvormen 
vooral nog een taak weggelegd te zijn 
voor woningcorporaties. Het aanbod verzorgde woningen in de non-profitsector is beperkt, terwijl 
de komende jaren daar bovenop nog een groei in is te verwachten. Eenzelfde conclusie is te trekken 
uit het aanbod en de vraag naar non-profit beschermde woonvormen (somatisch en dementie). In 
de profit-sector is met name nog vraag naar beschermde woonvormen voor mensen met ernstige 
somatische problemen. Het aantal woningen in de profitsector voor mensen met dementie lijkt al 
wel verzadigd tot 2040.  
 

 

 

 

 

 

 Heerlen Soort 

woningmarkt 

Aanbod 

woningen 
 

Aanbod 

plaatsen  

Vraag  Aanbod-

vraag 

Aanbod-

vraag 
totaal 

Profiel 1 Zel fstandig wonen Non-profit  - 10.211 N.v.t.  

Profit  - 4.420 N.v.t. 

Profiel 2 Geschikt wonen Non-profit 1.124 1.574 975 599  420 (excl . 
profi t) Profit     179 -179  

Profiel 3 Verzorgd wonen Non-profit 471 571 992 -379  102  

Profit 455 563 110 481  

Profiel 4 Beschermd wonen  
(dem.+som.) 

Non-profit 477 477 593 -116  -134  

Profit 40 40 58 -18  

Dementie Beschermd wonen 
(dementie) 

Non-profit 261 261 419 -158  -119  

Profit 138 138 99 39  

Figuur 64: Gekwantificeerde vraag en aanbod in 2014 in Gemeente Heerlen 

  Aanbod-vraag 

  2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Profiel 1        

Profiel 2 
Non-profit 599  590  547  469  386  327  

Profit       

Profiel 3 
Non-profit -379  -385  -420  -489  -569  -636  

Profit 481  481  477  469  460  453  

Profiel 4 
Non-profit -116  -125  -172  -214  -261  -332  
Profit -18  -18  -23  -27  -32  -39  

Dementie 
Non-profit -134  -141  -167  -196  -241  -297  

Profit 39  38  31  24  14  0  

Figuur 66: Aanbod-vraag 2015-2040 gedifferentieerd naar woningmarkt in Gemeente Heerlen 
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7.3.2 Kwalitatief aanbod 
De beschermde en verzorgde woonvormen voor senioren lijken redelijk goed verdeeld over de 
gemeente Heerlen. Alleen in de regio tussen Heerlen en Hoensbroek zijn er geen beschermde en 
verzorgde woningen te vinden, maar dit heeft er ook mee te maken dat een groot deel van dit 
gebied wordt gebruikt voor industrie. De meeste locaties bevinden zich in sterk stedelijk gebied. Drie 
locaties zijn te vinden in meer landelijk gelegen locaties, ook al is de afstand tot stedelijk gebied 
beperkt. Van de 14 woon-zorgcomplexen is de helft nog geen 20 jaar oud. Tegelijkertijd zijn er vier 
complexen die al ouder zijn dan 30 jaar. Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat 
twee hiervan gebouwd zijn in de jaren ’30 en dat deze panden waarschijnlijk dusdanig gerenoveerd 
zijn dat ze een betere kwaliteit gekregen hebben.  
 
De geschikte woningen zijn iets minder verdeeld over alle wijken. Met name in het noordoosten van 
Heerlerheide, het noorden van Hoensbroek, het zuiden van Aarveld-Bekkerveld en het noorden van 
Musschenbroek ontbreken de voor senioren gelabelde woningen. De oudere inwoners van deze 
wijken kunnen dus genoodzaakt zijn om naar andere wijken te verhuizen. Het grootste deel (43 
procent) van de geschikte seniorenwoningen is gebouwd in de jaren ’70 en daarvan heeft bijna de 
helft nog een energielabel E, F of G. Ook zijn er nog een aantal woningen, dat tussen 1945 en 1959 
en tussen 1960 en 1970 is gebouwd, maar die nog niet dusdanig zijn gerenoveerd dat ze voldoen aan 
de energieprestatie van deze tijd. Het overgrote deel (97 procent) van de woningen waarbij 
voorrang wordt verleend aan senioren is een meergezinswoning. De sociale huurwoningvoorraad in 
Heerlen bestaat voor iets meer dan de helft uit meergezinswoningen, waardoor dit geen verklaring 
zou moeten zijn waarom de gelabelde voorraad vooral uit meergezinswoningen bestaat. Het 
overgrote deel van de geschikte woningen hebben een oppervlakte tussen 50 en 69 m2 (36 procent) 
en tussen de 70 en 89 m2 (48 procent). Er zijn 72 woningen die niet meer dan 50 vierkante meter 
groot zijn. Tien procent, 103 woningen, bestaat uit woningen die een oppervlakte hebben van meer 
dan 90 vierkante meter.  
 

7.3.3 Gemeentelijke visie op woonaanbod voor senioren 
Het beeld vanuit Wethouder van Zutphen is dat mensen in Heerlen weinig verhuisbereid zijn. 
“Mensen hechten heel erg aan hun eigen omgeving en de mensen gaan liever voorzichtig de trap op 
en af als ze maar in hun eigen huis blijven wonen. Liever dan een prachtige gelijkvloerse woning een 
wijk verderop te gaan wonen.” Er zullen wel grenzen moeten worden gesteld aan de door de 
gemeente betaalde woningaanpassingen, maar tegelijkertijd druist dit in tegen het overheidsbeleid 
waarbij gestuurd wordt op meer zorg vanuit je eigen omgeving. Door ouderen uit de huidige 
woonomgeving, waarbij familie vaak in de buurt woont, te halen, kan dit weer negatieve gevolgen 
hebben voor het zorggebruik.  
 
Als het gaat het algemene woningaanbod speelt de krimp een grote rol voor de gemeente Heerlen. 
Op basis van de demografische krimp en vergrijzing is een aantal jaren een sloopopgave vastgesteld, 
maar daarbij was geen rekening gehouden met de extramuralisering. Als mensen niet doorstromen 
naar een intramurale instelling betekent dit dat de verwachte woninguitstroom beperkter is, er 
meer woningen nodig zijn en de sloopopgave bijgesteld zal moeten worden. De krimp zorgt ook voor 
sterk dalende huizenprijzen. Dit betekent dat mensen die een eigen woning in bezit hebben en 
willen gaan verhuizen, hun woning niet, of alleen tegen een hele lage prijs, verkocht krijgen. Om 
deze mensen in de bestaande woningen te kunnen huisvesten zijn dan ook woningaanpassingen 
nodig. Hiervoor wordt het verhuisprimaat gehanteerd in alle Parkstadgemeenten. Het 
verhuisprimaat betekent dat als de woningaanpassingen te duur worden, dat de gemeente deze 
kosten niet gaat vergoeden en mensen worden geadviseerd om te gaan verhuizen naar een meer 
geschikte woning. De uiteindelijke invulling van de verhuisprimaat, zoals het wel of niet meerekenen 
van kosten voor een traplift, kan uiteindelijk wel per gemeente in de regio verschillen. De 
verantwoordelijkheid voor het bouwen van nieuwe woningen ligt vooral bij de woni ngcorporaties, 
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maar die willen op dit moment niet of nauwelijks in nieuwbouw investeren. Ze zijn dan ook met 
name bezig met het aanpassen van de bestaande voorraad. Voor iedere nieuw te bouwen woning 
wordt op dit moment nog aangehouden dat er ook een woning gesloopt moet worden, maar de 
aanzienlijke minder snelle sloopopgave zou wel kansen bieden om nieuwbouwwoningen te 
realiseren.  
 
In de gemeente is, zover bekend bij de Wethouder, geen sprake van acute leegstand in 
verzorgingshuizen in Heerlen. Er worden een aantal verzorgingshuizen omgeklapt naar 
verpleeghuizen, maar echt massale leegstand is er niet. Hoogstens is er sprake van “schuifoperaties” 
of leegstand van vleugels. De situatie was zelfs zo dat als de operatie scheiden wonen en zorg er niet 
was geweest, er bijgebouwd had moeten worden. Er wordt ook gesproken van “een geluk bij een 
ongeluk dat het niet een probleem is wat in één keer in duizendtallen op ons bord ligt” , omdat de 
mensen die al in een verzorgingshuis wonen er ook mogen blijven wonen.  Er is niet of nauwelijks 
sprake van nieuwbouw en de plannen die in het verleden nog bestonden zijn in de prullenbak 
verdwenen. Een verklaring voor de grote profit-markt in met name de verzorgde sector (Parc 
Imstenrade) kan niet worden gegeven. Wel weet de heer van Zutphen dat er veel moeite moet 
worden gedaan om deze locatie vol te houden en de uitbreidingsplannen voor deze locatie zijn 
weggelegd. De behoefte aan dergelijke woonvoorzieningen is volgens hem lager dan bij de 
verbouwing van de oude Vroedvrouw school tot Parc Imstenrade werd verwacht. Dit zou ook met de 
geïsoleerde ligging buiten de stad te maken kunnen hebben.  
 
Heerlen is van oudsher een arbeidersstad vanuit het mijnwerkersverleden. Een groot deel van de 
bewoners heeft een laag inkomen en de woningvoorraad past daar ook bij. Er is ook een periode 
geweest dat woningcorporaties weinig geld en energie hebben gestoken in het op peil houden van 
de woningvoorraad. Als gemeente zijn er weinig middelen om woningcorporaties daarin te sturen. 
Er wordt wel met ze gepraat, “maar als puntje bij paaltje komt, doen ze helemaal wat ze zelf willen.” 
Ook in woningtoewijzingsbeleid van woningcorporaties speelt de gemeente alleen een 
bemiddelende rol.  
 

7.4 Gemeente Helmond 
In de Gemeente Helmond zorgen vijf woningcorporaties voor het sociale woningaanbod in deze 
regio, namelijk Woonpartners, WoCom, Compaen, Volksbelang en Bergopwaarts. Bergopwaarts 
heeft in deze regio geen woningen die ze specifiek toewijzen aan senioren. De woningen van alle 
woningcorporaties in deze regio worden aangeboden via één website, namelijk Wooniezie.nl. De 
landelijke woningcorporatie Woonzorg Nederland biedt in deze gemeente huurappartementen aan 
waarbij zorg wordt geleverd (verzorgd wonen). Uit de inventarisatie zijn geen beschermde en 
verzorgde woonvormen gevonden waarbij woonkosten hoger liggen dan de huurtoeslaggrens of 
waarbij extra woonkosten moeten worden betaald die niet vergoedt worden in de AWBZ/Wlz. Er is 
wel één locatie (KBWO) waarbij de zorg voor senioren zelf wordt georganiseerd. Al le andere locaties 
vallen onder WTZi-erkende zorginstellingen Zorgboog (5 locaties) en Savant (4 locaties). In de 
gemeente Helmond vormen de voor senioren gelabelde woningen 5 procent van de gehele sociale 
woningvoorraad in de gemeente. Procentueel wordt een veel groter deel van de eengezinswoningen 
specifiek toegewezen aan de doelgroep senioren (6 procent). De senior die in de gemeente anders 
wordt verdrongen op de woningmarkt voor eengezinswoningen krijgt met dit toewijzingsbeleid een 
betere kans op een dergelijke woning. In de gemeente Helmond worden de senioren gelabelde én 
op dat moment beschikbare seniorenwoningen van de woningcorporaties Woonpartners, WoCom 
en Compaen aangeboden via Wooniezie.nl. De woningen van Volksbelang worden op eenzelfde 
manier aangeprezen, maar dan op hun eigen website. Hierdoor kunnen senioren niet alleen kijken 
wat op dat moment aangeboden wordt, maar ook welke woningen na een (korte of langere) periode 
geschikt zouden kunnen zijn om naar toe te verhuizen.  
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7.4.1 Kwantitatieve vraag en aanbod 
In de gemeente Helmond lijkt een overschot 
te zijn aan geschikte woningen indien deze 
woningen toegewezen zouden worden aan 
de mensen met profiel 2 (Figuur 68). Veelal is 
de toegankelijkheidseis van geschikte 
woningen dat de bewoners een leeftijd 
hebben van 55 jaar en ouder. Dit zou kunnen 
betekenen dat maar een deel van deze 
geschikte woningen uiteindelijk ook echt 
bewoond worden door mensen met profiel 2 
en er dus alsnog een tekort zou ontstaan. 
Veranderingen in toewijzingsbeleid 
(beperking in plaats van leeftijd) zou dit 
probleem eenvoudiger kunnen oplossen dan 
het toevoegen van dergelijke woningen aan 
de woningmarkt. Het aantal verzorgde 
woningen ligt ook veel hoger dan er vraag naar zou zijn. Met name de non-profitmarkt is groter dan 
gevraagd, maar ook het aantal verzorgde woningen in de profitmarkt is groter dan er vraag naar is. 
Het aantal beschermde woonvormen voor mensen met somatische en/of psychogeriatrische 
problemen zou juist onvoldoende zijn. Hierin ontbreekt ook een profitmarkt. 
In de Gemeente Helmond zijn geen commerciële of particuliere woningen gevonden die onder het 
type beschermd wonen (somatisch en dementie) vallen. Er is één partij die woningen in aanbied in 
de profitsector van het type verzorgd wonen, maar het aanbod in de non-profit sector zou ook al 
voldoende moeten zijn voor alle mensen die op zoek zijn naar verzorgde woonvormen. De 
afwezigheid van beschermde woonvormen in profitsector zou gecompenseerd kunnen worden door 
aanbieders in de non-profit markt, maar dat lijkt voor deze woonvorm in Helmond niet het geval  (zie 
Figuur 68). In totaal is er een tekort van 164 wooneenheden voor mensen met ernstige fysieke 
problemen. Met het opplussen van verzorgde woningen zou een deel van dit tekort kunnen worden 
opgelost. Er is ook sprake van een totaal tekort van 61 wooneenheden voor mensen met 
psychogeriatrische problemen. Het ontbreken van een profitmarkt die wonen voor mensen met 
dementie aanbieden wordt voor een deel gecompenseerd door meer wooneenheden in de non-
profitsector.  
 

 
  

 Helmond Soort 
woningmarkt 

Aanbod 
woningen 
 

Aanbod 
plaatsen  

Vraag  Aanbod-
vraag 

Aanbod-
vraag 
totaal 

Profiel 1 Zel fstandig wonen 
Non-profit  - 6.567 N.v.t.  

Profit  - 4.773 N.v.t. 

Profiel 2 Geschikt wonen 
Non-profit 694 972 617 355  165 (excl . 

profi t) Profit     190  

Profiel 3 Verzorgd wonen 
Non-profit 752 978 638 340  388 

Profit 129 168 119 49  

Profiel 4 
Beschermd wonen  

(dem.+som.) 

Non-profit 246 246 352 -106  -164 

Profit 0 0 58 -58  

Dementie 
Beschermd wonen 

(dementie) 

Non-profit 263 263 232 31  -61  

Profit 0 0 92 -92  

Figuur 68: Gekwantificeerde vraag en aanbod in 2014 in Gemeente Helmond 
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Figuur 67: Overzicht vraag en aanbod in 2014 in gemeente 
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Als er de komende jaren niets meer 
wordt toegevoegd aan het aantal 
beschikbare plaatsen, zullen de 
tekorten aan geschikt, verzorgd en 
beschermd wonen snel toenemen (zie 
Figuur 69). Het aantal geschikte 
woningen in de non-profit markt zal 
in 2020 onvoldoende zijn om alle 
ouderen te bedienen die op zoek zijn 
naar een geschikte woning, maar de 
profitsector zal een deel hiervan 
kunnen compenseren. Het 
overaanbod aan verzorgde woningen 
kan in 2014 nog het tekort aan 
beschermde woningen compenseren 
als de woning daarvoor geschikt genoeg zijn en de intensiteit aan zorg kan worden vergroot. In 2020 
zal dit niet meer het geval zijn; tegen die tijd is de gehele verzorgde woningenvoorraad nodig om de 
vraag naar dergelijke woningen op te vangen. De tekorten aan beschermde woningen zijn dan al 
opgelopen tot 376 wooneenheden, waarvan 84 specifiek voor mensen met dementie.  
 
De vraag die hierbij gesteld kan worden is in welke woningmarkt deze tekorten ontstaan en welke 
partij deze vraag het beste zou kunnen oplossen. In Figuur 70 is te zien dat er in de gemeente 
Helmond met name nog veel kansen liggen voor commerciële  en particuliere partijen voor 
beschermde (somatisch en dementie) woonvormen. Woningcorporaties en zorgaanbieders hebben 
tot 2020 met name nog een taak liggen voor beschermde woonvormen voor mensen met 
somatische problematiek (in de non-profitsector). Tevens zou een kleine uitbreiding van het aanbod 
aan beschermde woonvormen voor mensen gewenst zijn. Indien er geen partijen zijn die de vraag 
naar beschermde woonvormen in de profitmarkt zal oplossen, dient gekeken te worden welke non -
profit actoren hierin tegemoet kunnen komen.  

 

 

 

 

 

 
 

 

7.4.2 Kwalitatief aanbod 
De beschermde en verzorgde woonvormen zijn redelijk over de gemeente verspreid. In de wijken 
Stiphout, Dierdonk, Rijpelberg en de Warande zijn geen beschermde en verzorgde woonvormen te 
vinden. Afgezien van Stiphout en Dierdonk zijn er in de aanliggende wijken wel dergelijke 
woonvormen te vinden. Er zijn geen locaties gevonden waar de combinatie van wonen en zorg 
wordt aangeboden buiten het stedelijk gebied. De oudste woningen die gekoppeld zijn aan een 
zorgleverancier zijn te vinden in de Pannehoeve en Hilbeemden. Deze woningen zijn in 1968 
gebouwd en hebben dus bijna het einde van de levensduur van woningen behaald. Ook Alphonsus, 
bouwjaar 1980, zal al enkele ingrijpenede renovaties achter de rug gehad moeten hebben om aan de 

  Aanbod-vraag 

Helmond  2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Profiel 1        

Profiel 2 
Non-profit 60  -18  -120  -219  -326  -436  

Profit       

Profiel 3 
Non-profit 98  16  -82  -170  -281  -404  

Profit 7  -8  -27  -43  -64  -87  

Profiel 4 
Non-profit -125  -182  -236  -299  -382  -468  

Profit -60  -70  -79  -89  -102  -117  

Dementie 
Non-profit 21  -14  -54  -108  -165  -221  

Profit -96  -110  -126  -147  -169  -192  

Figuur 70: Aanbod-vraag 2015-2040 gedifferentieerd naar woningmarkt in Gemeente Helmond 

Figuur 69: Aanbod-vraag 2015-2040 in Gemeente Helmond 
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eisen van deze tijd te kunnen voldoen. De meeste andere locaties zijn van een veel recentere datum. 
Acht van de veertien locaties is gebouwd na 2000 en drie locaties zijn gebouwd in de jaren ’90.  
 
Als het gaat over geschikte woningen dan zijn deze in bijna alle wijken wel te vinden, behalve in 
Dierdonk en Brandevoort. In deze wijken zijn helemaal geen woningen gevonden waarbij senioren 
voorrang krijgen bij woningtoewijzing. Het grootste deel van de geschikte woningen is gebouwd in 
de jaren ’90 (37 procent) en jaren ’80 (26 procent). Voor die tijd zijn 126 voor senioren gelabelde 
woningen gebouwd, waarvan een deel gerenoveerd is naar de (energie)eisen van deze tijd. Een 
groot deel van de woningen had in 2012 (nog) geen energielabel, maar ui tgaande van de bouwtijd 
zal het grootste deel van deze woningen nog niet aan het einde van zijn levensloop zijn. Iets meer 
dan de helft van de sociale huurwoningvoorrraad in Helmond is een eengezinswoning. Opvallend is 
dat het aandeel eengezinswoningen in de geschikte woningvoorraad nog veel hoger is; 79 procent 
van de woningen die met voorrang aan senioren wordt toegewezen is een eengezinswoning. Het 
aantal voor senioren gelabelde woningen blijft dan ook beperkt tot 149 woningen. Ruim de helft van 
de 694 woningen heeft een oppervlakte tussen de 70 en 89 vierkante meter. 197 woningen hebben 
een groter woonoppervlakte. Tegelijkertijd is er ook een aandeel van 15 procent van woningen 
tussen de 50 en 69 vierkante meter woonoppervlakte. Er zijn geen voor seniore n gelabelde 
woningen die kleiner zijn dan 50 vierkante meter.  
 

7.4.3 Gemeentelijke visie op woonaanbod voor senioren 
De lage verhuisbereidheid heeft volgens Wytske Teeuwen, regisseur Wonen, Welzijn en Zorg in de 
gemeente Helmond, en Tjakko Middel, Beleidscoördinator Wonen van de gemeente Helmond, vaak 
te maken met de woonlasten. Tjakko Middel: “We zien dat als mensen van een normale traditionele 
woning komen, daar hebben ze bepaalde woonlasten, die zijn laag, want ze hebben al wat afgelost 
of in het verleden goedkoper kunnen kopen. Vervolgens moeten ze naar een huurwoning. Met een 
inkomen boven de 34.000 euro komen niet bij een corporatie binnen, waardoor ze naar de vrije 
sector markt moeten. Kom je al snel op woonlasten boven 700 euro. Ik had eerst 300 euro 
woonlasten, nu heb ik 800. Dat ga ik niet doen. Dan blijf ik wel zitten. Voor die 500 euro kan ik wel 
een zuster inhuren.” Mensen willen naarmate ze ouder worden juist lagere woonlasten en begrijpen 
niet altijd waarom een kleinere woning hogere woonkosten met zich meebrengt. De woning waar ze 
nu in wonen is misschien minder aangepast dan ze zouden willen, maar ze kunnen dan wel maximaal 
geld overhouden. “Mensen zijn toch geneigd om het probleem heel erg voor zich uit te schuiven. Ik 
ben nog mobiel, ik hoef nog niet weg. Op het moment dat het a la minute urgent wordt, dan staan ze 
hier op de stoep met 'ik heb een probleem.” Mensen met een lager inkomen, en die groep is relatief 
groot in Helmond, schrijven zich preventief in bij een corporatie. Met een wachttijd v an 1 á 2 jaar is 
er volgens Tjakko Middel wel een passende woning te vinden, omdat de woningmarkt in de 
gemeente niet zo gespannen is. Indien het gaat om een zeer acute vraag dan zijn er altijd nog wel 
kortverblijfkamers, zodat later doorgeschoven kan worden naar een appartement.  
 
Met betrekking tot de veranderingen in de zorgmarkt gaat het ombouwen van de woon-
zorgcomplexen naar scheiden wonen/zorg volgens Wytske Teeuwen vrijwel geruisloos. De 
zorgaanbieders blijken, ook financieel, daar wel wat zorgen over te hebben. Woningcorporaties die 
een complex verhuren aan een zorginstelling hebben op een aantal locaties de huren dusdanig 
verhoogd dat ze niet meer rijmen de inkomenspositie van de huurder. Tjakko Middel: “Dan zie je wel 
een aantal huurders die de huur maar opzeggen, omdat huur én zorg te veel is. Ik kan het niet meer 
betalen. Dan verliezen zorgverleners ook de klanten. Waar wij nog naar op zoek zijn hoe je balans 
tussen totale lasten in wonen en zorg, zodat mensen daar op een goede manier mee om kunn en 
gaan. Daar zullen corporaties iets in moeten doen daar zullen de zorgpartijen iets mee doen. Daar 
moeten ze elkaar nog in vinden.” Het overheidsbeleid dat er voor zorgt dat er minder intramurale 
plaatsen beschikbaar zijn zorgt er voor dat mensen die nu bij woningcorporaties huren langer 
zelfstandig moeten blijven wonen ondanks hun toenemende zorgvraag. “In die zin zijn corporaties 
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wel aan de bak”, aldus Tjakko Middel. Er zijn door de gemeente met woningcorporaties afspraken 
gemaakt die betrekking hebben op het minimaal aantal woningen en het aandeel onder de 
aftoppingsprocent van 3- en meerpersoonshuishoudens (70 procent, ongeveer 600 euro per 
maand). Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de levensloopbestendigheid van de woningen. 
Over dit laatste punt zijn discussies ontstaan met de woningcorporatie. Woningcorporaties hebben 
aangegeven dat niet iedereen een aangepaste woning nodig heeft, want “zeg maar 95 procent kan 
heel lang zelfstandig zonder hulpmiddelen blijven wonen.” De gemeente Helmond heeft daar een 
andere mening over: “Wij vinden dat zo'n beetje de helft van de nieuwbouw op voorhand al bezoek- 
en aanpasbaar gebouwd moet worden, dus in ieder geval levensloopbestendig.”   
 
In de afspraken met woningcorporaties ontstaat nogal eens discussie over wanneer er nou sprake is 
van een aangepaste woning. Een gedeelte van het oude matjessysteem is opgenomen in het 
Bouwbesluit en gemeenten mogen op dat gebied niet meer vragen dan aangegeven wordt in dit 
besluit, waardoor de invloed die gemeente op het kwali tatieve gebied hebben beperkt is. Toch geeft 
Tjakko Middel wel aan dat er sterke belangen bij hebben: “Op het moment dat iemand in een 
woning woont en een fysieke belemmering ondervind, dan komen ze bij Wmo voor een aanpassing. 
Dat kost de gemeente weer geld. Dus wij hebben ook een financieel belang om aan de voorkant te 
zorgen dat die woningen goed zijn en dat wij geen geld kwijt zijn bij aanpassingen.”  In de gemeente 
Helmond maken ze gebruik van het keurmerk bestaande woningvoorraad. Woningcorporaties 
hebben aangegeven wel harde afspraken te willen maken over woningen voor mensen die een 
beperking hebben maar eigenlijk vrij goed nog vooruit kunnen met een wandelstok en mensen die 
gebruik maken van een rollator (waarbij breedtematen en draaicirkels een grote rol spelen). 
Woningen waar met een bed doorheen kan worden gegaan en volledige verpleging uitgevoerd kan 
worden, behoren volgens de woningcorporaties waar de gemeente Helmond mee aan tafel zit niet 
tot de taak van de woningcorporatie. Het algemene beeld is dat de woningmarkt in Helmond volgens 
Tjakko Middel vrij goed in elkaar zit: “Wij hebben financieel een vrij goedkope voorraad, dus dat is al 
qua financiële toegankelijkheid goed. Maar ook fysiek hebben wij ook best wel een goede voorraad. 
We hebben vrij veel eengezinswoningen: de verhouding is ongeveer 75 procent eengezinswoningen, 
25 procent appartementen. Die eengezinswoningen zijn over het algemeen goed toegankelijk en als 
je er een traplift in zet kun je een redelijk goed ontsluiten op de bovenverdieping voor mensen die 
wat fysieke beperkingen hebben. Dus in feite zegt onze woningcorporatie dat hun voorraad redelijk 
goed in elkaar zit.” Uit dit onderzoek gebleken feit dat er relatief veel woningen eengezinswoningen 
met voorrang wordt toegewezen aan senioren wijt Tjakko Middel aan de grote vraag naar 
grondgebonden woningen in deze regio. In de uitbreidingsperiode van de gemeente in de jaren ’80 
en ’90 is er bewust gekozen voor grondgebonden woning, omdat de ruimte er toch was. Er is wel 
gekeken naar intensiveringsmogelijkheden, maar er worden weinig nieuwbouwappartementen 
toegevoegd.  
 
In het geval van Brandevoort en het ontbreken van geschikte woningen geeft Wytske Teeuwen aan 
dat “Brandevoort laat, door de typologie van de woning, de architectuur en d e beeldkwaliteit, 
bijvoorbeeld een platte bungalow niet toe. Dat moet altijd een laag en liefst twee laag met een kap 
zijn. (…) Wij willen toch grondgebonden gelijkvloers bouwen. Dan kun je het programma daar niet 
altijd in kwijt.” Het ontbreken van een particuliere zorgmarkt is volgens Tjakko Middel te verklaren 
door het gemiddeld lage inkomen en het opleidingsniveau dat wat achter is gebleven. Leegstand in 
Boscotondo heeft volgens Tjakko Middel dan ook met de prijs te maken. “Die zit tussen 800 en 1100 
euro. Mensen kunnen dat dus op dit moment niet betalen. Daarbovenop moeten ook de kosten voor 
zorg betaald worden. De typologie is ook debet; er is geen buitenruimte. Qua ligging is het 
fantastisch. Je zit eigenlijk in een vrij beschermd gebiedje, terwijl je toch heel dicht bij het centrum zit. 
En toch krijgen ze het niet verkocht. Die markt is er deels wel, maar anderzijds qua prijs is hij er niet 
en heeft te maken met het inkomen.” Tjakko Middel hoort ook wel eens dat mensen verhuizen van 
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Boscotondo naar de Ameideflat. “Dat is niet omdat de Ameideflat zo luxe en fantastisch is, dat heeft 
puur met de prijs te maken. Je krijgt dan ook dezelfde zorgaanbieder [Savant].” 
 
De strategie van de gemeente rondom wonen en zorg voor ouderen richt zich op zoveel mogelijk  
verschillende woonvormen in de wijken. Op basis van de woonvisie zijn prestatieafspraken gemaakt 
met de woningcorporaties, waaronder afspraken over de huisvesting van bijzondere doelgroepen. 
Tjakko Middel geeft aan dat de woonvisie geactualiseerd moet worden door met name de 
veranderingen rondom woningcorporaties. “Corporaties hadden in de jaren ’80 en ‘90 de omslag 
naar verzelfstandiging gemaakt, moesten daarbij ook de verbreding van hun taakveld realiseren. Dat 
is de afgelopen vier, vijf jaar volledig teruggedraaid. De laatste situatie is zo dat de Herzieningswet 
met de novelle de positie van woningcorporaties opnieuw definieert. Dat is teruggaan naar de 
kerntaak.” Er moet dus opnieuw met woningcorporaties worden gekeken welke afspraken moeten 
worden gemaakt die passen in dit veranderende tijdperk. Tegelijkertijd wijst Tjakko Middel ook op 
het feit dat woningcorporaties twee jaar geleden verkondigden dat ze failliet zouden gaan door de 
invoering van de verhuurderheffing, terwijl nu blijkt dat corporaties nog redelijk wat financiële 
middelen hebben. Het feit dat er een woningcorporatie in Helmond is die de huren dit jaar alleen 
inflatievolgend worden verhoogd, geeft volgens Tjakko Middel dat er wel financiële mogelijkheden 
zijn, maar dat de financiële mogelijkheden wel gerichter ingezet moeten worden. “Dat gericht 
inzetten zal gebeuren door minder huurwoningen toe te voegen, meer vervanging en strategisch 
toevoeging, maar geen grootschalige uitbreiding, want die tijd is wel een beetje voorbij en is in feite 
ook niet nodig.” Om er voor te zorgen dat er zoveel mogelijk woonvormen in de wijken komen, 
wordt samengewerkt met andere partijen. Het maakt daarbij niet uit of er initiatieven komen uit 
woningcorporaties, particulieren of projectontwikkelaars. “Op het moment dat initiatieven zich 
melden, gaan wij proberen om ze maximaal te faciliteren als dat past bij wat we willen. We gaan 
meedenken, we gaan tips geven, partijen met elkaar in verband brengen” aldus Wytske Teeuwen. 
Sturing geven in wat waar gerealiseerd zou moeten worden is daar wel onderdeel van, dus als een 
partij iets wil realiseren in een wijk waar al veel is, dan wordt er getracht om de actor te bewegen in 
de andere wijk iets te realiseren. Hierbij wordt vooral gedacht aan praktische ondersteuning, nie t in 
sturing door middel van subsidies. Particuliere initiatieven die zich bij de gemeente melden blijken er 
uiteindelijk vaak niet aan toe te komen. Wytske Teeuwen denkt dat dit waarschijnlijk komt omdat 
blijkt er onvoldoende klanten zijn. “We proberen ze wel te helpen. Ze komen gewoon niet van de 
grond, ondanks dat we meewerken met zoeken, Ze vragen inderdaad duizenden euro's per maand. 
De meeste mensen die dat geld hebben, die blijven nog liever in hun eigen huis en kopen gewoon die 
zorg in zolang het kan.” 
 

7.5 Gemeente Hilversum 
De Alliantie, Woningcorporatie Gooi en Omstreken, Dudok Wonen en Habion  zijn de vijf 
woningcorporaties die actief zijn in de gemeente Hilversum. Daarnaast heeft de landelijke 
woningcorporatie Woonzorg Nederland nog één complex waarbij wonen in combinatie met zorg 
wordt aangeboden. In deze inventarisatie zijn geen woningen opgenomen die als ‘geschikt wonen’ 
worden aangemerkt en die worden aangeboden door commerciële organisaties of particulieren 
(huur of koop). De zorg in de woonzorgvormen wordt meestal geleverd door de WTZi-erkende 
zorgorganisaties Hilverzorg (9 locaties), Amaris (2 locaties) en Innovum (1 locatie). Daarnaast zijn er 
nog zes locaties waarbij een commerciële zorginstelling of franchisegever betrokken is, namelijk 
Koetshuys Erica, Ridderspoor, Care residence Zonnestraal, Benvenuta, Residence Oranjestaete Villa 
Marijke Elisabeth en Westerheem. Als gekeken wordt naar de toegankelijkheid en dus het 
toewijzingsbeleid van woningcorporaties in de gemeente Hilversum, kan geconcludeerd worden dat 
6 procent van de sociale huurwoningvoorraad gelabeld als seniorenwoningen. Dit percentage wordt 
met name veroorzaakt door het hoge aandeel (10 procent) meergezinswoningen die met voorrang 
toegewezen wordt aan senioren. 1 procent van de sociale eengezins-huurwoningen wordt gelabeld 
als seniorenwoning. Alle beschikbare woningen van de verzorgde en geschikte vorm in het bezit van 
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woningcorporaties die actief zijn in deze gemeente worden aangeboden op woningnet.nl. De 
woningen worden dus wel zeer transparant aangeboden voor deze doelgroep, waardoor het vinden 
van een dergelijke woning gemakkelijk wordt gemaakt.  
 

7.5.1 Kwantitatieve vraag en aanbod 
Als de vraag en het aanbod in 2014 naast 
elkaar worden gezet (zie Figuur 71) wordt 
duidelijk dat voor de meeste woonvormen 
voldoende aanbod is. Het aantal woningen 
dat specifiek wordt toegewezen aan ouderen 
in de primaire doelgroep (geschikt non-
profit) is ruim voldoende voor alle mensen 
met lichte beperkingen, maar kan niet zoals 
in de andere geselecteerde gemeenten de 
vraag vanuit de profit groep (ruim) 
opvangen. Er zijn kleine tekorten waar te 
nemen als het gaat om verzorgd wonen (73 
plaatsen) en wooneenheden specifiek voor 
mensen met dementie (16 plaatsen). Dit 
wordt ruim gecompenseerd door het 
overaanbod van 291 wooneenheden aan 
beschermde woonvormen voor mensen met 
ernstige somatische en/of psychogeriatrische problemen (zie Figuur 72). Deze woningen zijn ook 
geschikt voor mensen met lichtere beperkingen. Er moet dan wel sprake zijn van scheiden wonen en 
zorg, omdat de mensen in groep 2 waarschijnlijk niet in aanmerking komen voor intramurale zorg. 
Het grote aanbod aan beschermde woonvormen kan er mee te maken dat in de bestaande 
verzorgingshuizen nog ouderen zitten met ZZP 1 tot en met 3 die het recht behouden om daar te 
blijven wonen, ook al zouden ze in deze indeling en onder de nieuwe wetgeving in verzorgde 
woonvormen gaan wonen. Daarnaast zijn er twee grote complexen, Kerkelanden en St. Carolus, die 
nu nog worden aangemerkt als verzorgingshuis. In deze categorisering is er van uitgegaan dat deze 
verzorgingshuiswoningen worden opgeplust zodat ze geschikt zullen zijn voor mensen met ernstige 
fysieke beperkingen (profiel 4), maar het is niet duidelijk of de woningen daarvoor geschikt zijn of 
daarvoor geschikt gemaakt kunnen worden. Indien deze wooneenheden worden afgestoten blijft er 
nog maar een overschot van 58 woningen over. Indien al deze woningen kunnen worden ingezet als 
verzorgd wonen (scheiden wonen en zorg), is er zeker geen tekort aan verzorgde woningen meer.  

 

 

Figuur 72: Vraag en aanbod in 2014 in Gemeente Hilversum 

 Hilversum Soort 
woningmarkt 

Aanbod 
woningen 

 

Aanbod 
plaatsen  

Vraag  Aanbod-
vraag 

Aanbod-
vraag 

totaal 

Profiel 1 Zel fstandig wonen 
Non-profit   7.297 N.v.t.  

Profit   5.735 N.v.t. 

Profiel 2 Geschikt wonen 
Non-profit 732 1.025 792 233  -31 (excl . 

profi t) Profit     264   

Profiel 3 Verzorgd wonen 
Non-profit 648 842 844 -2  -73 

Profit 77 100 171 -70  

Profiel 4 
Beschermd wonen  
(dem.+som.) 

Non-profit 868 868 544 324  291 

Profit 63 63 96 -33  

Dementie 
Beschermd wonen 
(dementie) 

Non-profit 406 406 351 55  -16 

Profit 80 80 151 -71  
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Figuur 71: Overzicht vraag en aanbod in 2014 in gemeente 
Hilversum 
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Door de toenemende vergrijzing zullen de 
tekorten in woonvormen van het 
geschikte, verzorgde en soort speciaal 
voor dementie, snel toenemen (zie Figuur 
73). Met gelijkblijvende aantallen 
beschermde wooneenheden zal pas na 
2035 een tekort ontstaan. Een korte 
termijn oplossing is dus het ter 
beschikking stellen van beschermde 
woonvormen voor mensen met lichtere 
beperkingen, door bijvoorbeeld scheiden 
wonen en zorg toe te passen. Dit lijkt dan 
ook wel een taak waar woningcorporaties 
en zorgaanbieders (afhankelijk van de 
eigendomsverhouding) de komende jaren nog wel een grote opgave hebben liggen. Zoals ook in 
Figuur 74 te zien is, hoeft het aantal woningen dat voor senioren gelabeld is tot 2030 niet toe te 
nemen als alleen wordt gekeken naar de non-profit markt. In Hilversum ligt ondanks de relatief grote 
woningmarkt in de profit-sector toch nog veel mogelijkheden voor commercieel ingestelde 
aanbieders. Er liggen met name nog veel kansen voor beschermde woonvormen voor mensen met 
somatische problematiek in dit segment, ook al zou deze markt door het grote aanbod aan non-
profitaanbieders in beschermde woonvormen niet gelijk commercieel ondernemers aantrekken. De 
markt voor beschermde woonvormen specifiek voor dementerenden is een stuk kleiner, maar groeit 
ook minder hard. Er zijn voor deze doelgroep dan ook zeker mogelijkheden voor uitbreidingen in de 
profitmarkt.  
 

 

 

 

 

 
 

7.5.2 Kwalitatief aanbod 
De beschermde en verzorgde woonvormen zijn redelijk over de gemeente, al ligt het zwaartepunt 
vooral aan de westzijde van de stad. De voornaamste wijken waar geen beschermde en/of verzorgde 
woonvormen zijn gevonden, zijn het noorden van Oost, het zuidelijke deel van Noord-Oost en de 
Hilversumse Meent. De laatste wijk vormt onderdeel van de gemeente Hilversum, maar is 
geografisch meer verbonden aan Bussum. Bewoners van die wijk kunnen dan voor verzorgd of 
beschermd wonen terecht in de eigen wijk, maar kunnen wellicht wel gebruik maken van de dichter 
bij deze wijk gelegen woonzorglocaties in de gemeente Bussum. Er zijn drie locaties die niet in de 
wijk liggen, maar te vinden zijn in een meer landelijke omgeving. De kwaliteit van beschermde en 
verzorgde woonvormen, gemeten door het bouwjaar van de woning, is in Hilversum sterk wisselend. 
Er zijn vier locaties waarbij woningen al veel ouder zijn dan de levensduur van een gemiddelde 
woning. Drie locaties daarvan zijn gebouwd in 1905, 1910 en 1936 en worden aangeboden in de 
profitsector. Dit zijn naar alle waarschijnlijkheid dan ook monumentale panden die specifiek voor 
deze doelgroep zijn gerenoveerd en door hun vastgoedkeuze een meerwaarde vormen voor de 

  Aanbod-vraag 

  2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Profiel 1        

Profiel 2 Non-profit 225  183  114  38  -42  -130  

Profit       

Profiel 3 Non-profit -11  -59  -126  -191  -275  -370  

Profit -72  -82  -96  -109  -126  -145  

Profiel 4 Non-profit 316  285  242  193  109  23  

Profit -35  -40  -47  -56  -71  -86  

Dementie Non-profit 50  32  4  -39  -95  -150  

Profit -72  -81  -92  -111  -135  -158  

Figuur 74: Aanbod-vraag 2015-2040 gedifferentieerd naar woningmarkt in Gemeente Hilversum 
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Figuur 73: Aanbod-vraag 2015-2040 in Gemeente Hilversum 
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mensen die naar een woonzorgvorm op zoek zijn. Een aantal locaties heeft de levensduur van 50 
jaar bereikt of zal dit binnen vijf jaar bereiken, namelijk Zuiderheide en Flat Kerkelanden. Hier ligt 
een flinke kwalitatieve opgave voor, omdat dit totaal gaat over een aanbod van 22 beschermde 
woningen voor dementerenden, 297 beschermde woonvormen en 258 woningen in het verzorgde 
aanbod. De afgelopen 15 jaar zijn zes woonzorglocaties toegevoegd, waarvan de helft opereert in de 
non-profitsector.  
 
De geschikte woningen zijn vooral te vinden in het centrum, aan de zuidoostzijde en noordzijde van 
Hilversum en in de Hilversumse Meent. De woningen in de wijken zijn sterk geconcentreerd, 
waardoor er geen sprake is van een goede verdeling over de gemeente. De woningen die onder 
schikt geschaard worden, woningen waarbij toewijzing voorrang wordt verleend aan senioren, zijn 
voor 43 procent gebouwd in de jaren ’60 en hebben een laag energielabel. Deze woningen hebben 
(bijna) de levensduur van een woning bereikt. Door het lage toegekende energielabel lijken deze 
woningen gedurende hun exploitatietijd niet sterk gerenoveerd waardoor de levensduur verlengd 
zou kunnen worden en de kwaliteit past bij de eisen van deze tijd. Ook van de woningen die in de 
jaren ’70 gebouwd zijn heeft het grootste deel nog energielabel  E, F of G, waardoor verwacht kan 
worden dat deze woningen in ieder geval voor deze doelgroep voortijdig afgeschreven zal moeten 
worden. De meeste senioren gelabelde woningen zijn van het type meergezinswoning. Er zijn maar 
70 eengezinswoningen te vinden die gelabeld worden voor senioren, terwijl de verhouding 
eengezins/meergezins in de sociale huurwoningvoorraad veel hoger ligt. Het overgrote deel van de 
woningen heeft een oppervlakte van 50 tot 69 vierkante meter (37 procent) of 70 tot 89 vierkante 
meter (44 procent). Er zijn nog 119 woningen, 16 procent van de totale geschikte woningvoorraad, 
die kleiner zijn dan 50 vierkante meter. Een zeer beperkt deel, 3 procent, heeft een 
woonoppervlakte tussen de 90 en 119 vierkante meter. De vraag is of de relatief slechte fysieke 
kwaliteit van de woningen senioren zal overhalen om te verhuizen naar een dergelijke geschikte 
woning, ook al past de woonoppervlakte voor een groot deel wel bij de behoefte.  

7.5.3 Gemeentelijke visie op woonaanbod voor senioren 
Het woonruimteverdeelsysteem is in de regio Gooi en Vechtstreek sinds 2011 zo ingericht dat 
mensen die ouder zijn en een goede positie hebben op de wachtlijst. Voorheen was je de plek op de 
wachtlijst kwijt op het moment dat je een sociale huurwoning werd geaccepteerd. Nu  zouden 
woningzoekenden nog 75 procent van hun wachttijd behouden voor een vervolgwoning. Doel 
hiervan is dat ouderen met de hogere opgebouwde wachttijd een grotere keus hebben in de 
woningvoorraad. De woningen die worden aangeboden met een bepaalde zorginfrastructuur of zorg 
in de buurt, wordt voorrang verleend aan woningzoekenden als ze een bepaalde indicatie voor zorg 
of begeleiding hebben. Als dat niet werkt voor de senioren, dan kan er ook nog worden 
teruggevallen op het urgentiesysteem. Niet zo lang geleden is een aanleunflat door een 
woningcorporatie opgeleverd, waarbij voorrang werd gegeven voor mensen die in de buurt wonen. 
Dit toewijzingsbeleid was een enorm succes, tevens omdat de doorstroming in de woningmarkt daar 
ook mee op gang kwam. Toch is dit hele systeem voor een groot deel van de bevolking overbodig.  
 
Naar aanleiding van een TNO-rapport, classificatie van de sociale woningvoorraad en een snel 
onderzoek van de particuliere sector is een overleg geweest met zorgaanbieders hoe het zit met hun 
vastgoed. De concurrentiepositie waarin zorgaanbieders terecht gaan komen heeft er volgens Betty 
Boerman, beleidsadviseur Gemeente Hilversum/Regio Gooi en Vechtstreek, toe geleid dat ze “nog 
niet het achterste van hun tong laten zien”. Conclusie van deze rapporten zou zijn geweest dat 
numeriek de regio Gooi en Vechtstreek numeriek voldoende woningen heeft. “Dat laat onverlet dat 
niet alle typen woningen even voorradig zijn in alle gemeentes. Je kunt ook niet inschatten wanneer 
een woning wel of niet vrijkomt als de vraag daar is.” De regio Gooi en Vechtstreek, waar gemeente 
Hilversum onderdeel vanuit maakt, heeft een wachtlijst van 33.000 woningzoekenden, waardoor er 
dus kan worden gesproken over een gebrek. Vraagtekens worden gezet bij deze wachtlijst, om dat 
van de 33.000 woningzoekenden naar schatting maar tussen de 6.000 en 10.000 een meer urgente 
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zoekvraag hebben en dus stevig op zoek zijn naar een nieuwe woning. “Aan de andere kant weten 
we vanwege de lange wachttijd ook niet wie zich laat ontmoedigen door niet op die wachtlijst te 
gaan staan omdat hij toch in geen jaren aan de beurt zal zijn. Dat is best een moeilijk gebied. Dat 
geeft wel aan dat de vraag hier enorm groot is.” Als het gaat om wonen en zorg voor senioren blijkt 
dat de vergrijzing volgens Betty Boerman niet zo’n rol speelt: “Hilversum is al over de vergrijzing 
heen en begint al een beetje aan het verjongen.” 
 
Over de woningkeuze van de senioren zegt Betty Boerman het volgende: “De logische gedachte is 
dat als je een goede plek op de wachtlijst hebt en je bent 75 jaar dan ga je misschien een 
gelijkvloerse woning kiezen of een woning die toegankelijk is met de lift. Een jaar na het invoeren van 
het classificatiesysteem hebben we gekeken wat nou de keuze van met name de woningzoekende 
was en toen bleek dat ze toch massaal weer gingen schrijven op woningen met een trap; 
eengezinswoning. Dat is ook de grootste voorraad in de regio.” Dit zou er mee te maken hebben dat 
‘de oudere’ er niet meer is. Een jaar of 40, 50 geleden kozen mensen er voor om  rond hun 55ste naar 
een aanleunwoning te verhuizen, waardoor eenvoudig doorgestroomd kon worden naar een 
verzorgingshuis. De ouder van nu staat daar volgens Betty Boerman heel anders in: “Oudere zijn net 
gewone mensen met hun eigen woonwensen. Als ze daar niet op tijd naar toe kunnen verhuizen, 
zeggen sommige ‘dan ga ik maar op de billen de trap op.’ Ouderen kiezen net zoals iedereen; wat ze 
zelf het prettigst vinden. En niet zoals wij denken; wat nou wel het slimst voor ze zou kunnen zijn.”  
Toch wordt er wel waarde gehecht aan de kwaliteit van de woningen voor senioren om de 
doorstroming op gang te brengen. Nicolien van Vroonhoven, wethouder Wonen, zegt daar het 
volgende over: “Als je conclusies juist is en ouderen weinig te kiezen hebben. Het hele 
doorstroombeleid draai je daar de nek mee om. Je wilt juist dat ouderen doorverhuizen, maar als het 
aanbod meer uit het krakkemikkige segment bestaat, dan krijg je ouderen niet zo ver om te gaan 
verhuizen. Je moet ze wel wat te bieden hebben.“ Hiermee wordt door Betty Boerman de 
kanttekening geplaatst dat dit onderzoek zich specifiek richt op woningen waar eerst ouderen voor 
gevraagd worden. “Dat laat onverlet dat alle ouderen op het totale aanbod mogen inschrijven en 
daar goed op de lijst staan.” Op dit moment zijn er een aantal grote woningbouwopgaven bezig, 
waaronder 500 woningen die gebouwd worden in de Annashoeve. Deze worden ontwikkeld voor 
jong tot en oud en zijn dus niet specifiek op een bepaalde doelgroep gericht. Monnikenberg ligt dicht 
bij het ziekenhuis en richt zich vooral op ouderen, maar ook werknemers. Zuiderheide is een 
voorbeeld van een project gericht op senioren die nu grondig opgeknapt wordt. Er is in deze regio 
wel sprake van woning schaarste. Erwin van er Want, wethouder onder andere op het gebied van 
zorg, geeft aan dat het niet dat het beeld is dat er “een enorme disbalans is tussen behoefte en het 
aanbod. (…) We hebben niet het beeld dat, ondanks er een wens is naar meer huurwoningen, om op 
dit vlak te twijfelen dat het niet goed gaat. Ook omdat er meerdere partijen actief zijn. Dat is ook wel 
goed. Dat is dan toch een soort marktwerking.” 
 
Erwin van der Want verwacht dat scheiden wonen en zorg geen grote problemen zal opleveren, 
omdat mensen langer op hun eigen plekken willen blijven wonen e n de bevolking van 
verzorgingshuizen op dit moment vooral al bestaat uit mensen die echt hulp nodig hebben. Het zou 
goed kunnen dat er relatief meer profit-zorgaanbieders zijn, omdat voor mensen die zoeken op de 
profit-markt Hilversum volgens de wethouder een aantrekkelijke plek is om te wonen. De 
verwachting is dat er mee vraag gaat komen naar zulke plekken. Omdat de markt sterk in beweging 
is houdt de wethouder zich wel op de hoogte wat iedereen aan het doen is. “Dan gaat het vooral om 
communicatie als er panden worden afgestoten. Dat geeft voor bepaalde mensen onrust. Verder 
neem je er kennis van en vanuit het perspectief dat we voldoende ruimte moeten hebben en er 
speciaal voor dementerende-groepen meer specifieke woonvormen moeten worden gemaakt.” In 
Hilversum liggen er volgens Erwin van der Want verschillende plannen vanuit projectontwikkelaars 
om woningen te ontwikkelen in bestaand (monumentaal) vastgoed in combinatie met een zorgpartij, 
zoals de herontwikkeling van de KRO-studio’s. Door de gemeenten wordt in een voorstadium, 
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voordat het de ambtelijke molen ingaat, meegedacht over de plannen en gekeken of er 
aanpassingen in de regelgeving mogelijk zijn om het project van de grond te krijgen.  
 

7.6 Gemeente Súdwest-Fryslân  
In de Gemeente Súdwest Fryslân waren in 2014 vijf woningcorporaties actief, namelijk Woon 
Friesland, Accolade, Wonen Zuidwest Friesland, de Wieren en Elkien. Sinds 1 januari 2015 zijn de 
woningcorporaties de Wieren en Elkien gefuseerd tot één organisatie, maar dit heeft geen gevolgen 
voor het totale woningaanbod. De landelijke woningcorporatie Woonzorg Nederland heeft in deze 
gemeente geen woningaanbod. De WTZi-erkende zorginstellingen Tellens organiseert met 19 
woonzorglocaties het grootste deel van de zorg in woonzorgvormen in deze gemeente. Plantein (3 
locaties) en Talant (1 locatie) zijn de twee andere erkende zorgorganisaties. In Tinga State wordt de 
zorg georganiseerd door de organisatie waar ze ook wonen, terwijl bewoners (en tegelijkertijd 
eigenaren) van Parkflat Stadsfenne de bewoners gezamenlijk zelf de zorg inkopen. Het 
toewijzingsbeleid in Súdwest-Fryslân zorgt er voor dat 21 procent van de sociale 
huurwoningvoorraad met voorrang wordt toegewezen aan senioren. De voor senioren gelabelde 
woningen zijn met name eengezinswoning, maar door het hoge aandeel eengezinswoningen in de 
totale sociale woningvoorraad wordt 18 procent van deze woningvoorraad met voorrang 
toegewezen aan senioren. Van de meergezinswoningen is dit 28 procent.  
 

7.6.1 Kwantitatieve vraag en aanbod 
In de Gemeente Súdwest-Fryslân zijn er 
ruim vier keer zoveel geschikte woningen 
dan er vraag naar zou zijn vanuit mensen 
uit de primaire en niet-primaire doelgroep 
van woningcorporaties (zie Figuur 75). Ook 
het aanbod verzorgde en beschermde 
woonvormen is veel hoger dan op dit 
moment de vraag is. Het tekort aan 355 
beschermde woonvormen specifiek voor 
mensen met dementie zal voor een groot 
deel gecompenseerd zijn door het 
overaanbod van 274 woonheden 
beschermd wonen dat zowel geschikt zou 
kunnen zijn voor senioren met dementie 
als mensen met ernstige somatische 
beperkingen (zie Figuur 76). Als de vraag 
naar beschermde woonvormen voor 
somatische en dementie bij elkaar wordt 
opgeteld en wordt uitgezet tegen het 
aanbod beschermde woonvormen 
(somatisch en dementie), zou er nog sprake zijn van een tekort van 81 wooneenheden. Wellicht dat 
dit opgelost kan worden met het grote aanbod aan verzorgde woonvormen die zowel in fysieke 
eigenschappen van de woning als zorg efficiënt kunnen worden ingezet voor mensen met een 
zwaardere (somatische en/of psychogeriatrische) beperking. Op de beschermde woonmarkt is maar 
één actor actief die zich specifiek richt op mensen met dementie. Voor de rest zijn er geen 
commerciële partijen in Súdwest-Fryslân die in dit marktsegment actief zijn, terwijl uit deze data 
blijkt dat er wel degelijk vraag naar is.  
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Figuur 75: Overzicht vraag en aanbod in 2014 in Gemeente 
Súdwest-Fryslân 
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De komende 25 jaar zal het beperkte 
aanbod in woonvormen voor mensen met 
dementie er voor zorgen dat al in 2020 
ruim 400 mensen in de gemeente geen 
woning kunnen vinden die specifiek voor 
hun doelgroep gemaakt is (zie Figuur 77). 
Dit kan gedeeltelijk gecompenseerd 
worden door het aanbod van beschermde 
woonvormen die eventueel geschikt (te 
maken) is voor mensen met dementie. Het 
aantal beschermde woonvormen kan dit 
steeds minder goed compenseren, want 
net na 2025 zal ook de huidige 
kwantitatieve voorraad beschermde 
woonvormen alleen voor de groep mensen 
met ernstige fysieke beperkingen al 
onvoldoende zijn. Op de geschikte markt 
zullen de komende 25 jaar meer dan 
voldoende woningen beschikbaar zijn voor 
de groep senioren met lichte beperkingen.  
 
De vraag die hierbij gesteld kan worden is in welke woningmarkt deze tekorten ontstaan en welke 
partij deze vraag het beste zou kunnen oplossen. Vaststaat dat Súdwest-Fryslân op dit moment en in 
de nabije toekomst niet snel kan spreken van tekorten in de woningmarkt voor senioren. Er zal 
eerder sprake zijn van overaanbod indien de woningen alleen worden toegewezen aan de doelgroep 
waarvoor ze specifiek bedoeld zijn (in zorgvraag en inkomensnorm). De huidige kwantitatieve 
verdeling biedt zeker nog kansen voor commerciële partijen. Hierbij kan het aanbod met name 
gericht worden op beschermd wonen voor de groeiende groep mensen met ernstige somatische 
problemen (profiel 4) en de nog sterker groeiende groep dementerenden (zie Figuur 78).  
 
 
 
 
 

 Súdwest-Fryslân Soort 
woningmarkt 

Aanbod 
woningen 
 

Aanbod 
plaatsen  

Vraag  Aanbod-
vraag 

Aanbod-
vraag 
totaal 

Profiel 1 Zel fstandig wonen 
Non-profit  - 7.985 N.v.t.  

Profit  - 5.613 N.v.t. 

Profiel 2 Geschikt wonen 
Non-profit 2.263 3.168 760 2.409 2.185 

(excl . 
profi t) Profit   226  

Profiel 3 Verzorgd wonen 
Non-profit 802 1.043 781 262 378 

Profit 198 257 141 116 

Profiel 4 
Beschermd wonen  
(dem.+som.) 

Non-profit 803 803 457 346 274 

Profit 0 0 72 -72 

Dementie 
Beschermd wonen 
(dementie) 

Non-profit 40 40 299 -259 -355 

Profit 19 19 115 -96 

Figuur 76: Gekwantificeerde vraag en aanbod in 2014 in Gemeente Súdwest-Fryslân 
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7.6.2 Kwalitatief aanbod 
In de gemeente Súdwest-Fryslân zijn 23 locaties waar beschermde wooneenheden en/of verzorgde 
woonvormen te vinden zijn. Doordat de inwoners van deze gemeente sterk verspreid wonen in het 
gebied is het ook niet mogelijk om altijd op korte afstand (van de huidige woonplek) een woning te 
vinden waarbij een hoge intensiteit van zorg kan worden aangeboden. Verhuizing naar dichter 
bevolkte gebieden lijkt dan ook noodzakelijk en dit is dan terug te zien in de geografische ligging van 
de beschermde en verzorgde woonvormen. De meeste verzorgd en beschermde zijn te vinden in de 
meest dichtbevolkte gebieden, namelijk Sneek (12 locaties) en Bolsward (5 locaties). Daarnaast is er 
in de dorpskernen van Blauwhuis, Heeg, Ijlst, Koudum, Makkum, Witmarsum en Workum ook wel 
één woonzorgvorm te vinden. Als wordt naar gekeken naar de kwaliteit van deze woonzorgvormen 
valt op dat er één locatie is waarbij de levensduur van de woning theoretisch al lang verlopen is. Dit 
betreft Tinga State, een beschermde woonvorm voor mensen met dementie die aangeboden wordt 
in de profit-sector. De kwaliteit van de binnenzijde van de woning zal naar alle waarschijnlijkheid 
aangepast zijn aan de eisen van deze tijd, terwijl aan de buitenzijde van de woning de toegevoegde 
waarde voor woningzoekende met een hoog inkomen vormt. In elke tienjaarstijdvak tussen 1970 en 
2010 zijn vier tot vijf woonzorglocaties toegevoegd aan het woningaanbod. Het vastgoed van 
Verpleeghuis Bloemkamp en de aanleunwoningen in de Floridusstate zijn naar alle waarschijnlijkheid 
al aan het einde van hun levensloop, maar ook voor Nij Ylostins (IJlst) en de serviceflat Stadsfenne 
(Sneek) zal binnen niet al te lange tijd plannen moeten worden gemaakt om de levensduur te 
verlengen met ingrijpende renovatie of de woningen slopen. Het uit de markt nemen van de 
voorraad woningen in Nij Ylostins (IJlst, bouwjaar 1970) en Talmastate (Heeg, bouwjaar 1974) zal wel 
grote gevolgen kunnen hebben voor de ouderen die in deze gebieden wonen en niet willen ver 
willen verhuizen naar verzorgde en bechermde woonvormen in andere delen van de gemeente.  
 
In alle gebieden waar woningen min of meer geconcentreerd gebouwd zijn, zijn wel woningen te 
vinden die woningcorporaties met voorrang aanbieden aan senioren. Ondanks de uitgestrektheid 
van de gemeente is het blijkbaar toch mogelijk om in elk gebied woningen aan te bieden die expliciet 
geschikt zijn voor senioren. De meeste geschikte woningen zijn gebouwd in de jaren ’60 (23 
procent), jaren ‘70 (23 procent) en de jaren ’80 (20 procent). De woningen die gebouwd zijn in de 
jaren ’60 naderen hun levensloopeinde. Zeker als uitgegaan wordt van het lage energielabel kan 
worden verwacht dat deze woningen niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. De 104 
woningen die nog voor deze periode zijn gebouwd lijken voor een groot deel sterk gerenoveerd, 
zodat het levensloopeinde uitgesteld kan worden. De bouw van seniorenwoningen heeft in de 
afgelopen 15 jaar niet stilgelegen. In de periode tussen 2001 en 2010 zijn nog 341 woningen 
gebouwd en sinds 2010 zijn nog 110 seniorenwoningen in de non-profit sector toegevoegd. Gekeken 
naar de woningsoort, eengezins of meergezins, kan worden geconcludeerd dat de verdeling in de 
geschikte non-profitmarkt niet sterk afwijkt van de verdeling in de totale sociale 
huurwoningvoorraad in deze gemeente. De voor senioren gelabelde woningen bevat maar 10 
procent meer meergezinswoningen dan de totale sociale woningvoorraad. De helft van de geschikte 

    Aanbod-vraag 

  2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Profiel 1        

Profiel 2 Non-profit 2.398  2.283  2.155  2.052  1.962  1.883  

Profit       

Profiel 3 Non-profit 250  124  -6  -103  -198  -290  

Profit 114  92  68  51  33  17  

Profiel 4 Non-profit 337  261  169  74  -29  -120  

Profit -73  -85  -100  -115  -131  -146  

Dementie Non-profit -265  -319  -387  -462  -530  -586  

Profit -98  -118  -145  -173  -199  -221  

Figuur 78: Aanbod-vraag 2015-2040 gedifferentieerd naar woningmarkt in Gemeente Súdwest-Fryslân 
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woningen hebben een oppervlakte tussen de 90 en 119 vierkante meter. Tegelijkertijd is er toch nog 
een voorraad van 113 woningen (3 procent) dat een oppervlakte heeft van 50 vierkante meter of 
minder. Het aandeel woningen tussen de 50 en 69 vierkante meter en 70 en 89 vierkante meter is 
respectievelijk 13 en 26 procent.  
 

7.6.3 Gemeentelijke visie op woonaanbod voor senioren 
Als gevraagd wordt naar gemeentespecifieke kenmerken van Súdwest-Fryslân waarmee rekening 
moet worden gehouden als het gaat om wonen en zorg, wordt door Sjoerd Tolsma (wethouder zorg) 
gelijk de veel lagere woningdichtheid genoemd. De gemeente Súdwest-Fryslân bestaat op dit 
moment uit 6 steden en 68 dorpen en per 1 januari 2018 worden daar nog 15 dorpen aan 
toegevoegd. Dit zorgt er voor dat er in het beleid veel meer rekening moet worden gehouden met 
het voorzieningenniveau. Dat geldt voor veel meer voorzieningen dan alleen verzorgingshuizen, 
zoals sport en onderwijs. De afstanden zijn vrij groot, waardoor bijvoorbeeld het ziekenhuis in Sneek 
vanaf Stavoren pas in een half uur te bereiken is. Als het gaat om voorzieningen voor senioren wordt 
een verzorginsghuis of verpleeghuis niet gezien als een functie op zich, maar wordt er nagedacht 
welke functies er nog meer kunnen zitten. Multifunctionaliteit is dan niet het doel, maar meer dat 
het expliotatietechnisch goed in elkaar zit en er draagvlak is vanuit de dorpen en wijken. Sjoerd 
Tolsma: “Het gaat niet om vastgoed, maar om het totaal van wonen, zorg en welzijn. We zijn daar 
heel actief mee bezig en dat is ook nodig.” Daarnaast moet er rekening mee gehouden worden dat er 
in de gemeente veel meer mensen een eigen woning hebben. Aangezien in de Wlz-zorg het kapitaal 
wordt meegenomen in de berekening van de eigen bijdrage, ook het kapitaal in de woning, willen 
mensen toch zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Alternatief is dat ze  naar een huurwoning gaan 
waar ze 1000 euro per maand moeten betalen inclusief zorg. Tolsma: “dan blijf je liever in je eigen 
woning die helemaal betaald is en betaal je 400 euro voor de zorg. Dat is veel voordeliger dan iets 
anders te gaan doen.” 
 
Het bouwen van nieuwe woningen en complexen voor senioren is niet primair het doel. Wel moet er 
rekening mee worden gehouden dat de toenemende vraag uit de extramuralisering moet worden 
opgevangen. “Dan hebben we liever dat we bestaande woningen om kunnen zetten in zorgwoningen 
of delen van verpleeghuizen of verzorgingshuizen die niet nodig zijn om die om te zetten. Of buurtjes 
waar we met woningcorporaties woningen omzetten met huistesten of energiedingen. Dat is beter 
dan dat we 100 seniorenwoningen neerzetten, want het kan net zo goed zijn dat je die in de 
toekomst helemaal niet zo nodig hebt. Dat is nu wel de lijn die we in gaan zetten.” De gemeente zet 
in gesprekken met woningcorporaties dan ook vooral in op kwalitatieve aanleunwoningen en 
bestaande woningen toekomstbestendig maken. Er is in de verzorgingshuizen amper sprake van 
leegstand: “Hier en daar wel, zoals De Ielânen in Sneek. Daar wil geen kip meer in. Er is al een slag 
gemaakt van 4 naar 2-persoonsunits, maar eigen woningen hebben vaak niet eens 
toiletvoorzieningen. Dat is niet meer van deze tijd. In oude complexen zie je wel leegstand, maar in 
vrijwel alle nieuwe complexen is geen leegstand. En het is zelfs zo dat er wachtlijsten voor 
aanleunwoningen zijn.” 
 
Op provinciaal niveau wordt de woningbehoefte goed in beeld gehouden en het is ook belangrijk om 
dat op dat niveau te onderhandelen. “Het zou slecht zijn als alle 400 gemeenten hun eigen oplossing 
gaan bedenken. Dan gaat iedereen bouwen bij wijze van spreken.” Op dit moment merkt Sjoerd 
Tolsma dat er meerdere partijen zijn die nog even hun slag willen slaan in de zorg. Op 
gemeenteniveau zijn alle plannen geïnventariseerd en wordt geconcludeerd dat er veel meer 
plannen zijn dan er vraag is. De gemeente neemt daar dan ook zijn verantwoordelijk in en zorgt voor 
afstemming met omliggende gemeenten. Als het gaat om de profit-markt is deze nog niet sterk 
ontwikkelt in Súdwest-Fryslân. Er begint wel wat te komen. Ook is er een toename van het aantal 
organisaties die met PGB-constructies werken. Zorgaanbieders gaan ook steeds minder grote 
complexen bouwen en stappen over naar kleine woonvoorzieningen, ook in de dorpen. Ze hebben 
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wel al hun eigen plannen en werken daarom niet zo snel samen met bijvoorbeeld een 
projectontwikkelaar. Er zijn wel wat beleggers actief, maar het is geen hele grote markt. Dit heeft er 
volgens Tolsma ook mee te maken dat de Wlz-markt al best groot is. Beleggers zoeken vooral brood 
in de zwaardere zorg, omdat de financiering daarbuiten veel moeilijker is. Die zware zorgmarkt in 
Súdwest-Fryslân al verzadigd. “Voor die lagere ZZP’s stapt niemand meer in. Woningen geschikt 
maken moeten we als gemeente echt zelf doen. Dat gaan anderen niet voor ons doen. Er zitten te 
veel risico’s aan en ze verdienen er niks aan.”  
 

7.7 Verschillen tussen gemeenten 
Door gemeenten met elkaar te vergelijken, kan worden bepaald in hoeverre en op welk punt 
gemeenten afwijken van elkaar. Er wordt gekeken naar de kwantiteit en kwaliteit van geschikte, 
verzorgde en beschermde woonvormen. Daarnaast wordt ingegaan op de verschillende 
toekomstperspectieven als het gaat om de groei van het aantal ouderen met profiel 2, 3, 4 en 
dementie.  

7.7.1 Kwantitatief geschikt wonen 
Als het gaat over het aantal geschikte 
woningen, worden in dit onderzoek alleen die 
woningen meegerekend die door 
woningcorporaties worden aangeboden, met 
voorrang worden toegewezen aan senioren 
en waarbij de huurprijs lager ligt dan de 
huurtoeslaggrens. In alle gemeenten is het 
aanbod kwantitatief hoger dan dat er vraag is 
naar woningen die geschikt zijn voor mensen 
met lichte beperkingen (zie Figuur 79). De 
verhouding tussen vraag en aanbod ligt vooral 
in de gemeente Súdwest-Fryslân erg scheef; 
het aanbod is ruim drie keer zo groot dan dat 
er theoretisch vraag naar zou zijn. Een 
verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat het 
aantal geschikte woningen binnen een straal dat men wenst te verhuizen in Súdwest-Fryslân veel 
lager is dan in andere gemeenten. Bovendien is het aantal meergezinswoningen in deze gemeente 
relatief laag, terwijl dat soort woningen (mits er een lift aanwezig is) veelal beter aanpasbaar is om 
aan de eisen van de oudere te voldoen. In Heerlen en Helmond wordt ongeveer 60 procent meer 
non-profit huurwoningen aangeboden dan dat er vraag is naar geschikte woningen in de non-profit 
sector. In Hilversum is dat percentage bijna 30 procent. De in verhouding kleinere overaanbod zou 
niet verklaard kunnen worden door een hoger aantal meergezinswoningen, want in Heerlen is het 
aandeel meergezinswoningen in de totale voorraad vergelijkbaar.  
 
De operationalisatie in dit onderzoek van het begrip geschikt wonen heeft te maken met het 
toewijzingsbeleid, omdat alleen woningen die met voorrang worden toegewezen aan de senioren 
doelgroep worden meegenomen in het onderzoek. Toewi jzingsbeleid is een vorm van een barrière 
die opgeworpen wordt door instanties (zie paragraaf 3.5.1). Hiermee probeert men groepen die een 
zwakke positie hebben in de concurrentie met andere personen, zoals kwetsbare ouderen (met een 
laag inkomen), een betere kans op de woningmarkt te geven. Als er wordt gekeken naar het 
percentage van de woningvoorraad dat wordt gelabeld voor senioren, lijken Heerlen, Helmond, 
Hilversum er bijna hetzelfde beleid op na te houden. In al deze geme enten wordt 6 procent van de 
sociale huurwoningvoorraad gelabeld als seniorenwoning, terwijl in Súdwest-Fryslân maar liefst 21 
procent van de woningen aan deze doelgroep wordt toegewezen. Als er uitgesplitst  wordt naar soort 
woning en deze in verhouding te plaatsen met de kenmerken van de sociale huurwoningvoorraad, 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

V
ra

ag

A
an

bo
d

V
ra

ag

A
an

bo
d

V
ra

ag

A
an

bo
d

V
ra

ag

A
an

bo
d

Heerlen Helmond Hilversum Súdwest-
FryslânGeschikt Non-profit Geschikt Profit
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lijkt het beleid er iets anders uit te zien. Zoals te zien in Figuur 80 is het aandeel sociale 
huurwoningen dat wordt gelabeld in de gemeenten Heerlen en Hilversum in beide woonsoorten 
vergelijkbaar. Helmond geeft dan een ander beeld. Van de eengezinswoningen is er een veel groter 
aandeel, namelijk 6 procent, dat met voorrang wordt toegewezen aan senioren. Met dit 
toewijzingsbeleid kan worden bereikt dat oudere (kwetsbare) huishoudens beter op de 
eengezinswoningmarkt terechtkomen, omdat ze anders minder kansen hebben door de 
concurrentie met andere huishoudens. De andere gemeenten hebben niet zo expliciet dit beleid.  

 

 
 
 
 

 
 

7.7.2 Kwantitatief verzorgd wonen 
Het aantal woningen dat wordt aangeboden in 
de verzorgde woningmarkt komt in alle 
gemeenten redelijk overeen, behalve in de 
gemeente Hilversum (zie Figuur 81). De vraag 
naar non-profit verzorgd en het aanbod daarin 
lijkt ongeveer overeen te komen, maar dat 
geldt niet voor de profitmarkt. In Helmond en 
Súdwest-Fryslân overstijgt het aanbod non-
profit al de profit en non-profit vraag naar 
verzorgde woonvormen. In Súdwest-Fryslân 
zou een deel van de verzorgde woonvormen 
ingezet kunnen worden voor mensen met een 
zwaardere beperking. Het ontbreken van een 
profit verzorgd wonen markt zou verklaard 
kunnen worden doordat er al een overschot is 
aan verzorgde woonvormen in het non-profit, 
goedkopere, segment. Merkwaardig is dat in 
Heerlen het aanbod profit woonvormen de 
vraag overstijgt. Hierdoor zou zelfs een overaanbod in deze markt ontstaan. In het model is er geen 
rekening mee gehouden dat er ook vraag is buiten de gemeentegrenzen om. In Heerlen blijkt de 
aanwezigheid van Parc Imstenrade buiten de gemeente, buiten de regio en zelfs buiten Nederland 
mensen aan te trekken. Het totale theoretische overaanbod in deze gemeente zou noodzakelijk 
moeten zijn om ook de mensen in eigen gemeente op te kunnen vangen. Om ook de vraag van 
mensen met een huishoudinkomen onder de 34.000 euro per jaar op te kunnen vangen zou wel 
meer aanbod gerealiseerd moeten worden in de non-profit markt.  
  

Figuur 80: Toewijzingsbeleid van gemeenten 
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Meergezinswoning 11% 2% 10% 26% 

Eindtotaal 6% 5% 6% 21% 
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Figuur 81: Vergelijking kwantitatief aanbod verzorgd 
woningen 
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7.7.3 Kwantitatief beschermd wonen 
Aangezien niet in alle gemeenten expliciet onderscheid wordt gemaakt tussen woningen voor 
mensen met somatische en psychogeriatrische problemen, wordt de totale vraag aan en aanbod bij 
elkaar opgeteld. Zoals in Figuur 82 te zien is, bestaat er in Heerlen en Helmond beide een tekort van 
respectievelijk 28 en 44 procent. In Súdwest-Fryslân blijft dit tekort tot 9 procent, al moet daar wel 
bij vermeld worden dat het bestaande vastgoed niet expliciet geschikt is voor mensen met 
psychogeriatrische problemen. In Hilversum is het beeld heel anders; er is een relatief groot aandeel 
aanbieders in de profitsector en ook de non-profit sector beschermd wonen is vrij groot. Een deel 
van deze beschermd wonen voorraad zijn verzorgingshuizen en wellicht niet geschikt voor mensen 
met ernstige fysieke problemen. De verwachting is dan ook dat een deel van deze voorraad niet 
geschikt zal zijn om te dienen voor mensen met zwaardere zorgproblematiek en afgestoten dient te 
worden.  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.7.4 Kwalitatief geschikt wonen 
De gemeente Helmond heeft relatief 
gezien de meest nieuwe geschikte 
woningen, maar in deze gemeente is 
het totale woningaanbod relatief 
nieuw.  Hilversum, Heerlen en 
Súdwest-Fryslân hebben een ongeveer 
even groot aandeel woningen die 
gebouwd zijn voor 1980 (zie Figuur 83). 
Daarvan heeft Hilversum vooral 
woningen uit de jaren ’60 en ’70 en 
heeft Heerlen grootste deel geschikte 
woningen gebouwd in de jaren ’70. 
Súdwest-Fryslân heeft in de periode 
vanaf 1960 tot 1990 elke 
tienjaarsperiode ongeveer evenveel 
voor senioren gelabelde woningen 
gebouwd. Een iets groter deel van het 
aanbod is dan ook minder oud dan in 
de andere gemeente.  
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Figuur 82: Vergelijking kwantitatief aanbod beschermd wonen 
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Hilversum en Heerlen hebben een 
vergelijkbaar aandeel geschikte 
woningen dat van het type 
meergezinswoning is. Súdwest-Fryslân 
heeft een iets groter aandeel 
eengezins- dan meergezinswoningen, 
maar dat verschil is zeer beperkt (zie 
Figuur 84). Bovendien is het aandeel 
eengezinswoningen in de Fries 
gemeente veel hoger dan in de 
andere geselecteerde gemeenten. 
Helmond heeft er juist voor gekozen 
om veel meer eengezinswoningen als 
seniorenwoning te labelen. Dit heeft 
ook te maken met het 
toewijzingsbeleid, zoals besproken in 
paragraaf 7.7.1.  
 
In Figuur 85 is te zien dat het grootste 
aandeel van de geschikte woningen in 
Heerlen, Helmond en Hilversum een 
oppervlakte heeft tussen de 70 en 89 
vierkante meter. Helmond heeft 
daarnaast met name iets grotere 
woningen, terwijl Heerlen en vooral 
Hilversum een voorraad geschikte 
woningen hebben met een kleiner 
woonoppervlakte. In de gemeente 
Súdwest-Fryslân zijn de geschikte 
woningen over het algemeen een stuk 
groter (90 tot 119 vierkante meter), 
maar ze hebben ook nog een klein 
aandeel woningen onder de 50 
vierkante meter.  
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Figuur 84: Soort woning 
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7.7.5 Toekomstperspectief 
In alle geselecteerde gemeenten zal het aantal ouderen met een lichte tot zware beperking de 
komende jaren sterk toenemen. In Helmond (zie Figuur 87) zijn op dit moment nog het minste aantal 
65-plussers met een zorgvraag, maar zal de komende 25 jaar met gemiddeld 70 ouderen met een 
lichte tot zware beperking toenemen. In de drie andere gemeenten heeft de vergrijzing al sterk 
ingezet en zal het aantal ouderen de komende jaren nog verder toenemende.  Súdwest-Fryslân heeft 
een vergelijkbare stijging als Helmond in het aantal mensen met een beperking (zie Figuur 88), ook al 
ligt het aantal ouderen met een beperking in de Friese gemeente al een stuk hoger. In de gemeente 
Heerlen zal het aantal ouderen de komende 25 jaar nog wel toenemen, alleen minder sterk 
(gemiddeld 35 ouderen met een beperking per jaar) als in de andere gemeenten. Dit zou er mee te 
maken kunnen hebben dat de komende jaren deze regio sterk zal krimpen. In tegenstelling tot wat 
verwacht wordt door de gemeente Hilversum zelf (zie paragraaf 7.5.3), zal het aantal ouderen (met 
een beperking) de komende tientallen jaren nog sterk toenemen. In alle gemeenten blijft dus de 
vraag sterk toenemen, waardoor het huidige overschot aan woningen wellicht ni et voldoende zal 
zijn voor de toekomst en de al geconstateerde tekorten snel zullen toenemen.  

Figuur 86: Toekomstperspectief vraag Heerlen 
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Figuur 87: Toekomstperspectief vraag Helmond 
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Figuur 89: Toekomstperspectief vraag Hilversum 
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Figuur 88: Toekomstperspectief vraag Súdwest-Fryslân 
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8 Conclusie  

8.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de hoofdvraag in dit onderzoek:  

In hoeverre kunnen senioren een woning verkrijgen die het beste aansluit bij hun kwalitatieve 
en kwantitatieve (noodzakelijke) zorg en woon behoefte, nu en in de toekomst? 

Daarnaast zullen er aanbevelingen worden gedaan aan de actoren die een rol spelen bij het 
woon(zorg)aanbod voor senioren en worden suggesties gedaan voor verder onderzoek.  
 

8.2 Conclusie 
De maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die plaatsvinden zorgen voor veranderingen in de 
vraag en het aanbod van en daardoor in de kwalitatieve en kwantitatieve match tussen de vraag en 
het aanbod aan woningen. Aangezien ouderen niet snel geneigd zijn om te verhuizen en als ze 
verhuizen graag in hun eigen gemeenten, liefst zelfs eigen buurt, willen blijven wonen, is onderzoek 
naar de kwalitatieve en kwantitatieve vraag en aanbod ook op gemeentelijk niveau uitgevoerd. De 
hypothese dat het aandeel in woningsegmenten, profit of non-profit,  in de gemeente verklaard kan 
worden door de gemeentekenmerken als bevolkingsdichtheid, gemiddeld inkomen en 
bevolkingsgroei of krimp is niet uit dit onderzoek gebleken. Wel bl ijkt dat de kwantitatieve 
verhouding tussen vraag en aanbod sterk verschilt.  
 
Ouderen gaan  pas verhuizen als ze problemen krijgen met hun gezondheid of  behoefte krijgen aan 
zorg, die in de huidige woning niet gerealiseerd kan worden. Uitgaande van die conclusie zijn er op 
landelijk niveau voldoende woningen voor mensen die behoefte hebben aan geschikte en verzorgde 
woningen.  Hierbij is rekening gehouden met het landelijke beleid dat mensen thuis moeten blijven 
wonen en zorg in een zelfstandige woning wordt gefaciliteerd. Voor mensen die wonen in 
beschermde woonvormen, zoals verpleeghuizen, is er veel minder aanbod dan dat er vraag naar is. 
De vraag van mensen met dementie wordt grotendeels opgelost, al moet daarvoor wel jaarlijks zo’n 
2.000 eenheden worden bijgebouwd om aan deze groeiende vraag te voldoen. Ouderen zijn over 
het algemeen ook in staat om woningen te vinden die voldoen aan hun woonwens als het gaat om 
het aantal kamers en de woninggrootte (behalve mensen in leeftijd tussen 50 en 64 jaar). Er is wel 
een grotere vraag dan aanbod van  woningen met gemeenschappelijke voorzieningen voor de 
leeftijdsgroep 65-79 jaar.  
 
In alle onderzochte gemeenten zijn  meer dan voldoende geschikte woningen aanwezig  voor de 
doelgroep mensen met een lichte beperking en een huishoudinkomen onder de 34.085 euro 
(primaire doelgroep woningcorporaties). In dit onderzoek is het profit-aanbod geschikte woningen 
niet meegenomen (aanbod boven sociale huurgrens). Aangezien de vraag naar dit huursegment  
vanuit een hogere inkomensgroep afkomstig is en er steeds meer (technische) mogelijkheden zijn 
om woningen dusdanig aan te passen dat mensen met lichte beperkingen er goed in kunnen wonen, 
is de verwachting dat deze groep geen of minder belemmeringen heeft om op de woningmarkt  een 
passende woning te vinden. In de gemeente Súdwest-Fryslân wordt meer dan 20 procent van de 
sociale huurwoningen toegewezen aan senioren, wat neerkomt op een aanbod dat drie keer zo 
groot is als de vraag van mensen met mobiliteitsbeperkingen. Daartegenover staat wel dat er 
verspreid over de gehele gemeente geschikte woningen te vinden zijn, terwijl daar in de andere 
gemeenten in ieder geval veel minder sprake van is. Er zijn tussen de gemeenten grote verschillen 
gevonden in de kwaliteit van het woningaanbod geschikte woningen. In de meeste gemeenten kan 
men goed terecht als men op zoek is naar een meergezinswoning, terwijl de voor senioren gelabelde 
eengezinswoningen, met uitzondering van de gemeente Helmond, zeer schaars zijn. De aangeboden 
kwaliteit van de geschikte woningen, gemeten in levensduur en energielabel van de woning, is niet 
altijd voldoende. Deze woningen zijn vergeleken met de totale gemeentelijke woningvoorraad niet 
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erg oud, maar rekening houdend met de fysieke beperkingen die de bewoner heeft, is een oudere 
woning met een laag energielabel niet meer passend.  
 
Voor mensen met meer mobiliteitsbeperkingen en complexere problemen met (persoonlijke) 
verzorging is het aanbod beperkter. In alle gemeenten zijn er in totaliteit (ruim) voldoende ve rzorgde 
woningen. Ook het woningsegment (profit en non-profit) waarin de woning wordt aangeboden blijkt 
meestal overeen te komen met de vraag die er ligt. Het aantal woningen in de non-profitsector blijkt 
in drie gemeenten zelfs hoger te zijn dan de vraag, waardoor alleen het te hoge huishoudinkomen 
(en niet de betaalbaarheid) voor een belemmering in de toegankelijkheid zou kunnen zorgen.  Dit 
kwantitatieve overaanbod in de non-profit markt zou ook een verklaring kunnen zijn voor het 
ontbreken van woningen in de profitmarkt. In Heerlen lijkt de betaalbaarheid in de verzorgde 
woningmarkt een probleem te zijn, omdat er meer woningen worden aangeboden in het 
profitsegment, terwijl er nog een grote onbeantwoorde vraag naar verzorgde woningen (non-profit) 
ligt.  
 
In de onderzochte gemeenten blijkt dat, net zoals op landelijk niveau, het aanbod van  beschermde 
woningen achter blijft bij de vraag. Een uitzondering hierop is de gemeente Hilversum, waar met 
name een overschot is aan beschermde non-profit woningen. Daartegenover staat dat er in 
Hilversum voor een deel sprake is van sterk verouderd vastgoed dat nog in verzorgingshuis oude stijl 
wordt aangeboden. Er   is sprake van een redelijk evenwicht in de vraag en het aanbod voor mensen 
met dementie. Een uitzondering hierop is de gemeente Súdwest-Fryslan, die in totaliteit wel in grote 
mate kan voldoen aan de vraag naar beschermde woonvormen, maar hiervoor weinig specifiek 
vastgoed heeft voor mensen met dementie. Daarnaast is het aantal verzorgde, maar vooral 
beschermde woningen dat aangeboden wordt in het hogere segment (de profitmarkt) nog zeer 
beperkt.  
 
De invoering van NHC biedt eerlijkere concurrentie tussen aanbieders in de markt van intramurale 
zorginstellingen. Hierdoor lopen erkende instellingen net zoveel lee gstandrisico als particuliere 
instellingen en zullen ook zij bedrijfseconomisch verantwoord moeten investeren in vastgoed om 
klanten aan te trekken en te behouden. Hierdoor zullen bestaande zorgaanbieders minder snel 
nieuwbouwrisico’s aangaan en zal door veroudering van het bestaande vastgoed in kwantitatieve zin 
het aanbod afnemen. Er  ontstaat ruimte voor andere aanbieders en de concurrentie in kwalitatieve 
zin zal toenemen. Van de andere kant blijkt dat gemeenten vooral met bestaande grote 
zorgaanbieders en woningcorporaties praten als het gaat om de bouw van zorgvastgoed. Op 
gemeentelijk niveau is dan ook terug te zien dat de non-profit markt in verzorgde en beschermde 
woningen nog zeer beperkt is, terwijl er wel degelijk een vraag is. Verwacht kan worde n dat door de 
toenemende vraag aan woonzorgvoorzieningen en de veroudering van vastgoed van bestaande 
zorgaanbieders de risico’s voor investeerders zal verlagen, waardoor deze markt zich beter kan en 
zal ontwikkelen.  
 
Met het oog op de toekomst geldt dat op zowel landelijk als gemeentelijk niveau het aantal ouderen 
sterk toeneemt. Hoewel op gemeentelijk niveau wel kleine verschillen zijn op te  merken, ligt er in 
het algemeen  door de combinatie van een groter wordende groep ouderen en de steeds ouder 
wordende bevolking voor alle gemeenten  nog een grote kwantitatieve opgave. Daarnaast zorgt de 
verkleining van huishoudens er voor dat niet alleen de vraag naar woningen nog sterker toeneemt, 
maar ook dat de woningen juist kleiner kunnen zijn. Zeker aangezien er rekening gehouden moet 
worden dat de verkleining van de huishoudens er ook voor zorgt dat de huur van de woning vaker 
opgebracht moet worden uit één inkomen. De vraag naar grotere woningen neemt daardoor juist 
weer  af. Bovendien is het door de economische onzekerheid en daarbij behorende problematiek op 
de woningmarkt niet duidelijk in hoeverre ouderen in de toekomst de eigen woning en zorg kunnen 
betalen. Het hogere opleidingsniveau en de opkomst van informatietechnologie zorgen er wel voor 
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dat mensen gemakkelijker in hun eigen woningbehoefte kunnen voorzien, maar tegelijkertijd moet 
er ook rekening worden gehouden met de kleinere groep ouderen die minder goed eigen regie 
kunnen voeren en ook (financieel) geen rekening hebben gehouden met de stijgende ( eigen) kosten 
voor het ontvangen van zorg. Technologische ontwikkelingen zorgen er voor dat mensen hun eigen 
woning aan kunnen passen en in de eigen woning kunnen blijven, waardoor verhuizing naar een 
geschiktere woning in ieder geval voor eigenwoningbezitters steeds minder of in elk geval later 
genoodzaakt is. Tevens kan de techniek er voor zorgen dat de fysieke noodzaak van aanwezigheid 
van professionele hulp kan worden verminderd, al betekent dat niet dat de ervaren eenzaamheid 
van senioren daardoor kleiner zal worden. De vermindering van professionele hulp moet, ingegeven 
door de  bezuinigingen in de zorg,  worden opgevangen door meer inzet van mantelzorgers, buren 
en vrijwilligers.  
 
 

8.3 Aanbevelingen 
Om als non-profit verhuurder, veelal woningcorporaties, er voor te zorgen dat niet elke woning 
aangepast hoeft te worden (hoge kosten)  en ouderen een reële kans te geven op de woningmarkt, 
is toewijzingsbeleid een adequaat  middel. De huidige toelatingsgrens voor seniorenwoningen,  die 
vaak wordt toegepast,  van 55 jaar lijkt niet meer  relevant, omdat mensen dan  een woning 
uitzoeken die past bij hun nieuwe woon- en werklocatie of die past bij de nieuwe 
huishoudensamenstelling en niet ingegeven wordt door (toekomstige) zorgbehoefte. Aangezien 
ouderen niet van plan zijn te verhuizen zolang er nog geen fysieke beperkingen optreden, is het 
belangrijk dat de woningen die wel met voorrang worden toegewezen ook echt voldoende geschikt 
zijn. Het is achterhaald beleid  om er van uit te gaan dat ouderen toch wel gaan verhuizen naar een 
ouderenwoning, ook al hebben ze (nog) geen beperkingen. Mogelijk  is de AOW leeftijd  (65-67)een 
relevante leeftijd, omdat op dat moment mensen met pensioen gaan en geen kinderen meer thuis 
hebben wonen. De combinatie met beginnende beperkingen en een kwalitatief goed aanbod zal 
mensen moeten motiveren om te verhuizen. Het heeft voor deze doelgroep alleen niet zoveel 
toegevoegde waarde om minder courante (oude) woningen toe te wijzen aan deze senioren, want 
met name deze doelgroep zit niet op dergelijke woningen te wachten. Zeker in de huidige  markt 
waarin waarde wordt gehecht aan doorstroming van het woningaanbod (ook voorkomen van scheef 
wonen) , zal er meer kwaliteit moeten worden geboden om de honkvaste senior te bewegen om 
naar een meer geschikte woning te verhuizen. De gemeenten en woningcorporaties dienen 
gezamenlijk op basis van onderzoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar woningen,  
hun toewijzingsstrategie te wijzigen zodanig dat dit leidt tot het gewenste doel van e en 
evenwichtige en toekomstbestendige match tussen vraag en aanbod.  
 
Voor woningaanbod voor alle andere doelgroepen is het belangrijk om een goede variatie te hebben 
in woningen. Voor ouderen is het, zeker met de teruglopende vergoedingen in de profession ele 
hulpverlening, steeds  belangrijker om wel de mogelijkheid te hebben en houden om in dezelfde 
buurt te kunnen blijven wonen om van het sociale netwerk gebruik te kunnen maken.  Dat betekent 
dat er wel voor gezorgd moet worden dat er in elke buurt ook woningen zijn die voor deze 
doelgroep geschikt zijn, ook  beschikbaar blijven en er dus wel spreiding van het woningaanbod 
moet zijn. Dat betekent bijvoorbeeld een goede mix tussen grotere en kleinere woningen. De 
grotere geschikte woningen zijn dan  in trek bij de nog redelijk mobiele doelgroep die ook  
voldoende financiële draagkracht heeft. Met de verkleining van de huishoudens zouden de kleinere  
woonvormen  aantrekkelijker kunnen worden en een uitkomst bieden voor  een alleenstaande met 
beperkte financiële middelen. Variatie in kenmerken van de woningbouw is en blijft daarom 
belangrijk.  
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Gemeenten zullen als actor in de woningmarkt actief woningbouwers moeten beïnvloeden dat er 
voldoende voorraad kwalitatief goede woningen voor deze doelgroep aanwezig is en wellicht strikter 
zijn in de vergoeding van technische aanpassingen in de woningen. Als er voldoende geschikte 
alternatieven zijn dan de eigen of gehuurde woning volledig aan te gaan passen, zouden de kosten 
om in dezelfde woning te blijven wonen dan ook bij de persoon zelf moeten kunnen liggen. Hierdoor 
blijven er meer middelen beschikbaar om in de kwaliteit van de toch al meer geschikte woning te 
investeren. Er zou ook onderzocht moeten worden op welke manier nieuwe toetreders beter 
kunnen instappen in de markt om uiteindelijk de gewenste concurrentie te kunnen realiseren. De  
gemeenten en zorgverzekeraars kunnen er actiever voor  kiezen om ook actoren te betrekken buiten 
de grote reguliere woon- en zorgaanbieders, zoals franchise en investeerders, zodat de sociale en 
commerciële markt elkaar goed kunnen aanvullen.  
 
Er zijn verschillende redenen om als zorgorganisatie te kiezen of men zelf wel of niet het vastgoed 
wil ontwikkelen en behouden. Er wordt voor gepleit om het wonen en scheiden volledig lo s te 
koppelen, zodat bewoners optimale keuzevrijheid hebben. Aangezien de zorgverzekeraar bepaalt bij 
welke zorgorganisatie de zorg wordt ingekocht, zou scheiding in eigendom en zorglevering ook 
gunstig kunnen zijn voor zorgaanbieders. Hiermee kan voorkomen worden dat er leegstand ontstaat 
omdat de zorg die in de woning geleverd wordt niet langer vergoed wordt. Tegelijkertijd moet ook 
beseft worden dat indien er geen koppeling is van wonen en zorg het (bijna) niet mogelijk is om 
intensieve zorg te verlenen, omdat daarvoor toch een bepaalde schaal nodig is om het systeem 
betaalbaar te houden. De doelmatigheid van de zorglevering kan dus worden vergroot door mensen 
te concentreren en dus de koppeling tussen wonen en zorg zoveel mogelijk intact te houden.  
 
Een oplossing om de keuze van de zorgverzekeraar te vermijden is om bewoners gebruik te laten 
maken van PGB. Hierdoor kunnen ouderen zelf kiezen voor een bepaalde combinatie van wonen en 
zorgleverantie, alleen is het nadeel dat op dit moment deze vergoedingen veel lager liggen. 
Volledige scheiding van wonen en zorg kan er wel voor zorgen dat het vastgoed  kan worden ingezet 
voor andere doelgroepen indien de woningen niet meer voldoen aan de kwalitatieve eisen van een 
zorgbehoevende of er in kwantitatieve zin minder van dergelijke woningen nodig zijn. Van de andere 
kant is juist de combinatie van de kwaliteit van de zorg en kwaliteit van de woning een reden om 
naar een dergelijke woning te verhuizen. Door het vastgoed en zorg in twee verschillende 
organisaties onder te brengen, zou wel eens de integrale benadering verloren kunnen gaan. Immers 
zullen vastgoedorganisaties meer sturen op exploitatie technische effectieve investeringen, terwijl 
zorgorganisaties het belang van doelmatige zorg voorop zullen zetten. Bovendien zijn de beperkende 
maatregelen die woningcorporaties opgelegd hebben gekregen, niet bevorderlijk voor de 
investeringen die ze kunnen en willen doen. Belangrijk is dus om als zorgaanbieder en 
woningcorporatie goed samen te werken om te kijken welke e xpertises men in kan brengen en  
verantwoordelijkheden in een woonzorgcombinatie men wil hebben, zodat de risico’s kunnen 
worden gespreid en tegelijkertijd zoveel mogelijk aan te bieden waar de klant behoefte aan heeft.  
 
Voor alle woonvormen geldt dat aanbieders beter inzicht zouden moeten geven in de mogelijkheden 
die er zijn. Niet alleen de op dat moment vrijkomende woningen, maar ook informatie moeten 
geven over de woningen die woningcorporaties in portefeuille hebben. Ouderen krijgen dan veel 
meer inzicht in welke mogelijkheden er zijn en welke prijs-kwaliteit er wordt geboden, waardoor ze 
ook een betere afweging kunnen maken tussen de beslissing om op dat moment te gaan verhuizen, 
te willen gaan verhuizen en wachten totdat de gewenste woning vrij komt of te besluiten dat de 
woning die ze op dit moment hebben (voorlopig) het beste aansluit bij de combinatie van woon - en 
omgevingskenmerken.  
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8.4 Suggesties voor verder onderzoek 
Het toewijzen van woningen aan de doelgroep senioren geeft de mogelijkheid om oud eren een 
betere kans te geven om een geschikte woning te vinden op de woningmarkt. Uit dit onderzoek 
blijkt dat er divers  beleid wordt gevoerd Het is niet bekend wat de gevolgen hiervan zijn voor de 
ouderen zelf (kunnen ze een betere woning vinden?) of wat de gevolgen zijn voor het vinden van 
een woning voor andere doelgroepen (kunnen zij nog voldoende op de woningmarkt terecht?).  
 
In dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen de mensen die terecht kunnen op de non -profit 
markt of de profit-markt en het aanbod dat daarvoor aangeboden wordt. Er is geen aandacht 
besteed aan of de woonkosten binnen deze groep wel passen bij het huishoudinkomen dat men 
heeft. Tevens is er geen relatie gelegd tussen de kenmerken van de woning, de bouwkwaliteit en de 
prijs die daarvoor betaald moet worden. Aangezien men wel concessies kan doen op de kwaliteit van 
de woning, maar de concessies betreft betaalbaarheid beperkt zijn, zou onderzoek naar de 
koppeling tussen de betaalbaarheid en kwaliteit gewenst zijn.  
 
Er wordt naar aanleiding van dit onderzoek gemeenten geadviseerd om met meer actoren te praten 
dan alleen de bestaande aanbieders van wonen en zorg, zoals investeerders, franchises en ook 
bewoners zelf. Om er achter te komen hoe gemeenten dat zouden kunnen doen en op welk e manier 
ze goede huisvesting voor de diverse doelgroepen  kunnen waarborgen, zou meer onderzoek gedaan 
kunnen worden naar de manier waarop investeerders beslissen om wel of niet te  investeren en op 
welke manieren bewoners ondersteunt kunnen  worden in hun keuzeproces.   
 
Er is van uit gegaan dat concentratie van zorg door middel van het aanbieden van verzorgde 
woningen noodzakelijk is om het bieden van meer zorg betaalbaar te houden. Van de andere kant 
zou er ook voor gepleit kunnen worden om de zorg te verspreiden, zodat meer mensen in hun eigen 
buurt en woning kunnen blijven wonen. Er zou meer onderzoek gedaan moeten worden naar de 
kosten van het in de eigen woning blijven wonen en het concentreren van zorg om vast te kunnen 
stellen wat het kostenverschil is, maar ook wat de meerwaarde van de bewoner is voor het thuis 
kunnen blijven wonen. Op die manier kan bijvoorbeeld ook de bewoner de keuze krijgen om in 
dezelfde woning te blijven wonen, maar wel de reiskosten voor de hulpverlener (extra) te 
vergoeden.   



 

H
o

o
fd

st
u

k:
 C

o
n

cl
u

si
e 

 96
 

 

  



 

H
o

o
fd

st
u

k:
 B

ib
lio

gr
af

ie
 

 97
 

Bibliografie 
Aa, E. v. (2014, augustus 1). Hou ik mijn medische hulp? - Instelling krijgt minder geld - Zorgwerkers verliezen baan - Meer 

verzorgingshuizen dicht. Eindhovens Dagblad. 
ABF Research. (2013). Systeem woningvoorraad. Opgehaald van http://syswov.datawonen.nl/ 
ABF Research. (2014). AABF Woonmilieutypologie. Delft: ABF Research. Opgehaald van 

http://www.abfresearch.nl/media/644840/woonmilieutypologie.pdf 
Abu-Lughod, J., & Foley, M. (1960). Consumer strategies. In N. Foote, J. Abu-Lughod, M. Foley, & L. Winnick, Housing 

choices and housing constraints. New York: McGraw-Hill. 
Actiz. (2010). Feiten en Cijfers uit de branche. Opgehaald van VVT: http://www.actiz.nl/feiten-en-cijfers 
Actiz. (2012). Kleinschaligheid. Kansen maar geen tovermiddel. Utrecht: Actiz. 
Actiz. (2014). Rapport sluiting verzorgingshuizen. Utrecht: Actiz. Opgehaald van www.actiz.nl/stream/rapport-sluiting-

verzorgingshuizen-2014.pdf 
Aedes. (2013, november 26). Inkomens- en huurgrens: regels per 2014. Opgehaald van 

http://www.aedes.nl/content/artikelen/corporatiestelsel/staatssteun/inkomens--en-huurgrens-per-2014.xml 
Aedes. (2013, september 18). Zo werkt verhuurdersheffing. Opgehaald van http://www.aedes.nl/content/artikelen/financi-

n/verhuurdersheffing/lagere-verhuurdersheffing-in-rotterdam-zuid-en-kri.xml%20 
Aedes. (2014, mei 28). Provincie: 'Bouw middeldure huur valt stil in Limburg'. Opgehaald van 

http://www.aedes.nl/content/artikelen/corporatiestelsel/woningwet/praktijkvoorbeelden/provincie-limburg-
tekort-middeldure-huur.xml 

Aedes. (2014, juni 5). Verhuurdersheffing definitief door Eerste kamer. Opgehaald van 
http://www.aedes.nl/content/artikelen/financi-n/verhuurdersheffing/verhuurdersheffing-definitief-door-eerste-
kamer.xml 

Aedes. (2014, augustus 13). Wat zijn de kenmerken van de gemiddelde corporatiewoning? Opgehaald van 
http://www.aedes.nl/content/feiten-en-cijfers/woning/hoe-ziet-de-gemiddelde-corporatiewoning-eruit/hoe-
ziet-de-gemiddelde-corporatiewoning-eruit.xml 

Aedes-Actiz. (2009, september 30). Landelijke bouwopgave. Opgehaald van 
http://www.kcwz.nl/dossiers/feiten_en_cijfers/landelijke_bouwopgave 

Aedes-Actiz. (2012, juli 16). Bij elkaar wonen met mantelzorgwoningen. Opgehaald van 
http://www.aedes.nl/content/artikelen/klant-en-wonen/wonen-met-zorg/instrumenten/instrumenten--bij-
elkaar-wonen-met-mantelzorgwonin.xml 

Aedes-Actiz. (2012, juli 16). Vijf vragen over zorgvastgoed . Opgehaald van http://www.aedes.nl/content/artikelen/klant-
en-wonen/gescheiden-financiering-wonen-en-zorg/praktijk/vijf-vragen-zorgvastgoed.xml 

Aedes-Actiz. (2012, november 29). Volledig Pakket Thuis. Opgehaald van 
http://www.kcwz.nl/dossiers/regelgeving_zorg_en_welzijn/vpt 

Aedes-Actiz. (2013). Ervaringen mantelzorgwoning in beeld. Utrecht: Aedes-Actiz. Opgehaald van 
http://www.kcwz.nl/dossiers/zorg_en_technologie/ervaringen_mantelzorgwoning_in_beeld 

Aedes-Actiz. (2013, maart 6). Verplaatsbaar huis maakt langer zelfstandig wonen mogelijk . Opgehaald van 
http://www.aedes.nl/content/artikelen/klant-en-wonen/wonen-met-zorg/praktijkvoorbeelden/verplaatsbaar-
huis-maakt-langer-zelfstandig-wonen-.xml 

Aedes-Actiz. (2014, maart 24). Databank Wonen-Zorg. Opgehaald van http://www.databankwonenzorg.nl/ 
Aedes-Actiz. (2014, augustus 20). Kleinschalig wonen. Opgehaald van http://www.kcwz.nl/dossiers/kleinschaligwonen 
Aedes-Actiz. (2014, december 10). Levensloopgeschikte woningen. Opgehaald van 

http://www.kcwz.nl/dossiers/levensloopgeschikt 
Aedes-Actiz. (2015, januari 15). Risico zorgvastgoed van corporaties onder de loep. Opgehaald van 

http://www.kcwz.nl/dossiers/feiten_en_cijfers/risico-zorgvastgoed-van-corporaties-onder-de-loep 
Ament, P., Janssen-Jansen, S., & Nieuweboer, J. (2013, juni 5). 60-plussers hebben vaker aflossingsvrije hypotheken. 

Webmagazine. Opgehaald van http://www.cbs.nl/nl-
NL/menu/themas/dossiers/vergrijzing/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-3840-wm.htm 

Angelini, V., & Laferrère, A. (2012). Residential Mobility of the European Elderly. CESifo Economic Studies, 544-569. 
AON Hewitt. (2014). Gevolg wijziging FTK. Hilversum: TROS Radar. Opgehaald van 

http://www.radartv.nl/fileadmin/editorial/Documenten/presentatie-ftk-radar-v6.pdf 
Baanders, A. (1995). Uitvliegen of uitstellen: reacties op het economische klimaat. Bevolking en Gezin, 1-26. 
Bamford, G. (2005). Cohousing for older people: housing innovation in the Netherlands and Denmark. Australasian Journal 

on Ageing, 25, 44-46. 
Barelds, J., Lissenberg, M., & Luijkx, K. (2010). Systematische ontwikkeling van interventiestrategieen gericht op 

eenzaamheid onder ouderen. Tilburg: Tranzo. Opgehaald van http://files.welzijn-21e-
eeuw.nl/EindrapportEenzaamheid2008-2010.pdf 

Barlow, J., Singh, D., Bayer, S., & Curry, R. (2007). A systematic review of the benefits of home telecare for frail elderly 
people and those with long-term conditions. Journal of Telemedicine and Telecare, 13, 172-179. 

Beijeren, S. v. (1984). De gewenste leegstand. Den Haag: Ministerie van VROM. 
Beijeren, S. v. (1984). De gewenste leegstand, een onderzoek naar gemeentelijke verschillen. Den Haag: RIGO. 



 

H
o

o
fd

st
u

k:
 B

ib
lio

gr
af

ie
 

 98
 

Bekhet, A., Zauszniewski, J., & Nakhla, W. (2009). Reasons for relocation to retirement communities: A qualitative study. 
Wester Journal of Nursing Research, 31 (4), 462-479. Opgehaald van 
http://www.tandfonline.com.proxy.ubn.ru.nl/doi/pdf/10.1080/02673037.2013.825693 

Belastingdienst. (2014, juli 2). Hoeveel vermogen mag ik hebben? Opgehaald van 
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/informatie_ove
r_toeslagen/huurtoeslag/kan_ik_huurtoeslag_krijgen/vermogen/maximaal_vermogen 

Belastingdienst. (2014, juli 3). U gaat uit elkaar en hebt een eigen woning. Opgehaald van 
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/bijzondere_situati
es/u_gaat_uit_elkaar_en_hebt_een_eigen_woning/u_gaat_uit_elkaar_en_hebt_een_eigen_woning 

Belastingdienst. (2014, augustus 29). Veranderingen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 2014. Opgehaald van 
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/zorgve
rzekeringswet/veranderingen_bijdrage_zvw_2014/veranderingen_inkomensafhankelijke_bijdrage_zvw_2014 

Belastingdienst. (2014, juli 3). Verzorgings- of verpleeghuis. Opgehaald van 
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/tijdelijk_2_wonin
gen/opgenomen_in_een_verzorgings-_of_verpleeghuis/verzorgings_of_verpleeghuis 

Belastingdienst. (2014, juli 3). Vorige woning staat te koop. Opgehaald van 
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/tijdelijk_2_wonin
gen/vorige_woning_nog_niet_verkocht/vorige_woning_staat_te_koop 

Belastingdienst. (2014, juli 3). Wat is een eigen woning? Opgehaald van 
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/eigen_woning/wa
t_is_een_eigen_woning/wat_is_een_eigen_woning 

Belastingdienst. (2014, juli 2). Wat is een zelfstandige woonruimte? Opgehaald van 
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/informatie_ove

r_toeslagen/huurtoeslag/kan_ik_huurtoeslag_krijgen/zelfstandige_woonruimte 
Beld, H. v., & Zalk, D. v. (2010). Essenties voor samenwerking in wonen en zorg. Houten: Bohn Stafleur van Loghum. 
Benjert, I. (2013, februari). Woonruimte in zorginstellingen: huur- of gemengde overeenkomst? WR, Tijdschrift voor 

Huurrecht, pp. 49-54. Opgehaald van http://www.benjertbouwrecht.nl/wp-content/uploads/2013/05/WR-
Gemengde-ovk-en-mededingingsrecht.pdf 

Berenschot. (2014, april 24). Lijst sluiting verzorgingshuizen bekend. Opgehaald van 
http://www.berenschot.nl/actueel/nieuws/nieuws/nieuws-2014/sluiting-tehuizen/ 

Beurden, M. v., & Ruiter, G. d. (2012). Mantelzorgwoningen. Een handreiking voor woningcorporaties. Utrecht: Aedes-
Actiz. Opgehaald van 
http://www.kcwz.nl/doc/mantelzorg/HANDREIKING_MANTELZORGWONINGEN_VOOR_WONINGCORPORATIES_

2maart2012.pdf 
Bezemer, H. (2015, januari 26). Huisvesting zorgbehoevende ouderen; de opgave voor gemeenten is urgent. Waarom 

gebeurt er niets? Opgehaald van http://www.am.nl/huisvesting-zorgbehoevende-ouderen-de-opgave-voor-
gemeenten-is-urgent-waarom-gebeurt-er-niets/ 

Blijie, B., Hulle, R. v., Poulus, C., Til, R.-J. v., & Gopal, K. (2009). Het inkleuren van voorkeuren, de woonconsument bekent. 
Den Haag: Ministerie van VROM/NEPROM. 

Blok, S. (2013). Circulaire verkoop corporatiewoningen - MG 2013-02. Den Haag: Ministerie van Wonen en Rijksdienst. 
BN De Stem. (2013, november 11). Veel interesse voor groepswonen Roosendaal. 
Boekhorst, S. t. (2007). Een genuanceerd beeld. De effecten op bewoners. In M. Depla, & S. t. Boekhorst, Kleinschalig 

wonen voo rmensen met dementie: doen of laten? Onderzoeksresultaten, commentaren en interviews (pp. 46-
49). Utrecht: Trimbos-Instituut. 

Boekhorst, S. t., Depla, M., Lange, J. d., Pot, A., & Eefsting , J. (2007). Wat is kleinschalig wonen voor mensen met 
dementie? De ideale van pioniers. In M. Depla, & S. d. Boekhorst, Kleinschalig wonen voor mensen met dementie: 
doen of laten? Onderzoeksresultaten, commentaren en interviews (pp. 20-24). Utrecht: Trimbos-Instituut. 

Boer, A. d. (2004). Zorg en wonen in verschillende woonvormen. In M. d. Klerk, Zorg en wonen voor kwetsbare ouderen. 
Rapportage ouderen 2004. (pp. 201-221). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. 

Boer, A. d. (2006). Rapportage ouderen 2006. Veranderingen in de leefsituatie en levensloop. Den Haag: Sociaal en 
Cultureel Planbureau. Opgehaald van 
http://www.fnvbondgenoten.nl/site/dossiers/316842/316854/downloads_lpb/Rapportage_Ouderen_SCP.pdf 

Boer, A. d., & Klerk, M. d. (2006). Lichamelijke beperkingen en zorg. In A. d. Boer, Rapportage ouderen 2006. 
Veranderingen in de leefsituatie en levensloop (pp. 140-164). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. 
Opgehaald van 
http://www.fnvbondgenoten.nl/site/dossiers/316842/316854/downloads_lpb/Rapportage_Ouderen_SCP.pdf 

Bolt, G. (2001). Wooncarrieres van Turken en Marokkanen in ruimtelijk perspectief. Utrecht: Universiteit Utrecht. 
Bonneux, L., Beer, J. d., Beets, G., Praag, C. v., & Garssen, J. (2012). Gezonde en actieve levensverwachting. In N. v. 

Nimwegen, & C. v. Praag, Bevolkignsvraagstukken in Nederland anno 2012. Actief ouder worden in Nederland 
(pp. 65-81). Amsterdam: Amsterdam University Press. Opgehaald van 
http://www.nidi.nl/shared/content/output/books/nidi-book-86.pdf 

Bos, G., & Bruijn, E. d. (2007). Van kamerwens naar koopwoning. Utrecht: Universiteit Utrecht. 
Boumeester, H. (2004). Duurdere koopwoning en wooncarrière. Delft: Technische Universiteit Delft. 



 

H
o

o
fd

st
u

k:
 B

ib
lio

gr
af

ie
 

 99
 

Bouwmeester, H., Coolen, H., Dol, K., Goetgeluk, R., Jansen, S., Mariën, G., & Molin, E. (2008). Module Consumentengedrag 
WoON 2006. Delft: Onderzoeksinstituut OTB/TU Delft. Opgehaald van 
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/03/24/bijlage-1---
hoofdrapport-module-consumentengedrag-woon-2006/hoofdrapport-module-consumentengedrag-woon-
2006.pdf 

Brands, M., & Zijderveld, M. (2012). Ouderen op de grens van zelfstandig wonen naar verblijf. Woerden/Utrecht: 
ANBO/NPCF. 

Brenton, M. (1998). We’re in Charge: Cohousing Communities for Older People in the Netherlands: Lessons for Britain. 
Bristol: The Policy Press. 

Broeks, C. (2009, maart 17). Drie generaties in één huis. Trouw. 
Broese van Groenou, M. (2012). Informele zorg 3.0: schuivende panelen en een krakend fundament. Amsterdam: Vrije 

Universiteit Amsterdam. Opgehaald van 
http://dspace.ubvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/38044/Oratie%20Broese%20van%20Groenou.pdf?sequence=2 

BTSG. (2013, september 8). Extramuraal wat kan, intramuraal wat moet. Over extramurale verzorgingshuiszorg. Opgehaald 
van http://www.btsg.nl/infobulletin/extravzh.html 

Burger, I. (2008, jaargang 43, nummer 2/3). Zijn de care-voorzieningen klaar voor de groeiende groep Turkse en 
Marrokkaanse ouderen in Den Haag. Epidemiologisch Bulletin, pp. 13-29. 

Buys, L. (2001). Life in a retirment village: Implications for contact with community and village friends. Gerontology, 47 (1), 
55-59. 

CAK. (2014, juli 3). Hoge en lage eigen bijdrage. Opgehaald van http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-
portal/pages/k1-1-4-1-hoge-en-lage-eigen-bijdrage.html 

CBS. (2001-2014). Beroepsbevolking; geslacht en leeftijd . Nederland. Opgehaald van 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71738ned&D1=0&D2=0&D3=3-5&D4=1-
4&D5=6,11,16,21,26,31,36,41,46,51,60,65,70-71&HD=140523-1552&HDR=T,G2,G3&STB=G4,G1 

CBS. (2009). Hoofdbewoner; samenstelling huishoudens ouderenwoning. Opgehaald van 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=7410wbo&D1=11&D2=0&D3=a&D4=a&HD=1
40925-1727&HDR=T&STB=G1,G2,G3 

CBS. (2010). Pensioenaanspraken van personen; kerncijfers. Heerlen/Den Haag. Opgehaald van 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71763ned&D1=2,5,9&D2=0&D3=0&D4=0-1,3-
4&D5=0&D6=l&HD=140404-1431&HDR=G5,G3,T&STB=G1,G4,G2 

CBS. (2010, september 24). Personen naar inkomstenbron; arbeid, uitkering, pensioen. Heerlen/Den Haag, Nederland. 
Opgehaald van 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81569ned&D1=a&D2=0&D3=9-
11&D4=0&D5=a&HD=140404-1424&HDR=G4&STB=G1,G3,T,G2 

CBS. (2012, januari). Bevolking per maand; leeftijd, geslacht, herkomst, generatie. Nederland. Opgehaald van 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71090ned&D1=0&D2=0&D3=51-
100&D4=0&D5=0&D6=72&HD=140514-1116&HDR=T,G3,G1&STB=G2,G4,G5 

CBS. (2012, december 13). Bevolking; leeftijd, geslacht, herkomstgroepering en generatie 2011-2060. Heerlen/Den Haag: 
TNO. Opgehaald van http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80745NED&D1=1,4-
10,12-15&D2=0&D3=81-100&D4=0&D5=3,9,19,29,39,l&HD=140404-1056&HDR=T&STB=G1,G4,G2,G3 

CBS. (2012, januari 1). Bewoonde woningen; leeftijd bewoners, WOZ-waarde, regio. Opgehaald van 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81870NED&D1=1-
4&D2=0&D3=4&D4=0&D5=0&D6=0&D7=l&HD=140924-1138&HDR=G2&STB=G1,G4,G5,G6,G3,T 

CBS. (2012). Bewoonde woningen; leeftijd bewoners, WOZ-waarde, regio, 1 januari. Heerlen/Den Haag. Opgehaald van 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81870NED&D1=0&D2=0&D3=3-4&D4=1-
5&D5=0&D6=0&D7=a&HD=140407-1329&HDR=T,G2,G6&STB=G1,G4,G5,G3 

CBS. (2012). Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen; personen in particuliere huishoudens naar kenmerken. Den 
Haag/Heerlen. 

CBS. (2012). Gemiddeld inkomen; particuliere huishoudens naar diverse kenmerken . Opgehaald van 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70843ned&D1=0&D2=0-1,8-9,15,18&D3=59-
62&D4=l&HD=140813-1425&HDR=G3,T&STB=G1,G2 

CBS. (2012). Gemiddeld vermogen; particuliere huishoudens naar diverse kenmerken. Nederland. Opgehaald van 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80048ned&D1=5-8&D2=0&D3=38-
43&D4=l&HDR=T,G3&STB=G1,G2&CHARTTYPE=1&VW=T 

CBS. (2012, december 31). Gezonde levensverwachting. Nederland. Opgehaald van 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71950ned&D1=0-1,4-
5,7&D2=a&D3=11,14,l&D4=0&D5=l&HD=140415-1526&HDR=G2,G1,G4&STB=G3,T 

CBS. (2012). Inkomensklassen; particuliere huishoudens naar diverse kenmerken . Opgehaald van 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70958ned&D1=1&D2=l&D3=1-7&D4=38-
43&D5=0,2,4,6,8,10,l&HD=140605-1508&HDR=G3,G1&STB=G4,G2,T 

CBS. (2012). Kerncijfers wijken en buurten 2009-2012. Nederland. Opgehaald van 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70904ned&D1=36,38-40,47-48,50,55-
56&D2=0,14937&D3=a&HD=140410-1255&HDR=T&STB=G1,G2 



 

H
o

o
fd

st
u

k:
 B

ib
lio

gr
af

ie
 

 100
 

CBS. (2012, januari 1). Personen in institutionele huishoudens; geslacht en leeftijd. Opgehaald van 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70791ned&D1=8&D2=0&D3=107-
116&D4=17&HDR=T&STB=G1,G2,G3&VW=T 

CBS. (2012, december 13). Prognose bevolking; geslacht, leeftijd, herkomst en generatie, 2013-2060. Den Haag/Heerlen: 
CBS. Opgehaald van http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81584NED&D1=0&D2=1-
2&D3=51-100&D4=0&D5=2,7,12,17,22,27,32,37,42,l&HD=140403-1553&HDR=T&STB=G1,G2,G3,G4 

CBS. (2012). Woningen; hoofdbewoner/huishouden. Nederland. Opgehaald van 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=7409wbo&D1=0,9-18&D2=0,5-
6&D3=0&D4=l&HDR=T&STB=G1,G2,G3&VW=T 

CBS. (2013). Bevolking per maand; leeftijd, geslacht, herkomst, generatie. Den Haag/Heerlen. Opgehaald van 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71090NED&D1=0&D2=0&D3=101-102,104-105,108-
109,111-112,114-115,117-118,120,123,125-126,128-129,132-
133&D4=0&D5=0&D6=83&HDR=T,G3,G1&STB=G2,G4,G5&VW=T 

CBS. (2013). Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling; vanaf 1899. Den Haag/Heerlen. Opgeroepen op april 10, 
2014, van http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37556&D1=3-8,50-52,65-69,90-
95,182-183,189-190&D2=1,26,51,76,101,111-114&HD=140410-1211&HDR=G1&STB=T 

CBS. (2013, augustus 20). Gemiddeld inkomen; personen in particuliere huishoudens naar kenmerken. Heerlen/Den Haag. 
Opgehaald van 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70957ned&D1=2&D2=0&D3=0&D4=0&D5=35
-36,41,68&D6=l&HD=140404-1305&HDR=G5,G3,G4,G2,T&STB=G1 

CBS. (2013, oktober 24). Inkomen van particuliere huishoudens met inkomen naar kenmerken en regio. Opgehaald van 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80594NED&D1=0&D2=0&D3=69-

78&D4=0,269,276,285,479&D5=l&HD=140923-1720&HDR=G4,G2,G1,T&STB=G3 
CBS. (2013). Regionale prognose 2014-2040; bevolking, regio-indeling 2013. Heerlen/Den Haag. 
CBS. (2013). Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten in Nederland. Opgehaald van 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=60048ned&D1=19-30,88-99,157-
168&D2=0&D3=0,2,12,23-24&HD=140422-1436&HDR=G2&STB=G1,T 

CBS. (2013-2060). Prognose particuliere huishoudens naar grootte; leeftijd, 2015-2060. Nederland. Opgehaald van 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81646NED&D1=1,3-6&D2=17-

19&D3=0,7,17,27,37,l&HD=140410-1705&HDR=T&STB=G2,G1 
CBS. (2014). Bevolking; kerncijfers . Den Haag/Heerlen: CBS. Opgehaald van 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37296NED&D1=14-
18&D2=0,10,20,30,40,50,60,l&HD=140721-1003&HDR=G1&STB=T&CHARTTYPE=1 

CBS. (2014). Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming . Den Haag/Heerlen: CBS. Opgehaald van 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70737NED&D1=5-

7&D2=l&D3=65,70,80,90,100,l&HD=140721-1002&HDR=G2&STB=G1,T 
CBS. (2014, augustus 22). Kerncijfers wijken en buurten 2013. Nederland. Opgehaald van 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82339ned&D1=32,34-35&D2=0,2612-
2706&HD=140925-1159&HDR=T&STB=G1 

CBS. (2014). Regionale kerncijfers Nederland. Nederland, Heerlen, Hilversum, Sudwest-Fryslan. Opgeroepen op maart 27, 
2014, van http://statline.cbs.nl/statweb/ 

Centraal Administratie Kantoor. (2014, juli 3). Wie zijn wij. Opgehaald van http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-
portal/pages/o3-1-wie-zijn-wij.html 

Centraal Fonds Volkshuisvesting. (2014, juli 3). Over CFV. Opgehaald van http://www.cfv.nl/over_cfv/over_cfv_2 
Centraal Fonds Volkshuisvesting. (2014, juli 3). Taken. Opgehaald van http://www.cfv.nl/taken 
CFV. (2012). Woningbezit naar huurprijsklasse Nederland. Utrecht: Aedes. Opgehaald van 

http://www.aedes.nl/content/feiten-en-cijfers/woning/hoe-ziet-de-gemiddelde-corporatiewoning-eruit/expert--
hoe-ziet-de-gemiddelde-corporatiewoning-er.xml#Woningbezit+naar+huurprijsklasse+Nederland 

CFV. (2013). Corporatie in Perspectief. 
CFV. (2013). Toelichting CFV 2013 Corporatie in Perspectief. Baarn: CFV. Opgehaald van 

http://www.cfv.nl/media_dirs/11076/media_files_data/toelichting_cip_2013_voor_website.pdf 
Chorus, A., Perenboom, R., Hofstetter, H., & Stadlander, M. (2014). Indicatie van de zorgvraag in 2030: prognoses van 

functioneren en chronische aandoeningen. Friesland. Leiden: TNO. 
CIBG. (2014, december 15). Toegelaten instellingen. Opgehaald van https://www.wtzi.nl/toegelateninstellingen/ 
CIZ. (2012). CIZ-locaties. Opgehaald van http://www.zorgatlas.nl/zorg/langdurige-zorg/locaties-centrum-indicatiestelling-

zorg/#breadcrumb 
CIZ. (2013). Aanspraak op AWBZ-zorg. CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP’s en zorgomvang. 

Nederland. Driebergen: CIZ. 
CIZ. (2013). Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ. Driebergen: CIZ. Opgehaald van 

http://www.ciz.nl/sites/ciz/files/filemanager/CIZ_Wie_is_de_client_-webversie.pdf 
CIZ. (2014, augustus 6). Andere oplossingen. Opgehaald van http://www.ciz.nl/awbz-zorg/andere-oplossingen 



 

H
o

o
fd

st
u

k:
 B

ib
lio

gr
af

ie
 

 101
 

CIZ. (2014). Basisrapportage AWBZ. Driebergen: CIZ. Opgehaald van 
http://ciz.databank.nl/quickstep/QsReportAdvanced.aspx?report=rapport&selcode=0.16911678933844015&geo
level=nederland&geoitem=1 

CIZ. (2014). CIZ Indicatiewijzer. Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het 
ministerie van VWS. Driebergen: CIZ. Opgehaald van 
http://www.ciz.nl/sites/ciz/files/filemanager/indicatiewijzer/Indicatiewijzer_71.pdf 

CIZ. (2014, augustus 6). Grondslag, functie en ZZP. Opgehaald van http://www.ciz.nl/voor-professionals/beleidsregels-
awbz/grondslag-functie-en-zzp 

CIZ. (2014, juli 3). Taakverdeling bij de AWBZ. Opgehaald van http://www.ciz.nl/voor-professionals/van-aanvraag-tot-
zorg/taakverdeling-bij-de-awbz 

CIZ. (2014, september 19). Vraag en antwoord. Hoe kan ik een indicatie voor een aanleunwoning krijgen? Opgehaald van 
http://www.ciz.nl/awbz-zorg/vraag-en-antwoord?tag=3#hoe-kan-ik-een-indicatie-voor-een-aanleunwoning-
krijgen 

Clapham, D., & Kintrea, K. (1984). Allocation systems and housing choice. Urban studies 21, 261-269. 
Clark, W., & Dieleman, F. (1996). Households and housing, choice and outcomes in the housing market. New Jersey: Center 

for Urban Policy Research. 
Cobouw. (2010, december 7). Komende tien jaar 400.000 seniorenwoningen nodig. Opgehaald van 

http://www.cobouw.nl/nieuws/algemeen/2005/06/21/Komende-tien-jaar-400-000-seniorenwoningen-nodig 
College bouw zorginstellingen. (2006). Innovatieve projecten in de ouderenzorg. Een inventarisatie van projecten. Utrecht: 

College bouw zorginstellingen. 
College voor zorgverzekeringen. (2014). Gebruikersgids verplegign en verzorging. Algemene informatie. Informatie per 

zorgzwaartepakket (ZZP). Diemen: Zorginstituut Nederland. Opgehaald van 
http://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-
www/documenten/publicaties/publieksbrochures/1402-gebruikersgids-verpleging-en-
verzorging/Gebruikersgids+verpleging+en+verzorging.pdf 

CZ Zorgadvies. (2014, september 12). Huishoudelijke Hulp. Opgehaald van http://zorgkantoor.cz.nl/zorgkantoor/klant/zorg-
nodig/welke-zorg-hebt-u-nodig/zorg-bij-u-thuis/huishoudelijke-hulp 

Dam, F. v., Daalhuizen, F., Groot, C. d., Middelkoop, M. v., & Peeters, P. (2012). Woongedrag, tijdsbesteding en 
verplaatsingsgedrag van actieve ouderen. In N. v. Nimwegen, & C. v. Praag, Bevolkingsvraagstukken in Nederland 
anno 2012. Actief ouder worden in Nederland (pp. 167-181). Amsterdam: Amsterdam University Press. 
Opgehaald van http://www.nidi.nl/shared/content/output/books/nidi-book-86.pdf 

de Woonmensen. (2014, augustus 18). Kleinschalig wonen Kristal. Opgehaald van 
http://www.woonmensen.nl/ecms_pages.php?id=144 

Dekker, S., & Ross-van Dorp, C. (2013). Kamerstuk Modernisering AWBZ. Den Haag: Kamerstuk Tweede Kamer der Staten-
Generaal. Opgehaald van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/26631/kst-26631-
57?resultIndex=286&sorttype=1&sortorder=4 

Dieleman , F. (1986). The future of Dutch Housing: a review and interpretation of the recent literature. Tijdschrift voor 
Economische en Sociale Geografie 77, 237-244. 

Dieleman, F. (2001). Modelling residential mobility; a review of recent trends in research. Journal of Housing and the Built 
Environment, 249-265. 

Dijk, A. v., Doornink, H., & Pansier-Mast, L. (2011). Particuliere wooninitiatieven. Een inventarisatie van kenmerken, wijze 
van organiseren en financiering. Enschede: Bureau HHM. 

Dirkse, R. (2012, februari). De Mantelzorgwoning: wonen in de tuin. TVVL Magazine, pp. 20-22. Opgehaald van 
http://www.tvvl.nl/website/kennisnet/tvvl-magazine/artikelen-tm/artikelen-tm-februari-2012-nummer-2 

Doekhie, K., Veer, A. d., Rademakers, J., Schellevis, F., & Francke, A. (2014). Ouderen van de toekomst. Verschillen in de 
wensen van mogelijkheden voor wonen, welzijn en zorg. Utrecht: Nivel. 

Donner, J. (2011). Bouwregelgeving. Den Haag: Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 28 325, nr. 144. Opgehaald van 
http://www.aedes.nl/binaries/downloads/wonen-en-zorg/120716-brief-mantelzorgwoningen.pdf 

Driel, A. v. (1998). Rendementsoptimalisatie door dynamisch vastgoedmanagement. Nieuwegein: ARKO Uitgeverij. 
DTZ Zadelhoff. (2014). De opmars van zorgvastgoed. Utrecht/Amsterdam: DTZ Zadelhoff. Opgehaald van 

https://view.publitas.com/dtz-zadelhoff/de-opmars-van-zorgvastgoed/page/1 
Duin, C. v., & Stoeldraijer, L. (2012). Bevolkingsprognose 2012-2060: langer leven, langer werken. Den Haag: CBS. 

Opgehaald van http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/DB34C87D-823D-49B4-AE3A-
A3DE66CDCB1A/0/2012bevolkingprognoselangerlevenlangerwerken.pdf 

Duynhoven, D. (2013). 'Voor het gebruik van burgerkracht bestaat geen blauwdruk'. Zorg+Welzijn, 19 (5), 14-16. 
Eerste Kamer der Staten-Generaal. (2012, juli 5). Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting. Opgehaald van 

http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20120705/gewijzigd_voorstel_van_wet_4/f=/vj0xm4fpsrz2.pdf 
Egter van Wissekerke, N. (2014, juni 18). Vitaal verbinden, Extramuralisering: wonen, zorg en welzijn in de wijk. 

Amersfoort. 
Elemans, C., & Sante, M. v. (2013, juni). Corporaties voor vergrijzing op de goede weg. Themavisie Scheiden wonen zorg in 

de AWBZ. Deel II-Woningcorporaties, pp. 1-8. 
Elp, M. v., Zaal, M. v., & Zuidema, M. (2012). Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw. Amsterdam: EIB. 



 

H
o

o
fd

st
u

k:
 B

ib
lio

gr
af

ie
 

 102
 

Elsen, W. v. (2012, juli 13). Kunduz-coalitie trekt scheiden wonen en zorg naar voren. Opgehaald van 
http://www.zorgvisie.nl/Huisvesting/Nieuws/2012/6/Kunduz-coalitie-trekt-scheiden-wonen-en-zorg-naar-voren-
ZVS014073W/ 

Elsinga, M. (1994). De ontwikkeling van het eigen-woningbezit onder lage inkomensgroepen; theoretisch, internationaal en 
historisch perspectief. Delft: Delftse Universitaire Pers. 

Elsinga, M., Haffner, M., Hoekstra, J., Vandenbroucke, P., Buyst, E., & Winters, S. (2007). Beleid voor de private huur: een 
vergelijking van zes landen. Brussel: Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerende Erfgoed. 
Opgehaald van 
https://www.wonenvlaanderen.be/uploads/documentenbank/7a4b9a6bdfaceb64f8eb6bf89b452eca.pdf?ht=1 

Erasmus Rotterdam Gezondheidsonderzoek. (1993). ERGO. Opgehaald van 
https://bronnen.zorggegevens.nl/Bron?naam=Erasmus-Rotterdam-Gezondheidsonderzoek-(of-Rotterdam-Study) 

Europa decentraal. (2014, augustus 7). Staatssteun Woningcorporaties. Opgehaald van 
http://www.europadecentraal.nl/onderwerpen/staatssteun/woningcorporaties-2/ 

European health expectancy monitoring unit. (2010 ). Health Expectancy in the Netherlands. EHEMU Country Reports, Issue 
3. Opgehaald van http://www.eurohex.eu/pdf/CountryReports_Issue3/Netherlands_Issue%203.pdf 

Expertisecentrum Mantelzorg. (2014, juli 4). Begrippenlijst. Opgehaald van 
http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/Site_EM/begrippenlijst/tr13871.htm 

Federatie Gemeenschappelijk Wonen. (2014, juli 21). Gemeenschappelijk Wonen. Opgehaald van 
http://www.gemeenschappelijkwonen.nl/ 

FGW. (2014, juli 21). Handreiking Federatie Gemeenschappelijk Wonen. Utrecht: SEV, NIZW. Opgehaald van 
Succesfactoren: http://www.gemeenschappelijkwonen.nl/handreiking/?choice=6 

Filius, F. (1993). Huishoudensopheffing en woningverlating in een vergrijzende samenleving. Proefschrift. Utrecht: Faculteit 
Ruimtelijke Wetenschappen, Unversiteit Utrecht. 

Fokkema, C. (1996). Residential moving behaviour of the elderly - an explanatory analysis for the Netherlands. Amsterdam: 
Thesis Publishers. 

Fokkema, J. (2008). Projectontwikkeling: het spel, de spelers en de spelregels. In E. Nozeman, & J. Fokkema, Handboek 
projectontwikkeling (pp. 10-19). Voorburg: NEPROM. 

Forschelen-Janssen, V. (2014, april 22). Nieuw woonconcept in verzorgingshuizen biedt kansen. Rotterdam: USP Marketing 
Consultancy. Opgehaald van http://www.aedes.nl/binaries/downloads/wonen-en-zorg/20140429-
nieuw_woonconcept_in_verzorgingshuizen_bi.pdf 

Forschelen-Janssen, V., & Westerbeek, J. (2014). Kansen voor huisvesting senioren door corporaties nog onvoldoende 
benut. Rotterdam/Hoofddorp: USP Marketing Consultancy & Zuiver Marketing. 

Galen, J. v., Poulus, C., & Staalduinen, W. v. (2013). Woongedrag en zorggebruik ouderen. Delft: ABF Research. 
Galen, J. v., Willems, J., & Poulus, C. (2013). Monitor Investeren voor de Toekomst 2012. Delft: ABF Research. 
Gevel, B. v. (2012). Bouwstenen voor een toekomstbestendige zorg voor ouderen. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid 

en Zorg. Opgehaald van 
http://rvz.net/uploads/docs/Achtergrondstudie_Bouwstenen_voor_een_toekomstbestendige_zorg_voor_ouder

en.pdf 
Gezondheidsraad. (2002). Dementie. Publicatienr. 2002/04. Den Haag: Gezondheidsraad. Opgehaald van 

http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/0204NR.PDF 
Giebers, H., Verweij, A., & Beer, J. d. (2014, maart 17). Bevolking: Wat zijn de belangrijkste verwachtingen voor de 

toekomst? Volklsgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Opgehaald van 
http://www.nationaalkompas.nl/bevolking/toekomst/ 

Giesbers, H. (2005, september 29). OESO-indicator. Volksgezondheid Toekomst Verkenning. 
Gilsing, R. (2010). Horizontalisering. In M. d. Klerk, R. Gilsing, & J. Timmermans, Op weg met de Wmo (pp. 125-144). Den 

Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. 
Ginneken, J. v. (2014). Presentatie Exploitatie van zorg en dienstverlening na scheiden van wonen en zorg. In voor zorg- 

bijeenkomst zorgvastgoed 17 juni 2014. Utrecht: Bureau Ouderenzorg. Opgehaald van 
http://www.slideshare.net/IvzCommunicatie/presentatie-workshop-jacqueline-van-ginneken-exploitatie-van-

zorg-en-dienstverl-na-scheiden-van-wonen-en-zorg 
Ginneken, J. v. (2014). Toekomst verzorgingshuizen: complexiteit exploitatie zorg- en dienstverlening vaak over het hoofd 

gezien. Standdaarbuiten: Bureau Ouderenzorg. Opgehaald van 
http://www.kcwz.nl/doc/extramuralisering/toekomst-verzorgingshuizen-complexiteit-exploitatie-vaak-over-het-

hoofd-gezien.pdf 
Goes, R., Hulten, P. v., & Witter, Y. (2014). Wonen & Zorg. Den Haag: Aedes. Opgehaald van 

http://www.aedes.nl/binaries/downloads/wonen-en-zorg/20140910-corporatiemonitor-wonen-en-zorg-
2014.pdf?utm_source=Aedes-Actiz+Kenniscentrum+Wonen-Zorg+List&utm_campaign=6a187246f7-

Nieuwsbrief_20140911&utm_medium=email&utm_term=0_a19db3323c-6a187246f7-3420 
Goetgeluk, R. (1997). Bomen over wonen: Woningmarktonderzoek met beslissingsbomen. Utrecht: Faculteit Ruimtelijke 

Wetenschappen Universiteit Utrecht. 
Goetgeluk, R., Hooimeijer, P., & Oskamp, A. (1995). Modelling housing market search: empirical and algorithmic solutions. 

In M. Fischer, T. Sikos, & L. Bassa, Recent developments in spatial information, modelling and processing (pp. 185-
202). Budapest: Geomarket Co. 



 

H
o

o
fd

st
u

k:
 B

ib
lio

gr
af

ie
 

 103
 

Gopal, K. (2014). Actualisatie Kabinetsvoorstel. Modernisering van het Woningwaarderingsstelsel. Delft: ABF Research. 
Groot, C. d., Dam, F. v., & Daalhuizen, F. (2013). Vergrijzing en woningmarkt. Den Haag: PBL. Opgehaald van 

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2013_Vergrijzing%20en%20woningmarkt_1105.pdf 
Groot, C. d., Manting, D., & Boschman, S. (2008). Verhuiswensen en verhuisgedrag in Nederland. Een landsdekkend 

onderzoek. Den Haag/Bilthoven: Planbureau voor de Leefomgeving. 
Groot, C. d., Schilder, F., & Daalhuizen, F. (2014). Kwetsbaarheid van regionale woningmarkten. Financiele risico's van 

huishoudens en hun toegang tot de woningmarkt. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. Opgehaald van 
http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/PBL_2014_Kwetsbaarheid-van-regionale-woningmarkten_1348.pdf 

Heddes, L., & Brounen, D. (2014, juni 5). Presentatie Provada: Co-creatie met zorg. Opgehaald van 
http://www.provada.nl/userfiles/file/Cocreatie%20met%20zorg%20Provada%202014.pdf 

Heijden, H. v. (1986). Leegstand: begrippen en statistische gegevens. Delft: Technische Hogeschool. 
Heinen, J. (2012). Bijlage De klant. In J. Heinen, H. Sijsling, & M. Groen, Zorgarchitectuur Zorgvastgoed. Strategie en 

concept voor rendement en waarde (pp. 148-171). Den Haag: Sdu Uitgevers. 
Heinen, J. (2012). Conceptontwikkeling van het zorgvastgoed. In J. Heinen, H. Sijsling, & M. Groen, Zorarchitectuur 

Zorgvastgoed. Strategie en concept voor rendement en waarde (pp. 38-84). Den Haag: Sdu Uitgevers. 
Heinen, J., & Groen, M. (2012). De zorgvraag en het vastgoed. In J. Heinen, H. Sijsling, & M. Groen, Zorgarchitectuur 

Zorgvastgoed. Strategie en concept voor rendement en waarde (pp. 86-115). Den Haag: Sdu Uitgevers. 
Heins, S. (2005). Oud worden in een seniorenstad. In D. Hamers, F. Daalhuizen, S. Langeweg, & J. Ritsema van Eck, Ruimte 

in debat 04/2005 (pp. 2-8). Den Haag: Ruimtelijk Planbureau. Opgehaald van http://seniorenstad.nl/blog/wp-
content/uploads/2012/08/Ruimte-in-debat-2005.pdf 

Hendriks, C. (2003). Beleggingstermen op de vastgoedmarkt. In C. Hendriks, Vastgoedbeleggingen, Deel 1 (pp. 389-417). 
Deventer: Kluwer. 

Herbergier. (2014, december 8). De Drie Notenboomen. Opgehaald van Onze visie en onze rol: 
http://www.herbergier.nl/wonen/overherbergier/dedrienotenboomen.aspx 

Herderscheê, G. (2011, september 28). Pgb kost 200 miljoen minder dan het kabinet dacht . Volkskrant. 
Hertogh, C. (2010). Kleinschalig wonen met dementie: kanttekeningen bij de menselijke maat. In J. Pleunis, C. Vrij, & W. v. 

Oord-Jansen, Bouwen voor zorg met een menselijke maat (pp. 16-19). Barendrecht: NVTG. 
Hervorminglangdurigezorg. (2014, oktober 24). Vragen over overgangsrechten. Opgehaald van 

http://hervorminglangdurigezorg.nl/vraag-en-antwoord/overgangsregeling-voor-clienten 
Heumen, S. v. (2010). Is een kleinschalige voorziening nog wel financierbaar? De haalbaarheid van de 'menselijke maat'. In 

J. Pleunis, C. Vrij, & W. v. Oord-Jansen, Bouwen voor zorg met een menselijke maat (pp. 54-61). Barendrecht: 
NVTG. 

Heumen, S. v., Straatsma, H., Huibers, L., Jans, A., & Krijger, E. (2009). Kleinschalig wonen: een full-servicepakket. Utrecht: 
Vilans/Centrum Zorg en Bouw. 

Heumen, S. v., Straatsma, H., Huibers, L., Jans, A., & Krijger, E. (2009). Kleinschalig wonen: een ful-servicepakket. Utrecht: 
Vilans/Centrum Zorg en Bouw. 

Hilvers-Modderman, E., & Bruijn, A. d. (2013). Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie van technieken en. Bilthoven: 
RIVM. Opgehaald van http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/080117001.pdf 

Hof, S. v. (2007). Zorg voor mensen met dementie in Nederland. Een beknopte geschiedenis. In M. Depla, & S. t. 
Broekhorst, Kleinschalig wonen voor mensen met dementie: doen of laten? (pp. 8-18). Utrecht: Trimbos-Instituut. 

Homan, L., & Hoeksma, B. (2011). Kerngegevens Serviceflats in Nederland . Enschede: TimesLab. Opgehaald van 
http://www.timeslab.nl/images/publicaties/timeslab48%20kerngegevens%20serviceflats2011.pdf 

Homan, L., & Hoeksma, B. (2011). Serviceflats grote kans voor innovatie van zorg- en woonsector. Enschede: TimesLab. 
Opgehaald van http://www.timeslab.nl/images/publicaties/timeslab51%20toekomst%20serviceflats.pdf 

Hoogvliet, A. (1992). Wijken in beweging; bevolkingsdynamiek en wooncarieres in vroeg-20-ste-eeuwse woongebieden. 
Utrecht: Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Utrecht. 

Hooimeijer, P. (2007). Dynamiek in de derde leeftijd. Den Haag: Ministerie van VROM. 
Hooimeijer, P., & Linde, M. (1988). Vergrijzing, individualisering en de woningmarkt. Het WODYN-simulatiemodel. Utrecht: 

Rijksuniversiteit Utrecht. 
Hooimeijer, P., & Schutjens, V. (1991). Changing lifestyles an housing consumption: a logitudinal approach. Netherlands 

Journal of Housing and the Built Environment 6, 2, 143-158. 
Hordijk, A., Rooij, J. v., Lugard, J., Galesloot, F., Teuben, B., Bisschop, F., . . . Jansen, N. (2008). Zo rekenen we aan 

maatschappelijk vastgoed. Den Haag: De Kopgroep. 
Houben, P. (1985). Ontwikkelingen in de ouderenhuisvesting. Stedebouw en Volkshuivesting 2, 58-64. 
Houben, P., & Voordt, T. (1993). New combinations of housing and care forthe elderly in the Netherlands. Housing and the 

Built Environment, 301-325. 
ING Economisch Bureau. (2013, juni 18). Scheiden wonen zorg vereist strategische heroriëntatie. Krimp vraagt om andere 

oplossingen. Themavisie Scheiden wonen zorg in de AWBZ. Deel I - Ouderenzorginstellingen, pp. 1-8. Opgehaald 
van http://www.bouwstenen.nl/fileswijkplaats/ING%20-
%20Scheiden%20wonen%20zorg%20I%20Ouderenzorginstellingen%20-%20juni%202013_tcm14-137607.pdf 

James, T., & Kornalijnslijper, N. (1994). Initiatieven van ouderen. Den Haag: Vereniging Nederlandse Gemeenten. 
Jansen, H., Stavenuiter, M., Dijkhuis, A., Dongen, M. v., & Tricht, A. v. (2008). Gemeenschappelijk wonen op leeftijd. 

Zorgposities en sociale netwerken van ouderen in woongemeenschappen. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut en 



 

H
o

o
fd

st
u

k:
 B

ib
lio

gr
af

ie
 

 104
 

Federatie Gemeenschappelijk Wonen. Opgehaald van 
http://www.gemeenschappelijkwonen.nl/doc//Gemeenschappelijk%20wonen%20op%20leeftijd_3614.pdf 

Janssen, V. (2005). Kangoeroewoning realistisch alternatief? Rotterdam: USP Marketing Consultancy. Opgehaald van 
http://uspdate.usp-mc.nl/UserFiles/File/persberichten/juni05.pdf 

Jongsma, M. (2014, augustus 7). Moody's : vergrijzing drukt zwaar op groei. Financieel Dagblad, p. 1. Opgehaald van 
http://fd.nl/economie-politiek/376617-1408/moodys-vergrijzing-drukt-zwaar-op-groei 

Kadaster. (2014, december 15). BAG-viewer. Opgehaald van http://bagviewer.geodan.nl/index.html 
KCWZ. (2013, september 3). Mantelzorgwoning, een alternatieve woonvorm. Opgehaald van 

http://www.kcwz.nl/dossiers/woonvariaties/mantelzorgwoning__een_alternatieve_woonvorm 
Klaauw, B. v., & Kock, U. (1994). Deregulering van de Nederlandse Woningmarkt. Amsterdam: Vrije Universiteit 

Amsterdam. Opgehaald van http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/1511/19990014.pdf?sequence=1 
Klerk, M. d. (2005). Ouderen in instellingen. Landelijk overzicht van de leefsituatie van oudere tehuisbewoners. Den Haag: 

Sociaal en Cultureel Planbureau. 
Klingeman, C., Hoogenboom, A., & Lange, J. d. (2007). De rol van familieleden bij kleinschalig wonen voor mensen met 

dementie in de Rustenburg. Rotterdam: Kenniskring Transities in Zorg/Hogeschool Rotterdam. Opgehaald van 
http://zorginnovatie.hr.nl/PageFiles/84189/Rustenburg.pdf 

Knoef, M., Alessie, R., & Kalwij, A. (2012). De inkomensverdeling en levensverwachting van ouderen. Tilburg: Netspar. 
Opgehaald van http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=122536 

Kok, L., Stevens, J., Brouwer, N., Gameren, E. v., Sadiraj, K., & Woittiez, I. (2004). Kosten en baten van extramuralisering. 
Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Opgehaald van 
http://www.scp.nl/dsresource?objectid=20899&type=org 

Kornalijnslijper, N., & Entrop, S. (1994). Zorg- en dienstverlening op maat. Den Haag: Vereniging Nederlandse Gemeenten. 
Kort, H., & Hoof, J. v. (2012). Telehomecare in The Netherlands: Barriers to Implementation. International Journal of 

Ambient Computing and Intelligence, 4(2), 64-73. 
Koster, Y. d. (2014, juli 8). Senaat stemt in met Wmo 2015. Binnenlands bestuur. Opgehaald van 

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/senaat-stemt-in-met-wmo-2015.9436400.lynkx 
Kouwendal, J. (2007). Mortgage interest deductibility and homeownership in the Netherlands. Journal of Housing and the 

Built Environment, 22, 369-382. 
Krijger, E. (2004). Handleiding kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie. Inhoudelijke en praktische adviezen. 

Innovatieprogramma Wonen en Zorg: Utrecht. Opgehaald van 
http://www.wonenmetdementie.nl/uploads/informatie_bijlages/handleiding_kleinschalig_wonen_2004.pdf 

Kruiswijk, P., & Overbeek, R. v. (1998). Van idealisme naar realisme: over vijftien jaar groepswonen van ouderen. Den Haag: 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 

Kullberg, J. (2005). Ouderen van nu en van de toekomst: hun financiële spankracht, zorgbehoefte en woonwensen. Den 
Haag: SCP. 

Kullberg, J., & Ras, M. (2004). Met zorg gekozen? Den haag: VROM. Opgehaald van 
http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2004/Met_zorg_gekozen 

Lagemaat, L. v., Linden, M. v., Schellekens, E., & Stephan, C. (2005). Wie de woning houdt, passe haar aan. Utrecht: Aedes-
Arcares. Opgehaald van http://www.kcwz.nl/doc/levensloopgeschikt/Zeeuwse%20WG%2012%20-
%20Eindrapport%20def%20120705%20website.pdf 

Lamain, C. (1995). Sectoren op de Nederlandse woningmark. Delft: Delftse Universitaire Pers. 
Lammerts, R., Tan, S., & Wonderen, R. v. (2006). Ouderen onder dak. Een onderzoek naar wonen, welzijn en zorg in kleine 

dorpen. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. 
Lange, J. d., & Staa, A. v. (2003). Transities in Ziekte en Zorg, op zoek naar een nieuw evenwicht. Rotterdam: Kenniskrichting 

Transities in Zorg/Hogeschool Rotterdam. 
Lange, J. d., & Vast, E. d. (2007). Het ideaal en de praktijk. Kenmerken van kleinschalig wonen. In M. Depla, & S. t. 

Boekhorst, Kleinschalig wonen voor mensen met dementie: doen of laten? Onderzoeksresultate, commentaren en 
interviews (pp. 31-35). Utrecht: Trimbos-Instituut. 

Leede, J. d., Kornalijnslijper, N., Angenent, F., & Entrop, S. (1994). Ouderen wonen met toekomst. Den Haag: Vereniging 
Nederlandse Gemeenten. 

Leeuw, J. v. (2004). Serviceflats voor ouderen. Nieuwegein: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn/Innovatieprogramma 
Wonen en Zorg. 

Lemm, J. (2014, mei). Feiten en cijfers. Corporaties bouwen minder nieuwe woningen. Aedes Magazine, p. 29. 
Lijzenga, J., & Waals, T. v. (2014). Woonvoorkeuren specifieke woonvormen voor ouderen: een verhaal met veel gezichten. 

Arnhem: Companen. 
Linschoten, P. v. (2007). Zoek de verschillen. Kleinschalig wonen trekt ander soort medewerker. In M. Depla, & S. t. 

Broekhorst, Kleinschalig wonen voor mensen met dementie: doen of laten? (pp. 74-75). Utrecht: Trimbos-
Instituut. 

Lupi, T. (2014). Een uitdaging voor serviceflats. Utrecht: Platform31. Opgehaald van 
http://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/een-uitdaging-voor-serviceflats 

LVGO. (2014, juli 21). Wat is een woongemeenschap van ouderen eigenlijk? Opgehaald van http://www.lvgo.nl/wat-een-
woongemeenschap-van-ouderen-eigenlijk/ 



 

H
o

o
fd

st
u

k:
 B

ib
lio

gr
af

ie
 

 105
 

Manting, D., & Vernooij, F. (2007). Anticipeer op honkvastheid ouderen. Rooilijn, 120-127. Opgehaald van 
http://www.rooilijn.nl/files/Manting%20&%20Vernooij%20RL%2002-07.pdf 

Martens, M. (2009, september 3). De doorstroommarkt is voorbij, daarom zullen de prijzen dalen. Vastgoedjournaal. 
Opgehaald van 
http://www.housinganalysis.nl/Docs/De%20doorstroommarkt%20is%20voorbij_Vastgoedjournaal.pdf 

Megbolugbe, I., & Linneman, P. (1993). Home ownership. Urban studies, 30, 659-682. 
Metzemaekers, H. (2007). De voordelen van beide combineren. Kleinschalig wonen binnen een grotere setting. In M. 

Depla, & S. t. Boekhorst, Kleinschalig wonen voor mensen met dementie: doen of laten? (pp. 38-39). Utrecht: 
Trimbos-instituut. 

Mezzo. (2014, september 19). Aanleunwoning. Opgehaald van http://www.mezzo.nl/aanleunwoning 
Mezzo. (2014, juli 4). Mantelzorgwoning. Opgehaald van http://www.mezzo.nl/mantelzorgwoning 
Minister van Wonen en Rijksdienst. (2014). Wijziging van de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang 

toegelaten instellingen volkshuisvesting. Den Haag: Aedes. 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2014). De zorg verandert. Den Haag: Rijksoverheid. 
Ministerie van VROM. (2010). Senioren op de woningmarkt. Nieuwe generaties, andere eisen en wensen. Den Haag: 

Ministerie van VROM. 
Mohammadi, M. (2010). De intelligente omgeving op menselijke maat. In J. Pleunis, C. Vrij, & W. v. Oord-Jansen, Bouwen 

voor zrog met een menselijke maat (pp. 110-121). Barendrecht: NVTG. 
Mulder, C. (1993). Migration dynamics: a life course approach. Amsterdam: Thesis Publishers. 
Mulder, C. (2004). Home ownership and social inequality in the Netherlands. In K. Kurz, & H. Blossfeld, Home ownership 

and social inequality in comparative perspective. Stanford: Stanford University Press. 
Mulder, C., & Hooimeijer, P. (1999). Residential Relocations in the life course. In L. v. Wissem, & P. Dijkstra, Population 

Issues, an interdisciplinary focus. New York: Kluwer Academic/Plemnum Publishers. 
Mulder, C., & Kalmijn, M. (2004). Even bij oma langs. Demos, 78-80. 
Naafs, J. (1997). Met zorg wonen. Houten/Diegem: Bohn Stafleur van Loghum. 
Nagel, A. (2006). Herontwikkeling van servicekoopflats. Amsterdam: RIGO. Opgehaald van 

http://essay.utwente.nl/56932/1/Scriptie_Nagel.pdf 
Nagtzaam, H. (2014, mei). Wie investeert in de vrij-sectorhuurmarkt? 'Meer keus in huur nodig'. Aedes Magazine, pp. 20-

26. 
Nauta, K., & Maas, H. (2013). Wonen met zorg en welzijn in tijden van verandering. Tilburg/ 's-Hertogenbosch: 

PON/Provincie Noord-Brabant. Opgehaald van http://intranet.dohnet.nl/files/Nieuwsberichten/281/PON%20-
%20WZW%20defdigkort.pdf 

Nederlandse Woonbond. (2013, december 18). Verhuurdersheffing niet van tafel. Opgehaald van 
http://www.woonbond.nl/nieuws/3356 

Nederlandse Zorgautoriteit. (2014, januari 1). Beleidsregel CA-300-579. Prestatiebeschrijvingen en tarieven 
zorgzwaartepakketten. Opgehaald van http://www.nza.nl/137706/142055/567517/CA-300-579.pdf 

Nederlandse Zorgautoriteit. (2014, januari 1). Beleidsregel CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Opgehaald van 
http://www.nza.nl/137706/142055/567517/CA-300-583.pdf 

Nederlandse Zorgautoriteit. (2014, januari 1). Beleidsregel CA-300-592. Invoering en tarieven normatieve 
huisvestingscomponent (NHC) en inventaris nieuwe zorgaanbieders. Opgehaald van 
http://www.nza.nl/137706/142055/567517/CA-300-592.pdf 

Nederlandse Zorgautoriteit. (2014). Veelgestelde vragen Kapitaallasten/Normatieve Huisvesting Component (NHC) in de 
integrale tarieven. Opgehaald van http://www.nza.nl/95826/145392/Veelgestelde_vragen_kapitaallasten-
normatieve_huisvesting_component.pdf 

Neele, J., Rossum, F. v., & Janse, A. (2010). Mantelzorgwoningen. Quick scan naar kosten, belemmeringen en alternatieven. 
Amsterdam: RIGO. 

NeVeP. (2014, augustus 5). Woonzorg op sterrenniveau. Opgehaald van Wie zijn onze gasten?: 
http://www.nevep.nl/Publiek/VoorWie 

Nijmeijer, K., Huijsman, R., & Fabbricotti, I. (2014). Exploring the rol of ownership structures in the results of professional 
health care franchises from a multi-actor perspective. Journal of Marketing Channels, 21, 159-179. 

Nitsche, B., & Suijker, F. (2003). Allochtone ouderen en wonen. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. 
Opgehaald van http://www.forum.nl/pdf/AllochtoneOuderenEnWonen.pdf 

Noortwijk, L. v., Timmermans, H., & Dieleman, F. (1989). Housing choice behaviour of the divorced. AAG Annual Meeting, 
Baltimore, maart 1989. Utrecht: Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Universiteit Utrecht. 

NOS. (2013, augustus 7). Aantal zorgvilla's groeit sterk. NOS. Opgehaald van http://nos.nl/artikel/537469-aantal-zorgvillas-
groeit-sterk.html 

NOS. (2014, november 8). Demonstratie tegen zorgwet kabinet. NOS. 
NOS. (2014, april 3). Dit is slepen met bejaarden. Opgehaald van http://nos.nl/artikel/631329-dit-is-slepen-met-

bejaarden.html 
NOS. (2014, september 23). Steeds meer studenten willen bij bejaarden wonen. NOS op 3. Opgehaald van 

http://nos.nl/op3/artikel/701711-steeds-meer-studenten-willen-bij-bejaarden-wonen.html 
Nouws, H. (2003, oktober). Wat is kleinschalig wonen voor dementerenden? Op zoek naar een definitie. Denkbeeld 

Tijdschrift voor Psychogeriatrie 15 (5), pp. 4-7. Opgehaald van 



 

H
o

o
fd

st
u

k:
 B

ib
lio

gr
af

ie
 

 106
 

http://www.wonenmetdementie.nl/uploads/informatie_bijlages/op_zoek_naar_definitie_denkbeeld_2003_5.pd
f 

Nouws, H. (2005). Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Noord-Holland. Stimuleringsprogramma Wonen, 
Welzijn en Zorg. Provincie Noord-Holland: Haarlem. 

Nouws, H. (2011). Een spannend huwelijk. Utrecht: Provincie Utrecht/Aedes-Actiz. 
Nouws, H. (2013). Breek verzorgingshuizen niet af. Amersfoort: Ruimte voor zorg. Opgehaald van 

http://www.ruimtevoorzorg.nl/uploads/publicaties/breek_verzorgingshuizen_niet_af.pdf 
Nouws, H. (2013). Breek verzorgingshuizen niet af. Sterk groeiende vraag naar intensieve zorg vraagt om behoud vastgoed. 

Amersfoort: Ruimte voor zorg. 
Nozeman, E. (2008). De initiatieffase. In E. Nozeman, & J. Fokkema, Handboek Projectontwikkeling (pp. 27-39). Voorburg: 

NEPROM. 
NZa. (2011). Zorgzwaartepakketten sector V&V. Versie 2013. Utrecht: NZa. Opgehaald van 

http://www.nza.nl/137706/142055/567517/bijlage_3_ZZP's_V_V_2013.pdf 
NZa. (2014, augustus 29). Verantwoording Zorgverzekeringswet. Opgehaald van 

http://www.nza.nl/regelgeving/wetgeving/zorgverzekeringswet/verantwoording/ 
Oliemans, K., & Voordt, T. v. (2003, december). De toekomst van servicekoopflats: kansen en bedreigingen. Real Estate 

Magazine, pp. 1-8. Opgehaald van 
http://www.bk.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/BK/Over_de_faculteit/Afdelingen/Real_Estate_and_Housing/Organ

isatie/Medewerkers_RE_H/Personal_pages/VanderVoordt/General_list/doc/2003-
REM_Oliemans_Servicekoopflats.pdf 

Oswald, F., Hieber, A., Wahl, H.-W., & Mollenkopf, H. (2005). Ageing and person-environment fit in different urban 
neighbourhoods. European Journal of Ageing, 88-97. 

Oussoren, G. (2014). Opa heeft een nieuwe app - hoe de nieuwste techniek de oudste woningbezitters zelfstandigheid 
geeft. Eigen Huis Magazine, 41 (7/8), pp. 30-37. 

Pacione, M. (2005). Urban Geography - A Global perspective. Abingdon: Routledge. 
PasAan. (2014, juli 4). Mantelzorgwoningen. Opgehaald van http://www.pasaan.nl/index.php?id=5 
Pennarts, J., & Laar, J. v. (2014, augustus 25). 10.000 ouderen wachten op zorg. Nieuwsuur. Opgehaald van 

http://nieuwsuur.nl/onderwerp/690718-verborgen-leed-op-de-wachtlijst.html 
Per Saldo. (2014). Pgb zzp tarieven 2014. Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket pgb zzp tarieven 2014. 

Opgehaald van http://www.pgb.nl/per_saldo/up1/ZgwvmkzII_2014_Overzicht_pgb_ZZP_tarieven_2014-1.pdf 
Per Saldo. (2015, februari 4). Dit is een persoonsgebonden budget 2015. Opgehaald van http://www.pgb.nl/dit-is-een-

persoonsgebonden-budget-2015 
Perenboom, R., Galindo Garre, F., & Beekum, W. v. (2007). Schattingen voor intramurale zorg. Leiden: TNO. 
Piketty, T. (2014, mei 4). Arm en rijk groeien gevaarlijk uit elkaar. (M. Verplancke, Interviewer) Opgehaald van 

http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/3647967/2014/05/04/Arm-en-rijk-groeien-gevaarlijk-
uit-elkaar.dhtml 

Piljic, D. (2013). Anders wonen, naar een werkende woningmarkt. Utrecht: Rabobank. Opgehaald van 
https://economie.rabobank.com/publicaties/2013/juni/anders-wonen-naar-een-werkende-

woningmarkt/#99b8874a-ae6e-4a63-b780-5b3f353f1bbf 
Pommer, E. (2014). Waardoor stijgen de kosten van zorg? Vitaal Verbinden. Extramuralisering: wonen, zorg en wel zijn in 

de wijk. Amersfoort: TNO. 
Poort, A., & Verschoor, A. (2014). Grootste partij per gemeente in 2014. Amsterdam: NRC.nl. Opgehaald van 

http://www.nrc.nl/verkiezingen/kaart-grv2014-2/ 
Popp, H. (1976). The residential location progress; some theoretical and empirical consideration. Tijdschrift voor 

Economische en Sociale Geografie, 67, 300-305. 
Post, H., Poulus, C., Galen, J. v., & Staalduinen, W. v. (2012). Wonen, zorggebruik en verhuisgedrag van ouderen: een 

kwantitatieve analyse. Soesterberg: TNO. 
Pot, A. (2007). Tevredener met zorg. De effecten op familieleden. In M. Depla, & S. t. Boekhorst, Kleinschalig wonen voor 

mensen met dementie: doen of laten? Onderzoeksresultaten, commentaren en interviews (pp. 59-61). Utrecht: 
Trimbos-Instituut. 

Priemus, H. (1969). Wonen, kreativiteit en aanpassing : onderzoek naar voorwaarden voor optimale 
aanpassingsmogelijkheden in de woningbouw. Den Haag: Mouton. 

Priemus, H. (1984). Verhuistheorieën en de verdeling van de woningvoorraad. Delft: Delftse Universitaire Pers. 
Prince, M., Albanese, E., Guerchet, M., & Prina, M. (2014). World Alzheimer Report 2014; Dementia and Risk Reduction. 

London: Alzheimer's Disease International. Opgehaald van 
http://www.alz.co.uk/research/WorldAlzheimerReport2014.pdf 

Provincie Noord-Holland. (2013). Monitor woningbouw 2013. Amsterdam: Provincie Noord-Holland. 
Redactie Adresboek. (2012). Adresboek Verzorgingshuizen,Verpleeghuizen,Ziekenhuizen en Serviceflats. Capelle a/d Ijssel: 

Redactie Adresboek. 
Regeerakkoord VVD-PvdA. (2012). Bruggen slaan. Den Haag: Rijksoverheid. 
Remkes, J. (2014, mei). 'Wonen met zorg hoort in het takenpakket van woningcorporaties'. Aedes Magazine, pp. 8-12. 
Riemer, R. (1996, april 6). Ouderen met smalle beurs die willen verhuizen, kunnen geen kant op. Opgeroepen op april 22, 

2014, van Trouw, de verdieping: 



 

H
o

o
fd

st
u

k:
 B

ib
lio

gr
af

ie
 

 107
 

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2600700/1996/04/06/Ouderen-met-smalle-
beurs-die-willen-verhuizen-kunnen-nu-geen-kant-op.dhtml 

Rijksoverheid. (2013). Rijksbegroting - Het Budgettair Kader Zorg. Opgehaald van 
http://www.rijksbegroting.nl/2013/voorbereiding/begroting,kst173930_24.html 

Rijksoverheid. (2013). Rijksobegroting. Opgehaald van XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 
http://www.rijksbegroting.nl/2013/voorbereiding/begroting?hoofdstuk=40.25 

Rijksoverheid. (2014, april 22). Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Opgehaald van Q&A Langer thuis wonen in 
de langdurige zorg: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-wet-bijzondere-ziektekosten-
awbz/vraag-en-antwoord/q-a-langer-thuis-wonen-in-de-langdurige-zorg.html 

Rijksoverheid. (2014, september 12). Betaal ik een eigen bijdrage voor zorg die ik thuis krijg en voor de Wmo? Opgehaald 
van http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo/vraag-en-
antwoord/betaal-ik-een-eigen-bijdrage-voor-zorg-die-ik-thuis-krijg-zorg-zonder-verblijf-en-voor-de-wmo.html 

Rijksoverheid. (2014, 24 maart). Citavista. Opgehaald van Woononderzoek Nederland: 
https://www.woononderzoek.nl/quickstep 

Rijksoverheid. (2014, augustus 14). Gemeentefonds. Opgehaald van 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/gemeentelijke-financien/gemeentefonds 

Rijksoverheid. (2014, september 12). Hulp en ondersteuning Wmo. Opgehaald van 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo/hulp-en-ondersteuning-
wmo 

Rijksoverheid. (2014, september 1). Rijksbegroting - Financieel beeld zorg en begroting 2014. Opgehaald van 
http://www.rijksbegroting.nl/2014/voorbereiding/begroting,kst186652_22.html 

Rijksoverheid. (2014, juni 3). Verhuurderheffing. Opgehaald van 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/verhuurderheffing 

Rijksoverheid. (2014, april 4). Wanneer krijg ik AOW? Opgehaald van http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/vragen-en-antwoorden/wanneer-krijg-ik-aow.html 

Rijksoverheid. (2014, september 12). Wat is het verschil tussen een persoonsgebonden budget (pgb) en zorg in natura? 
Opgehaald van http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo/vraag-en-
antwoord/wat-is-het-verschil-tussen-een-persoonsgebonden-budget-pgb-en-zorg-in-natura.html 

Rijksoverheid. (2014, 18 september). Wat wordt met mijn inkomen meegerekend bij de toewijzing van een sociale 
huurwoning? Opgehaald van http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/wat-
wordt-met-mijn-inkomen-meegerekend-bij-de-toewijzing-van-een-sociale-huurwoning.html 

Rijksoverheid. (2014, mei 2). WoonOnderzoek Nederland (WoON). Opgehaald van 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningmarkt/woononderzoek/woononderzoek-nederland-won 

Rijksoverheid. (2015, januari 16). Zorg en ondersteuning thuis. Opgehaald van 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/pgb-
aanvragen.html 

Rijn, M. v. (2013). Toekomst AWBZ. TK 2012-2013, 30 597, nr. 362. Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
Rijpstra, R., & Janssen, E. (2013). Scheiden van wonen en zorg. Vastgoedrecht, 2, pp. 54-58. Opgehaald van 

http://www.dirkzwager.nl/pdf/Scheidenvanwonenenzorg_VGR.pdf 
RiVM. (2009, december 4). Meeste verpleeg- en verzorgingshuizen in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Opgehaald van 

http://www.zorgatlas.nl/zorg/langdurige-zorg/verpleging-en-verzorging/verpleeg-en-verzorgingshuizen-per-
gemeente-2009/#breadcrumb 

RIVM. (2012, juni 15). Zorgbalans - zorguitgaven in Nederland. Opgehaald van 
http://www.gezondheidszorgbalans.nl/algemeen/infographic-zorgkosten-juni-2012/ 

RIVM. (2013, september 30). Bijna veertig procent van de volwassen Nederlanders voelt zich eenzaam. Opgehaald van 
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Bijna_veertig_proc
ent_van_de_volwassen_Nederlanders_voelt_zich_eenzaam 

RiVM. (2013, september 2013). Meeste particuliere verpleeg- en verzorgingshuizen in het midden van het land. Opgehaald 
van http://www.zorgatlas.nl/zorg/langdurige-zorg/verpleging-en-verzorging/particuliere-verpleeg-en-
verzorgingshuizen/ 

RiVM. (2013, juni 12). Zorgbalans . Opgehaald van Uitgavengroei landelijk en per sector: 
http://www.gezondheidszorgbalans.nl/kosten/zorguitgaven/groei-zorguitgaven/ 

RIVM. (2014, maart 20). Nationale Atlas Volksgezondheid . Opgehaald van Achtergronden en details bij cijfers uit het 
WoonOnderzoek Nederland (WoON): http://www.zorgatlas.nl/beinvloedende-factoren/sociale-
omgeving/buurtbeleving/achtergronden-en-details-bij-cijfers-uit-het-woon-onderzoek-nederland-woon/ 

RiVM. (2014, april 9). Zorgbalans - kosten - zorguitgaven - totale zorguitgaven. Opgehaald van 
http://www.gezondheidszorgbalans.nl/kosten/zorguitgaven/totale-zorguitgaven/ 

Rli. (2014). Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn. Den Haag: Raad voor de Leefomgeving en 
Infrastructuur. 

Rooij, I. d., Luijkx, K., Emmerink, P., Declerq, A., & Schols, J. (2009). Verhoogt kleinschalig wonen de kwaliteit van leven voor 
ouderen met dementie? In H. Stoop, & I. d. Rooij, Grote kwaliteit op kleine schaal. Is kleinschalig wonen voor 
mensen met dementie een succesvolle parel in de ouderenzorg? (pp. 43-52). Tilburg: Porgrammaraad 
Zorgvernieuwing Psychogeriatrie en De Kievietshorst/De Wever. 



 

H
o

o
fd

st
u

k:
 B

ib
lio

gr
af

ie
 

 108
 

Rossi, P. (1955). Why families move; a study in the social pscyhology of urban residential mobility. Glencoe: Free Press. 
Rossum, H. v., Slootweg, S., Wel, G. v., & Leede, J. d. (1994). Nieuwbouw voor ouderen. Vereniging Nederlandse 

Gemeenten: Den Haag. 
Rouwendal, J. (2009). Housing wealth and household portfolios in an ageing society. De economist, 157: 1-48. 
Ruijter, P. d., & Stolk, S. (2013). Wonen, zorg en pensioen 2030. Trends, trendbreuken en onzekerheden. Amstelveen: 

PGGM, Espiria, VGZ. 
RVZ. (2011). Zorg voor ouderen: plan van aanpak. Den Haag: RVZ. 
Ryder, N. (1965). The cohort as a concept in the study of social change. American Sociological Review 30, 843-861. 
Schaap, P., & Smeets, J. (2004). De Woonservicezone. In J. Smeets, Handboek stedelijk management (pp. C3-3-1 - C3-3-42). 

's-Gravenhage: Reed Business Information. 
Schaar, J. v. (1987). Groei en bloei van het Nederlands volkshuivestingsbeleid. Delft: Delftse Universitaire Pers. 
Schellingerhout, R., & Klerk, M. d. (2004). Woonvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen. In R. Schellingerhout, Gezondheid 

en welzijn van allochtone ouderen (pp. 185-206). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. 
Schlangen, E. (2007). Geschikt wonen. Utrecht: Aedes-Actiz. 
Schols, J. (2013). Zoek een plek die past bij de persoon. Kleinschalig wonen: een huiselijke omgeving voor mensen met 

dementie in Limburg, pp. 6-7. Opgehaald van http://www.dezorggroep.nl/files.aspx?pid=8016891&fid=12016646 
Schuurmans, M., & Wit, N. d. (2012). Visie op ouderen vanuit de maatschappij: ontwikkelingen en knelpunten. In J. Muris, 

& C. d. Weerd-Spaetgens, Ouderen-geneeskunde (pp. 17-28). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 
Senior, P. (2014, december 10). Seniorenwoningen uit de tijd? Opgehaald van 

http://www.kcwz.nl/blog/2014/seniorenwoningen-uit-de-tijd 
SER. (2011). Bevolkingskrimp benoemen en benutten. Den Haag: SER. Opgehaald van 

www.ser.nl/~/media/DB_Adviezen/2010_2019/2011/b29472.ashx 
Short, J. (1978). Residential mobility. Progress in Human Geography 2, 419-447. Opgehaald van 

http://www.jstor.org.proxy.ubn.ru.nl/stable/pdfplus/622128.pdf?acceptTC=true&jpdConfirm=true 
Singh, D. (2005). Effective Management of Long-Term Care Facilities. Sudbury: Jones and Bartlett Publishers. 
Skipr Redactie. (2014, februari 12). ‘Bank moet rol pakken in particuliere ouderenzorg’. Samenleving 3.0. Rotterdam: Skipr. 

Opgehaald van http://www.skipr.nl/actueel/id17413-bank-moet-rol-pakken-in-particuliere-ouderenzorg.html 
Smeets, J. (1992). Stedelijk beheer als beleidsveld. In J. Smeets, Handboek Stedelijk Beheer (pp. A1-A48). Den Haag: VUGA 

Uitgeverij. 
Smeets, J. (2006). Marktgericht portefeuillebeleid. In J. Smeets, Beheer van woningen (pp. 1-23). Eindhoven: Technische 

Universiteit Eindhoven. 
Smets, A. (2012). Housing the elderly: segregated in senior cities or integrated in urban society? Journal of Housing and the 

Built Environment, 27 (2),, 225-239. 
Smits, P. (2013, september 28). Ouderen kiezen vaker voor dure particuliere zorgvilla's. Stentor/Spectrum, p. 4. Opgehaald 

van http://huizedahme.nl/pdf/Ouderen%20kiezen%20vaker%20voor%20zorgvilla.pdf 
Spies, J. (2011, december 22). Adviesaanvraag minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Opgehaald van 

http://www.rob-rfv.nl/documenten/boekje_advies_loslaten_in_vertrouwen_webversie.pdf 
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. (2013, december 18). Wet van 18 december 2013 tot invoering van een 

verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere 
herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet maatregelen woningmarkt 2014 II) . Opgehaald 
van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-583.html 

Stam, C. (2004, december 15). Woongroep voor senioren stimuleert een actief en geborgen leven: Ouderen onder elkaar. 
Zorg en Welzijn. Opgehaald van http://www.zorgwelzijn.nl/Ouderenzorg/Nieuws/2004/12/Woongroep-voor-
senioren-stimuleert-een-actief-en-geborgen-leven-Ouderen-onder-elkaar-ZWZ012402W/ 

Stavenuiter, M., & Dongen, M. v. (2008). Gemeenschappelijk wonen: een literatuurstudie. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. 
Opgehaald van http://www.collective-action.info/sites/default/files/webmaster/_POC_LIT_Stavenuiter-en-
vanDongen-Gemeenschappelijk%20wonen.pdf 

Steenbergen, T. (2005). Apart en toch samen. Een advies aan Corporatieholding Friesland. Delft: Real Estate & Housing, 
Technische Universiteit Delft. Opgehaald van 
http://www.kcwz.nl/doc/levensloopgeschikt/Apart_en_toch_samen_Eindscriptie_Tamar_%20Steenbergen_inzak
e_%20kangoeroewoning.pdf 

Stoeldraijer, L. (2013). Bevolking vier grote steden groeit tot 2040 met 333 duizend inwoners. Den Haag/Heerlen: CBS. 
Opgehaald van http://www.cbs.nl/nl-

NL/menu/themas/bevolking/publicaties/bevolkingstrends/archief/2012/2013-bevolkingstrends-groei-grote-
steden-art.htm?RefererType=RSSItem 

Stoeldraijer, L., & Garssen, J. (2011). Levensverwachting ouderen sterk gestegen. Den Haag/Heerlen: CBS. Opgehaald van 
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3511-wm.htm 

Taskforce Verzilveren. (2013). Eigen haar is zilver waard. Amsterdam: BoerCroon. Opgehaald van 
http://www.boercroon.nl/fileadmin/user_upload/Afbeeldingen/Publicaties/taskforce_verzilveren.pdf 

Teule, R. (1996). Inkomen doorstromen en uitsorteren: arm en rijk op de Nederlandse grootstedelijke woningmarkt. Delft: 
Onderzoeksinstituut OTB. 



 

H
o

o
fd

st
u

k:
 B

ib
lio

gr
af

ie
 

 109
 

Thomsen, A. (2006). Levensloop van woningen. Rede uitgesproken bij het afscheid van de leerstoel Woningverbetering en 
Woningbeheer aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Delft: Technische Universiteit 
Delft. 

Timmermans , J., Heide, F., Klerk, M. d., Kooiker, S., Ras, M., & Dugteren, F. v. (1997). Vraagverkenning wonen en zorg voor 
ouderen. Rijswijk: Sociaal en Cultureel Planbureau. 

Timmermans, J., Gilsing, R., & Klerk, M. d. (2010). Het evaluatieonderzoek naar de Wet maatschappelijke ondersteuning. In 
M. d. Klerk, R. Gilsing, & J. Timmermans, Op weg met de Wmo (pp. 21-44). Den Haag: Sociaal en Cultureel 
Planbureau. 

Tinker, A. (2014, juli 14). Older people, Health and Technology. Summer Course Health and Engineering. Utrecht: King's 
College London. 

Tinker, A., Ginn, J., & Ribe, E. (2013). Assisted Living Innovation Platform: Scoping report for the Long Term Care Revolution 
SBRI Challenge. A study of innovatory models to support older people with disabilities in the Netherlands. London: 
King's College . 

TNO. (2013). Faq’s Scheiden van Wonen en Zorg. Soesterberg: TNO. Opgehaald van 
https://www.tno.nl/downloads/faq_scheiden_wonen_zorg.pdf 

TNO. (2014, maart 24). Horizonline. Opgehaald van Gezondheidsprofielen: http://tno.horizonline.nl 
TNO. (2014). Toelichting Horizon©-model. Soesterberg: TNO. Opgehaald van 

http://www.horizonline.nl/media/1119/toelichting_horizonline_model.pdf 
Toussaint, J. (2013). Mortgage-equity realease - the potential of wealth for future Dutch retirees. Housing and the Built 

Environment, 205-220. 
Tricht, A. v., Kromwijk, W., & Pieters, I. (2007). Samen ouder worden in een woongemeenschap. Rotterdam: SEV. 

Opgehaald van 
http://sev.platform31.nl/uploads/file/wonen%20en%20zorg/samen%20ouder%20worden%20in%20een%20woo
ngemeenschap.pdf 

Tuynman, M., & Marangos, A. (2010). Gemeentelijk Wmo-beleid op de negen prestatievelden. In M. d. Klerk, R. Gilsing, & J. 
Timmermans, Op weg met de Wmo (pp. 69-100). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. 

UZI-register. (2013). Wanneer is een organisatie een zorginstelling? Den Haag: CIBG. Opgehaald van 
http://www.uziregister.nl/doc/pdf/UZ49.03-Org%20zorginstel-okt13[v3]_37542.pdf 

Verbeek, H., Rossum, E. v., Zwakhalen, M., Kempen, G., & Hamers, J. (2008). Kleinschalig wonen voor ouderen met 
dementie. Maastricht: Provinciale Raad voor de Volksgezondheid Limburg. Opgehaald van http://www.prv-
limburg.nl/sites/prv-
limburg.nl/files/adviezen/Verbeek.%20Kleinschalig%20wonen%20voor%20ouderen%20met%20dementie.pdf 

Verbruggen, J., Kranendonk, H., Leuvensteijn, M. v., & Toet, M. (2005). Welke factoren bepalen de ontwikkeling van de 
huizenprijs in Nederland. Den Haag: Centraal Planbureau. 

Vereniging Eigen Huis. (2014, maart 3). Meldpunt voor ervaringen met de verkoop van sociale huurwoningen. Opgehaald 
van http://www.eigenhuis.nl/actueel/pers/2014/500631-meldpunt-voor-ervaringen-met-de-verkoop-van-
sociale-huurwoningen/ 

Vet, C. d. (2014). Model-Huisvestingsverordening 2014. Den Haag: VNG. 
Vissen, P., Manshanden, J., Zuure, J., Peeters, R., Janssens, R., & Vliet, L. v. (2013). Terugtreden is vooruitzien: 

Maatschappelijke veerkracht in het publieke domein. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. 
Opgehaald van http://www.adviesorgaan-
rmo.nl/dsresource?type=pdf&objectid=default:34872&versionid=&subobjectname=. 

Vreugdenhil, M. (2012). Nederland participatieland? De ambitie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de 
praktijk in buurten, mantelzorgrelaties en kerken. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Faculty of Social and 
Behavioural Sciences. 

Vrije, P. d. (1983). Leegstand; een vergelijking met de jaren dertig. Amsterdam: EIB. 
Vroman , H. (1982). Systematische benadering van de levensduur van onroerend geod. Misset Beheer en Onderhoud, 96 

(10). 
VROM-raad. (2002). Smaken verschillen: Multicultureel bouwen en wonen. Advies 032. Den Haag: VROM-raad. Opgehaald 

van http://www.rli.nl/sites/default/files/Smaken%20verschillen%203-2002%20advies.pdf 
VTW. (2014). Governance sociale huisvesting in Europa. Utrecht: Vereniging van Toezichthouders in woningcorporaties. 

Opgehaald van http://www.vtw.nl/files/media/publicaties/140587_interactief.pdf 
VU Geoplaza. (2012). Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) . Opgehaald van 

http://geoplaza.vu.nl/cdm/singleitem/collection/gpz/id/238/rec/1 
Vugt, M. (2007). Laat de keus aan de mantelzorger. Familieleden hebben vaak eigen voorkeur. In M. Depla, & S. t. 

Boekhorst, Kleinschalig wonen voor mensen met dementie: doen of laten? Onderzoeksresultaten, commentaren 
en interviews (pp. 62-63). Utrecht: Trimbos-Instituut. 

Waarborgfonds voor de Zorgsector. (2014, juli 3). Hoe werkt het. Opgehaald van 
http://www.wfz.nl/site/index.php?c=hoe_werkt_het&p=1 

Waarborgfonds voor de Zorgsector. (2014, 3 juli). Wat doet het WFZ. Opgehaald van 
http://www.wfz.nl/site/index.php?c=wat_doet_het_wfz&p=1 



 

H
o

o
fd

st
u

k:
 B

ib
lio

gr
af

ie
 

 110
 

Waarde, H. v., & Wijnties, M. (2007). De toekomst van kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Utrecht: Aedes-
Actiz. Opgehaald van 
http://www.kcwz.nl/doc/kleinschalig_wonen/Toekomst_kleinschalig_wonen_mensen_met_dementie.pdf 

Weeda, F. (2014, januari 23). ‘Komende acht jaar tekort woningen voor ouderen en gehandicapten’. Opgehaald van 
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/01/23/komende-acht-jaar-ontstaat-tekort-woningen-ouderen-en-
gehandicapten/ 

WHO. (2004). A Glossary of Terms for community health care and services for older persons. Kobe: WHO. Opgehaald van 
http://www.who.int/kobe_centre/ageing/ahp_vol5_glossary.pdf 

Willekens, F. (1985). Migration and development: a micro-perspective. Journal of Institute of Economic Research, 22,2. 
Witter, Y. (2005). Kangoeroewoningen springen er uit! Samen op jezelf: blijvertje of eendagsvlieg? Utrecht: Aedes-Actiz . 
Witter, Y., & Beld, H. v. (2012). Doe het lekker zelf! Maar vergeet de kwetsbaren niet. Ontwikkelingen in wonen, welzijn en 

zorg. Tijdschrift over ouder wroden & samenleving, 56-59. 
Witter, Y., & Bijl, J. v. (2014). Kangoeroewoningen: woningen met kansen en beperkingen. Utrecht: Aedes-Actiz 

Kenniscentrum Wonen-Zorg. Opgehaald van 
http://www.kcwz.nl/doc/woonvariaties/Kangoeroewoningen%20_quickscan2011.pdf 

Wolpert, J. (1965). Behavioural aspects of the decision to migrate. Papers and proceedings of the regional science 
association 15, 159-169. 

Woonz. (2014, augustus 7). Welke woonvormen zijn er voor senioren? Opgehaald van Uitleg over verschillende soorten 
seniorenwoningen: http://www.woonz.nl/Informatie-en-inspiratie/welke-woonvormen-zijn-er 

Woudwijk, J. (2010). Rijnmondse hofjes. Rotterdam: Stichting Rijnmondse hofjes. 
Wouters, E. (2012). Demografische trends in de gezondheidszorg. In J. v. Hoof, & E. Wouters, Zorgdomotica (pp. 29-36). 

Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 
WSW. (2014, juni 3). Over het WSW. Opgehaald van http://www.wsw.nl/overwsw/watdoenwe 
WSW, Ministerie BZK & CFV. (2013). Toelichting op de Verantwoordingsinformatie (dVi) verslagjaar 2013. Baarn: Centraal 

Fonds Volkshuisvesting. 
Yerden, I., Chin-fo-Sieeuw, P., & Westzaan, G. (2010). Kleinschalig wonen door Particulieren. Purmerend: PRIMO Noord-

Holland. 
Zeelenberg, S. (2011, oktober). Effecten van Europa op de woningmarkt? VHV-bulletin, pp. 19-21. 
Zorgbelang Nederland. (2014, maart 25). Zorgaanbieder kiezen. Opgehaald van Zoeken op regio: http://www.zorgbelang-

nederland.nl/?p=111 
Zorghulpatlas. (2014, oktober 24). Particulier verpleeghuis en verzorgingshuis. Opgehaald van 

http://www.zorghulpatlas.nl/medische-zorg/particulier-verpleeghuis-en-verzorgingshuis/ 
Zorgkaart Nederland. (2014, september 4). 2180 verpleeghuizen en verzorgingshuizen in Nederland. Opgehaald van 

http://www.zorgkaartnederland.nl/verpleeghuis-en-verzorgingshuis 
Zorgkaart Nederland. (2014, maart 25). Zorginstellingen. Opgehaald van 

http://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/limburg 
Zorgsector, W. v. (2014, juli 3). Wie kan deelnemen. Opgehaald van 

http://www.wfz.nl/site/index.php?c=wie_kan_deelnemen&p=1 
Zorgverzekeraars Nederland. (2013, juli 3). Zorgkantoorregio's. Opgehaald van http://www.zorgatlas.nl/thema-

s/gebiedsindelingen-en-topografie/gebiedsindelingen/zorgkantoorregio-s-awbz-regio-s/#breadcrumb 
 



 

H
o

o
fd

st
u

k:
 B

ib
lio

gr
af

ie
 

 111
 

  



 

H
o

o
fd

st
u

k:
 B

ib
lio

gr
af

ie
 

 112
 

 

  



 

H
o

o
fd

st
u

k:
 L

ijs
t 

va
n

 a
fk

o
rt

in
ge

n
 

 113
 

Lijst van afkortingen 
 
AWBZ  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
 
BKZ  Budgettair Kader Zorg 
BZK  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
 
CAK  Centraal Administratie Kantoor 
CIZ  Centrum indicatiestelling zorg 
CFV  Centraal Fonds Volkshuisvesting 
 
IGZ  Inspectie Gezondheidszorg 
 
NHC  Normatieve Huisvestingscomponent 
NZa  Nederlandse Zorgautoriteit 
 
PGB  Persoonsgebonden Budget 
 
V&V  Verpleging en Verzorging 
VPT  Volledig Pakket Thuis 
VWS  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 
WfZ  Waarborgfonds voor de Zorg 
Wlz  Wet Langdurige Zorg 
Wmo  Wet maatschappelijke ondersteuning 
WSW  Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
WTZi  Wet Toegelaten Zorginstellingen 
WWS  Woningwaarderingsstelsel 
 
ZMV  Zorg Met Verblijf 
Zvw  Zorgverzekeringswet 
ZZP  Zorgzwaartepakket 
ZZV  Zorg Zonder Verblijf 
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Over TNO - DuCHA 
 
Het Dutch Centre for Health Assets (DuCHA) is het onderdeel van TNO dat is gespecialiseerd in het 
creëren van een optimale zorgomgeving. DuCHA biedt kennis, effectonderzoek en innovatieve 
concepten voor het realiseren van duurzame zorggebouwen en een vitale leefomgeving. Zo draagt 
DuCHA bij aan het verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van de zorg, het langer gezond en 
zelfstandig blijven van mensen en het terugdringen van de zorgkosten. 
 
De vergrijzing en de terugtredende overheid leiden tot ingrijpende veranderingen voor – het 
bouwen voor – de zorg. Meer vrijheid, meer eigen verantwoordelijkheid, meer financiële 
zelfstandigheid en een sterk toenemende vraag brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. DuCHA 
helpt hierop in te spelen met praktijkgerichte oplossingen, zoals voorspellende scenario’s en 
innovatieve concepten voor sociale innovatie, stedenbouwkundige vernieuwing en het ontwerp van 
zorggebouwen. Ook ontwikkelt DuCHA nieuwe organisatievormen om de rol van opdrachtgever op 
het veranderende speelveld optimaal te kunnen vervullen. Deze en andere oplossingen maken deel 
uit van de twee speerpunten van DuCHA’s dienstverlening: Vitale Leefomgeving en Duurzaam 
Zorggebouw. 
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