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1 Woningmarkt 

1.1 Inleiding 
De woningmarkt onderscheidt zich van andere markten door de hoge mate van overheidsregulering 
op verschillende overheidsniveaus (Klaauw & Kock, 1994). Met het overheidsbeleid probeert de 
overheid de betaalbaarheid, de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en de beschikbaarheid af te 
stemmen op de vraag. Daarnaast probeert de overheid de woningmarkt op die manier te 
beïnvloeden dat er geen segregatie optreedt en de woonconsumptie en de beschikbare woningen 
over huishoudens wordt verdeeld (Piljic, 2013). De afstemming tussen de vraag en het aanbod is dan 
ook sterk gebonden aan deze institutionele beperkingen. De woningmarkt opereert door een 
interactie van voorkeuren, mogelijkheden en beperkingen (Hooimeijer & Linde, Vergrijzing, 
individualisering en de woningmarkt. Het WODYN-simulatiemodel, 1988).  
 

1.2 Woonruimteverdeling 
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). 
Zeker de oudere leeftijdsgroepen zijn veel 
minder geneigd om te verhuizen en verhuizen 
ook veel minder vaak (zie ook Figuur 90). De 
mensen die op een gegeven moment 
verhuisplannen hebben komen vaak veel later 
dan verwacht of gehoopt toe aan het 
verhuizen (Priemus H. , 1984).  

 
Het feit dat mensen veel later verhuizen kan 
er mee te maken hebben dat de woning 
waarvoor ze zouden willen gaan verhuizen 
niet beschikbaar is of (nog) niet toegankelijk. 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, Residential Relocations in the life course, 1999). Ook moet het 
huishouden op de hoogte kunnen zijn dat de voor hen acceptabele woning beschikbaar komt 
(Boumeester, 2004). 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 

Figuur 90: Percentage mensen in leeftijdsgroep dat in 2013 
verhuisd is. Eigen bewerking van (CBS, 2013) en (CBS, 2013) 
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woningmarkt beschikbaar komen. De toegankelijkheid is ook niet voor ieder huishouden even groot 
(Hooimeijer & Linde, 1988). Hierbij spelen ‘conditioning careers’, 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 dus 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 , The future of 
Dutch Housing: a review and interpretation of the recent literature, 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. In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op manier waarop woningen in 
Nederland worden gefinancierd en welke effecten dat heeft op de toegankelijkheid van woningen. 
 
Om de woningmarkt in te kunnen delen zijn twee 
factoren relevant. Het eerste criterium is de scheiding 
tussen de profit en non-profit sector. Daarnaast is het 
belangrijk om te kijken naar het eigendom 
(beschikkingsrecht) en het gebruik (genotsrecht). 
Eigenaar en gebruiker kunnen dezelfde persoon zijn, 
maar het zou ook kunnen dat de gebruiker een andere 
persoon is dan de eigenaar (Schaar, 1987). Uit deze differentiering ontstaan vier typen (zie Figuur 
91).  
 
 
 
 
 
 
 
 

  Profit Non-profit 

Eigendom en 
gebruik 
gescheiden? 

Ja Profit 
huursector 

Non-profit 
huursector 

Nee Profit 
koopsector 

Non-profit 
koopsector 

Figuur 91: Indeling woningmarkt (Schaar, 1987) 
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 De grenzen vervagen tussen de profit en non-profitsector 
door privatisering en deregulering en door het ontstaan er 
hybride eigendomsvormen is het ook niet langer zo scherp 
te stellen in welke mate eigendom en gebruiker dezelfde 
persoon zijn (Smeets J. , 2006). Toch wordt deze indeling in 
niet-commerciële/sociale huur- en koopsector en de 
commerciële/particuliere huur- en koopsector nog 
veelvuldig gebruikt (Lamain, 1995; Boumeester, 2004). 
Vergeleken met andere Europese landen heeft Nederland 
de grootste relatieve huurwoningmarkt die voor 75 procent 
bestaat uit sociale huurwoningen (zie Figuur 92). Elke markt 
heeft andere regels die van toepassing zijn. In de volgende 
paragrafen wordt ingegaan op de kenmerken en de betrokken actoren van de non-profit en profit 
woningmarkt. Daarna wordt ingegaan op de ontwikkelingen die gaande zijn die deze markten 
beïnvloeden.  
 

1.3 Non-profit woningmarkt 
Non-profit wordt gebruikt voor organisaties met een ideële doelstelling. Winst en continuïteit 
worden uitsluitend gezien als middel om deze ideële doelstellingen te bereiken (Smeets J. , 2006). 
De woningen in de non-profit sector, ook wel de sociale woningmarkt genoemd, worden met name 
gerealiseerd door woningcorporaties. Woningcorporaties zijn een soort projectontwikkelaars, maar 
hebben daarbij geen winstbelang en worden sterk gereguleerd door de overheid. De Rijksoverheid 
stelt de regels op hoe woningcorporaties hun woningen mogen verhuren of verkopen. In de 
Woningwet wordt dit als volgt gedefinieerd: “toegelaten instellingen huisvesten bij voorrang 
personen die door hun inkomen of door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het 
vinden van hun passende huisvesting. Bij het in gebruik geven van door hen beheerde woningen met 
een verhoudingsgewijs lage huurprijs geven zij zo veel mogelijk voorrang aan woningzoekenden die, 
gelet op hun inkomen, in het bijzonder op die woningen zijn aangewezen”(artikel 70 c, lid 1 
Woningwet). Op het gebied van wonen en zorg dragen ze bij “aan het volgens redelijke wensen tot 
stand brengen van huisvesting voor ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding 
behoeven”(artikel 12b, Besluit beheer sociale huursector).  

1.3.1 Woningtoewijzing 
Woningcorporaties kunnen gebruik maken van de borging van het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw (WSW), waardoor ze goedkoper geld kunnen lenen bij banken (WSW, 2014). Door EU-
regelgeving zijn de doeleinden waarvoor woningcorporaties steun mogen ontvangen veel strenger 
geworden. Overheidssteun, in de vorm van geborgde leningen of subsidies, mogen alleen gebruikt 
worden voor diensten van algemeen economisch belang (DAEB) zoals bedoeld in artikel 106, tweede 
lid van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Dit zijn diensten die anders niet 
door naar maatschappelijke aanvaardbare voorwaarden worden uitgevoerd of helemaal niet worden 
opgepakt door de markt. De bouw en de verhuur van sociale woningbouw en maatschappelijk 
vastgoed zijn middels een besluit in 2009 goedgekeurd als een DAEB. De woningen die worden 
gebouwd door woningcorporaties met elke vorm van staatssteun dienen dan ook een huur te 
hebben tot 699,48 euro (prijspeil 2014) en voor 90 procent worden toegewezen aan huishoudens 
met een maximaal inkomen van 34.678 euro (prijspeil 2014) (artikel 4, lid 1, Tijdelijke regeling 
diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting). Onder het 
inkomen wordt het huishoud-verzamelinkomen verstaan, dat bestaat uit inkomen uit werk en 
woning, dividend en aandelen en sparen en beleggen (Rijksoverheid, 2014). Alle andere activiteiten, 
behalve 10 procent van de woningen die wordt verhuurd aan mensen met een hoger inkomen, 
werden gezien als private investeringen (niet-DAEB) en mogen niet gefinancierd worden met 
staatssteun. Gemeenten maken vaak prestatieafspraken met de corporaties over de 

Land % huur-
woningen  

waarvan 
sociale huur 

Denemarken 19% 51% 

Duitsland 5% 8% 

Finland 16% 53% 

Frankrijk 17% 44% 

Nederland  31% 75% 

Oostenrijk 23% 56% 

Tsjechië 17% Nb 

UK 17% 50% 

Zweden 18% 48% 

Figuur 92: Verdeling woningmarkt (VTW, 2014) 
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woningbouwopgave (Dekker & Ross-van Dorp, 2013), maar dit heeft geen juridische houdbaarheid in 
de zin dat het niet afdwingbaar is. 
 
Woningcorporaties kunnen ook gebouwen realiseren voor zorginstellingen. Hierbij kan de 
zorginstelling de woonruimtes in totaliteit huren en daarna weer doorverhuren aan cliënten, maar 
kan er ook voor kiezen om de woningcorporatie individueel een huurcontract af te laten sluiten met 
de cliënt (met of zonder verplichting tot afname van zorg). Sinds 2012 werden ook de woningen die 
worden toegewezen op grond van de AWBZ of waar sprake is van integrale levering van wonen en 
zorg, niet meer meegerekend bij de inkomensnorm. Personen die van het CIZ een indicatie hebben 
voor de levering van (thuis)zorg, maar nog geen behoefte hebben aan verblijf in een intramurale 
instelling, en een inkomen hebben van meer dan 34.678 euro konden sindsdien dus ook een woning 
toegewezen krijgen van een woningcorporatie. De voorwaarde in 2014 om deze uitzondering te zijn 
is dat ten minste één bewoner een indicatie heeft van het CIZ voor persoonlijke verzorging, 
verpleging of individuele begeleiding “welk indicatiebesluit een geldigheidsduur heeft van ten minste 
een jaar en in welk indicatiebesluit ten minste 10 uur zorg per week wordt toegekend” (artikel 3, lid 
a, a. Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen 
volkshuisvesting, geldend op 23-09-2014). Per 1 januari 2015 worden de indicaties voor persoonlijke 
verzorging, verpleging of begeleiding niet meer uitgevoerd door het CIZ, maar door de 
verpleegkundige (zorgplan) en gemeente. Deze indicaties hebben een geldigheidsduur van 6 tot 8 
maanden, waardoor deze regeling niet langer van toepassing zou kunnen zijn. In de nieuwe 
regelgeving is vastgelegd dat de 10-uurs norm blijft bestaan, behalve voor behandeling (artikel 4, lid 
1, c Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen 
volkshuisvesting, geldend op 29-01-2015). Bovendien hoeft de indicatie voor verpleging en 
verzorging niet langer een geldigheidsduur te hebben van een jaar. Om te controleren of een 
persoon ook daadwerkelijk zorg ontvangt, zal de woningcorporatie het zorgplan van de 
woningzoekende die in aanmerking wil komen voor een woonzorgwoning opvragen  (Minister van 
Wonen en Rijksdienst, 2014).  
 
Het meeste vastgoed waarbij afname van zorg verplicht is, is op dit moment in handen van de 
zorginstelling zelf of corporaties. Een kleine groep beleggers heeft investeringen gedaan dat 
zorgvastgoed. De reden hiervoor zou te vinden zijn in het feit dat de scheiding tussen exploitatie en 
eigendom van vastgoed nog niet volledig is doorgevoerd in Nederland en dat veel beleggers niet op 
de hoogte zijn van de sectorspecifieke kenmerken van zorgvastgoed. De risico’s van investeren in dit 
segment wordt dan ook als veel hoger gezien dan het investeren in andere vastgoedsectoren (DTZ 
Zadelhoff, 2014). 

 

1.3.2 Huurprijs en huurtoeslag 
De (maximale) huurprijs van sociale 
huurwoningen wordt vastgesteld met behulp 
van het Woningwaarderingsstelsel (WWS). 
Het aantal punten dat in dit systeem behaald 
wordt geeft de kwaliteit weer van de 
woning. De punten die behaald worden in 
elk onderdeel, zoals soort woning, 
oppervlakte, isolatie en voorzieningen, 
vormen bij elkaar opgeteld de maximale 
huurprijs van een woning. In 2012 was de 
gemiddelde huur van een corporatiewoning 
447 euro per maand (Aedes, 2014). De 
meeste woningen hebben een huur tussen 

Huurprijsklasse Aantal 
woningen 

Verdeling 
(% *)  

Goedkoop (maandhuur tot € 
366,37) 

420.884 19,3 

Betaalbaar  
(maandhuur van € 366,37 tot € 
561,98) 

1.459.910 67,1 

Duur tot huurtoeslaggrens  
(maandhuur van € 561,98 tot € 
664,66) 

225.656 10,4 

Duur boven huurtoeslaggrens  
(maandhuur vanaf € 664,66) 

68.707 3,2 

* percentage van de totale woningvoorraad van woningcorporaties 

Figuur 93: Woningbezit naar huurklasse (CFV, 2012) 
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de 366,37 en 561,98 euro (zie Figuur 93). Door het WWS worden de extra investeringen die nodig 
zijn voor de door zorg benodigde aanpassingen, zoals bredere gangen en extra 
veiligheidsmaatregelen, niet altijd terugverdiend. Immers wordt in het puntenstelsel beperkt of geen 
punten toegekend voor dergelijke aanpassingen (Elp, Zaal, & Zuidema, 2012). In het ontwerpbesluit 
tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte zoals ingediend op 17 oktober 2014 door de 
heer Blok (Minister voor Wonen een Rijksdienst) wordt voorgesteld om de WOZ-waarde mee te 
nemen in de berekening van de maximale huurprijs. Deze verandering heeft met name invloed op de 
maximale huurprijs voor serviceflats en zorgwoningen. De hoge WOZ-waarde van dergelijke 
woningen zorgt er voor dat de maximale huurprijs meer dan 2,5 procent zal gaan stijgen ten op 
zichtte van de huidige situatie. Aangezien de stijging naar verwachting niet meer dan 5 procent zal 
bedragen (Gopal, 2014) is niet de verwachting dat dit een enorme invloed zal hebben op de 
betaalbaarheid van dergelijke woningen.  
 
Belangrijk voor senioren met een laag inkomen en laag vermogen is dat zij het recht hebben en 
houden over huurtoeslag om daarmee de woonkosten te reduceren. 37 procent van de huurders in 
Nederland ontvangt huurtoeslag (CBS, 2012), waarvan 410.984 huishoudens met een hoofdbewoner 
van 65 jaar en ouder (ABF Research, 2013). Of de huurder huurtoeslag ontvangt en de hoogte van de 
huurtoeslag is afhankelijk van de gezinssamenstelling, leeftijd, hoogte van de huur, soort 
huurwoning, inkomen en vermogen. In Figuur 94 worden de in 2014 geldende categorieën met 
bijpassende inkomensgrenzen weergegeven.  

Bij een vermogen van meer dan 21.139 euro (alleenstaand, onder AOW-leeftijd) tot 49.123 euro 
(alleenstaand, inkomen lager dan 14.302 euro), wordt er ook geen huurtoeslag uitgekeerd 
(Belastingdienst, 2014). Gemiddeld ontvangen mensen onder de 65 jaar 1.817 euro per jaar. 
Huishoudens met een hoofdbewoner van 65 jaar en ouder ontvangen gemiddeld 2.063 euro per jaar 
(ABF Research, 2013). Om huurtoeslag te mogen ontvangen mag de huur maximaal 699,48 euro per 
maand zijn (prijspeil 2014) en er moet sprake zijn van “een zelfstandige woonruimte of een onvrije 
etage”(artikel 11, lid 1, a, Wet op de huurtoeslag). Om als zelfstandige woning aangemerkt te 
worden moet sprake zijn van een eigen toegangsdeur en in de woning moet in elk geval “een eigen 
woon(slaap)kamer, een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt 
voor een kooktoestel, een eigen toilet met waterspoeling” aanwezig zijn (Belastingdienst, 2014). In 
beginsel kunnen alleen mensen die in een zelfstandige woning wonen huurtoeslag aanvragen. Een 
uitzondering daarop is een woning die “een onzelfstandige woonruimte is, welke deel uitmaakt van 
een woongebouw of woning, geheel of gedeeltelijk verhuurd ten behoeve van begeleid wonen, 
groepswonen door ouderen of een daarmee vergelijkbare woonvorm, en in eigendom van en aan de 
huurder verhuurd door een rechtspersoon zonder winstoogmerk, die mede op het gebied van de 
volkshuisvesting werkzaam is” (artikel 11, lid 1 onder b, Wet op de huurtoeslag). Het moet gaan om 
een contract die “(…) niet van korte duur is, de rekenhuur niet anders dan door middel van een 
huurtoeslag wordt gesubsidieerd, en de desbetreffende woonruimten zodanig zijn verdeeld dat elke 
huurder over minimaal één privévertrek beschikt”(artikel 3, lid 1 onder b, c en d, Besluit op de 
huurtoeslag). Daarnaast zijn er aanvullende eisen die voor groepswonen voor ouderen vermeld in 
hetzelfde Besluit, namelijk het gebouw kan alleen kan worden aangewezen door de Belastingdienst 
indien:  

 

Huishouden Huishoudenomschrijving Norminkomen (euro per jaar in 2014) 

Eenpersoons eenpersoonshuishouden < 65 jaar € 21.600 

Meerpersoons meerpersoonshuishouden < 65 jaar € 29.325 

Eenpersoonsouderen eenpersoonsouderenhuishouden ≥ 65 jaar € 20.632 

Meerpersoonsouderen  meerpersoonsouderenhuishouden ≥ 65 jaar € 27.311 

Figuur 94: Norminkomen huishoudens. Artikel 2 en 14, Wet op de huurtoeslag 

Figuur 55: Norminkomen huishoudens. Artikel 2 en 14, Wet op de huurtoeslag 
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Om als een dergelijke woonvorm als uitzondering te worden aangemerkt, moet de 
woningcorporatie, zorginstelling of een vereniging/stichting van ouders een verzoek indienen bij de 
Belastingdienst. Deze regelgeving die is opgesteld kan wel voor beperkingen zorgen bij het 
exploiteren van woonvormen. Aangezien de verhuurder geen winstoogmerk mag hebben, blijft het 
opzetten van een onzelfstandige woonvorm voor ouderen die recht hebben op huurtoeslag beperkt 
tot woningcorporaties en zorginstellingen. Partijen met een winstoogmerk, zoals een belegger, kan 
dus ondanks het aanbieden van woningen onder de huurtoeslaggrens, er niet voor zorgen dat (een 
deel van) de bewoners huurtoeslag aan kan vragen als ze onzelfstandig wonen. Bovendien kunnen 
de extra faciliteiten in complexen met onzelfstandige woonruimtes, zoals een gemeenschappelijke 
woonkamer, maar beperkt worden meegerekend in de maximale huurprijs zoals vastgelegd in het 
woningwaarderingsstelsel. 
 

1.3.3 Sociale koopwoningen 
Woningcorporaties kunnen ook de door hen ontwikkelde woningen verkopen. Sinds oktober 2013 is 
de regelgeving rondom de verkoop van geliberaliseerde en mogelijk te liberaliseren woningen 
versoepeld. Er is geen toestemming van de minister meer nodig als een koper van de woning niet 
meer dan 10 procent korting krijgt op de waarde van de woning. Kortingen tot 25 procent zijn alleen 
mogelijk indien het huishouden dat de woning koopt niet meer inkomen heeft dan 38.000 euro per 
jaar. In andere gevallen kan wel een hogere korting worden gegeven, maar dan moet er wel 
waardedeling plaatsvinden tussen woningcorporatie en koper als de woning binnen 10 jaar wordt 
doorverkocht (Blok, 2013). Jaarlijks worden zo’n 14.000 tot 15.000 woningen verkocht door 
woningcorporaties. De verwachting is dat de versoepeling van de regels er voor zorgt dat meer 
woningcorporaties woningen gaan aanbieden op de kopersmarkt (Vereniging Eigen Huis, 2014). De 
hoeveelheid verkochte (sociale) koopwoningen is maar beperkt als men kijkt naar het totale bezit 
van de woningcorporaties dat bestaat uit 2,4 miljoen woningen (Aedes, 2014). In de huidige praktijk 
wordt daarom veelal de non-profit koopmarkt niet genoemd als voornaamste eigendomsvorm. 

1.4 Profit woningmarkt 
De commerciële sector bestaat uit huurwoningen die duurder zijn dan de liberalisatiegrens van 
699,48 euro (prijspeil 2014), de zogenaamde geliberaliseerde huurwoningen of vrijesectorwoningen, 
en (bijna alle) koopwoningen. De profit-woningmarkt kan ingedeeld worden in een commerciële 
woningmarkt en de particuliere koopwoningmarkt.  

1.4.1 Commerciële woningmarkt 
Nieuwe huur- en koopwoningen in de profitsector worden voornamelijk gerealiseerd en beheerd 
door projectontwikkelaars en investeerders. Een projectontwikkelaar ontwikkelt voor eigen rekening 
en risico vastgoed. De winst wordt gegenereerd uit de verkoop van het vastgoed en er wordt dan 
ook gestreefd naar een zo hoog mogelijk rendement bij een zo laag mogelijk risico (Fokkema J. , 
2008). Bestaande huurwoningen worden verhuurd door particuliere personen, institutionele 
beleggers en overige beleggers. Het investeren in woningen wordt gezien als een interessante 
belegging, omdat er sprake is van een rendement op lange termijn, de investering bescherming 
biedt tegen inflatie en risico’s reduceert. Het rendement van een dergelijke investering moet komen 
uit direct (huurinkomsten) en indirect rendement (inkomsten uit verkoop). Om de huurinkomsten te 
behouden moeten de risico’s (aansluitende verhuur, huurconcessies, frictieleegstand) zoveel 
mogelijk gereduceerd worden (Driel, 1998). Afhankelijk van het doel van de projectontwikkelaar en 
de financieringsmogelijkheden die zij heeft, kan men de woningen verkopen of langere tijd verhuren. 

a. alle huurders van de desbetreffende woonruimten zijn genoemd in één overeenkomst van huur en verhuur; 
b. in de desbetreffende woonruimten ten minste drie huishoudens zijn gehuisvest, en 
c. ten minste 80 procent van de huurders van de desbetreffende woonruimten 65 jaar of ouder is. 

(artikel 3, lid 3, Besluit op de huurtoeslag) 
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Veelal investeren ze niet in woningen met een huur onder de 700 euro, omdat deze markt niet 
interessant is door de verhuurdersheffing (zie ook paragraaf 0), aldus Frank van Blokland, directeur 
van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN). Het aantal woningen 
dat in handen is van commerciële verhuurders in Nederland is relatief klein; het aandeel in de totale 
woningmarkt is slechts 10 procent. Hierdoor is het aantal middeldure huurwoningen vrij beperkt 
(Nagtzaam, 2014).  
 

1.4.2 Particuliere woningmarkt 
Het aanbod op de particuliere woningmarkt ontstaat voornamelijk door huishoudensopheffing 
(overlijden, samenwonen van alleenstaanden) of migratie (Filius, 1993). Deze woningen worden 
gekocht en verkocht door particulieren. De markt waarin een particulier of groep particulieren 
nieuwe woningen realiseren, bijvoorbeeld in (collectief) particulier opdrachtgeverschap, is zeer klein. 
De bedoeling was dat minstens 30 procent van alle nieuwbouwwoningen gerealiseerd zouden 
moeten worden in particulier opdrachtgeverschap, maar dat is nog niet gelukt (Remkes, 2014). 
Banken spelen een grote rol spelen voor particulieren. De mogelijkheden om een hypotheek te 
verkrijgen bepalen in grote mate de toegankelijkheid van de koopsector. Het in aanmerking komen 
van een hypotheek en de maximale hypotheeksom hangt samen met de geldende 
hypotheekvoorwaarden, hoogte van het inkomen en de inkomensperspectieven. Ook de soorten 
hypotheken die worden aangeboden bepalen de betaalbaarheid van een woning (Boumeester, 
2004). De bank wordt door sommige partijen ook gezien als een van de partijen die een oplossing 
moet vinden voor ouderen die hun vermogen in hun huis hebben zitten en de zorg zo niet kunnen 
betalen. Een oplossing hiervoor zou zijn dat iemand 20 procent van de waarde van zijn huis mag 
opnemen met het huis als onderpand, zodat geld vrijkomt om de zorg te kunnen betalen (Skipr 
Redactie, 2014).  
 
Woningeigenaren kunnen de rente voor een hypotheek of lening aftrekken bij de belasting. Dit kan 
alleen als het gaat om een eigen woning; dit betekent dat de persoon waar het omgaat of de fiscale 
partner (of beiden) eigenaar is van de woning en de woning het hoofdverblijf is. Een eigen woning 
kan ook een woonboot, woonwagen of een woning zijn op basis van een lidmaatschap van een 
coöperatieve flatvereniging (Belastingdienst, 2014). Er zijn een aantal uitzonderingen mogelijk indien 
de woning niet (meer) het hoofdverblijf is. Als de persoon of de fiscaal partner naar een verzorgings- 
of verpleeghuis verhuisd, is de woning niet langer het hoofdverblijf van deze woning, maar is het 
verzorgings- of verpleeghuis dit. Als een van beide partners in de woning blijft wonen, wordt het 
volgens de belastingdienst wel nog als eigen woning aangemerkt en kunnen de kosten wel 
afgetrokken worden. Als er geen fiscaal partner is of dat de fiscale partner ook verhuisd naar een 
verzorgings- of verpleeghuis, dan kunnen de hypotheekrente en kosten voor de eigen woning tot 2 
jaar na opname worden afgetrokken (Belastingdienst, 2014). Ook indien men verhuisd is naar een 
andere woning, maar de vorige woning die aangemerkt stond als hoofdverblijf te koop wordt 
aangeboden en leeg staat sinds de verhuizing, kunnen de hypotheekkosten van deze woning 
afgetrokken blijven worden (Belastingdienst, 2014). Indien de eigenaar-bewoner dus moet gaan 
verhuizen, zonder daarbij de woning gelijk te (kunnen) verkopen, blijft de hypotheekrenteaftrek 
gelden. De regeling is alleen niet toegespitst op ouderen waarvan de partner in de woning blijft 
wonen, maar zij zelf naar een woonverblijf gaat met zorg die niet staat geregistreerd als verzorgings- 
of verpleeghuis. Immers zijn zorgvilla’s of kleinschalige woonvormen niet door de overheid erkende 
zorginstellingen. In deze situatie verlaat de persoon belastingtechnisch de woning en heeft diegene 
nog 2 jaar recht op hypotheekrenteaftrek voor de woning waar hij niet langer woont 
(Belastingdienst, 2014). Dit zou kunnen betekenen dat de partner van de verhuizer, die de intentie 
had om in de woning te blijven wonen, uiteindelijk moet besluiten om de woning te verlaten omdat 
men niet langer hypotheekrenteaftrek heeft voor beide personen. Het zou dus gunstiger kunnen zijn 
om de persoon die zorg nodig heeft te laten verblijven in een verzorgings- of verpleeghuis in plaats 
van alternatieve huisvestingsvormen waarbij wonen en zorg gescheiden zijn.  
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2 Zorgstelsel 

2.1 Inleiding 
Er is de afgelopen jaren veel gaande in de zorgvergoedingenwereld en de komende jaren zal er nog 
veel veranderen. In dit hoofdstuk wordt als eerste ingegaan op de uitgaven die worden gedaan in de 
zorg. In paragraaf 2.3 (veranderingen in) zorgindicaties en zorgfinanciering. Daarna wordt ingegaan 
op de drie belangrijkste onderdelen van de zorgvergoedingen voor ouderen, namelijk de 
Zorgverzekeringswet, AWBZ/Wlz en de Wmo.  

2.2 Uitgaven zorg 
In 2012 werd bijna 93 miljard uitgegeven 
aan gezondheidszorg en welzijnszorg, 
waarin ouderenzorg de op een na grootste 
kostenpost is van 18,1 miljard euro (RiVM, 
2014). 67 miljard euro wordt opgebracht uit 
het Budgettair Kader Zorg die voor 80 
procent gefinancierd worden via 
zorgpremies (AWBZ-premie, nominale Zvw-
premie en inkomensafhankelijke bijdrage 
Zvw) en aangevuld wordt met eigen 
betalingen en rijksbijdragen (Rijksoverheid, 
2013). De zorguitgaven zijn de afgelopen 
jaren sterk gestegen (zie Figuur 95). Niet 
alleen de verwachte toename van het 
aantal ouderen, maar ook de hogere 
materiele kostprijs en personele kostprijs 
zorgt er voor dat de kosten verder zullen 
stijgen. Men wil niet alleen meer zorg, maar 
ook betere zorg en heeft meer behoefte aan 
zorg.  
 
In 2012 werd ten op zichtte van 2011 ruim 10 procent meer uitgegeven aan ouderenzorg (RiVM, 
2013). Tussen 2010 en 2030 wordt een stijging van zorgkosten verwacht van ruim 4 procent per jaar, 
terwijl de zorguitgaven in 2010 al waren opgelopen tot 5.243 euro per jaar per persoon (Ruijter & 
Stolk, 2013). De verwachting is dat een hogere opleiding, minder aandoeningen, verandering in 
huishoudtype en vermindering van zorgdeelname zorgt voor lagere zorgkosten, maar deze 
ontwikkelingen worden ruim 
gecompenseerd met de stijging van het 
aantal senioren. Vergeleken met andere 
landen geeft alleen de Verenigde Staten 
meer uit aan zorg als percentage van het 
bruto binnenlands product. De belangrijkste 
verklaring daarvoor is dat Nederland veel 
meer uitgeeft aan langdurige zorg, zoals 
ouderenzorg en gehandicaptenzorg. In 
Nederland zijn dan wel de eigen betalingen 
veel lager dan in de meeste andere landen 
(RIVM, 2012).  
 
 
 

Figuur 95: Zorguitgaven per sector 2000-2012 (RiVM, 2014) 

Figuur 96: Verwachte toename in zorgkosten verzorging en 
verpleging 2010-2030 (Pommer, 2014) 
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Jaarlijks stelt het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport een financieel beeld op ten aanzien 
van de zorg. Het financieel beeld van de zorg geeft het 
Budgettair Kader Zorg (BKZ) weer. Het BKZ bestaat uit 
“alle uitgaven die op basis van een wettelijke 
aanspraak dan wel een subsidie die op grond van de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) en/of de Algemeen Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden gemaakt” 
(Rijksoverheid, 2013), maar ook een deel van de 
uitgaven op grond van de Wet tegemoetkoming 
chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de uitgaven 
voor zorg, welzijn en jeugdzorg in Caribisch Nederland, 
bepaalde uitgaven aan opleidingen en de Wmo vallen 
hieronder. Het Bruto BKZ bestaat uit alle uitgaven die 
onder deze regelingen vallen. Het netto-BKZ is het 
brutobedrag minus de eigen bijdragen, zoals het 
verplicht eigen risico (zie Figuur 97). Het bruto en netto 
BKZ geeft aan hoeveel geld maximaal mag worden 
uitgegeven aan de zorg. In 2004 was dit bedrag iets 
meer dan 40 miljard, terwijl ondertussen deze geldbron vergroot is tot bijna 70 miljard euro (zie 
Figuur 98).  
 

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de bevoegdheid aan het Centraal 
Administratie Kantoor (CAK) gegeven om namens de zorgkantoren de AWBZ/Wlz-vergoedingen uit 
te betalen aan zorgaanbieders. Daarnaast int het CAK ook de eigen bijdrage voor Zorg met Verblijf, 
Zorg zonder Verblijf, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de maatregelen van de Wet 
tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten (Centraal Administratie Kantoor, 2014). De 
hoogte van de eigen bijdrage die ze moeten betalen voor de AWBZ zorg die de cliënt hangt af van 
het inkomen en vermogen, gezinssamenstelling en de indicatie (CAK, 2014). Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen de lage eigen bijdrage (minimaal 156 euro, maximaal 819,40 euro per maand) en de 
hoge eigen bijdrage (maximaal 2.248,60 euro per maand). De lage eigen bijdrage wordt toegekend 
als de cliënt voor het eerst opgenomen is in een AWBZ-instelling, de cliënt of de partner een 
indicatie heeft voor tijdelijk verblijf langer dan 6 maanden, als de gehuwde partner van de cliënt nog 
thuis woont of als de cliënt kiest voor een volledig pakket thuis (VPT). In andere situaties wordt een 
hoge eigen bijdrage gevraagd (CAK, 2014). Het kan in sommige situaties dan ook voordeliger voor de 
cliënt zijn om niet gebruik te maken van het recht op verblijf in een intramurale instelling, omdat de 
woonkosten extramuraal in combinatie met een eigen bijdrage voor de zorg lager zijn dan de eigen 
bijdrage voor het intramurale verblijf.  

Figuur 97: Bruto en netto zorguitgaven 2014 
(Rijksoverheid, 2014) 

Figuur 98: Budgettair Kader Zorg 2004-2014 (Rijksoverheid, 
2014) 
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2.3 Zorgindicatie  
Tot 2003 was de enige vormen van zorg die 
onderscheiden werden gehandicaptenzorg, 
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. Er wordt niet 
langer gesproken over voorzieningen, maar over 
functies. Welke functies toegewezen worden is 
afhankelijk van de beperkingen die men heeft; in het 
zorgstelsel wordt dit de grondslag genoemd. Of men als 
zorgvrager en verzekerde toegelaten tot de zorg wordt 
bepaald door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij 
stellen vast of men “een aandoening, beperking of 
handicap als gevolg waarvan de verzekerde op een of 
meerdere vormen van zorg kan zijn aangewezen” heeft (CIZ, 2014). Of men ook daadwerkelijk de 
zorg ontvangt hangt ook samen met de beperkingen en problemen die de ziekte, aandoening of 
stoornis met zich meebrengt, de thuissituatie van de verzekerde en de bestaande voorzieningen 
(CIZ, 2014). Het regionaal indicatieorgaan wordt door de gemeente ingesteld (Dekker & Ross-van 
Dorp, 2013). In Figuur 99 zijn de verschillende CIZ-regio’s en de kantoren weergegeven.  
De grondslagen om aanspraak te maken op de AWBZ die onderscheiden worden zijn somatische 
aandoening of beperking (SOM), psychogeriatrische (PG) of psychiatrische (PSY) aandoening of 
beperking, lichamelijke handicap (LG), verstandelijke handicap (VG) en zintuiglijke handicap (ZG). De 
voornaamste toegewezen grondslagen voor ouderen zijn SOM en PG.  
 
De voor senioren voornaamste functies die in 2003 ingevoerd werden zijn: 

 Huishoudelijke verzorging* omvat het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van 
het verzorgen van het huishouden (...) te verlenen door een instelling.  

 Persoonlijke verzorging omvat het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de 
persoonlijke verzorging (...), gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid, te verlenen door een 
instelling.  

 Verpleging omvat verpleging (…), gericht op herstel of voorkoming van verergering van de aandoening, 
beperking of handicap, te verlenen door een instelling.  

 Ondersteunende begeleiding** omvat ondersteunende activiteiten (…), gericht op bevordering of behoud van 
zelfredzaamheid of bevordering van de integratie van de verzekerde in de samenleving, te verlenen door een 
instelling. 

 Activerende begeleiding** omvat door een instelling te verlenen activerende activiteiten gericht op: 
a. herstel of voorkomen van verergering van gedrags- of psychische problematiek; of 
b. het omgaan met de gevolgen van een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of 

een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap.  

 Behandeling omvat behandeling van medisch-specialistische, gedragswetenschappelijke of specialistisch-
paramedische aard gericht op herstel of voorkoming van verergering van een somatische, psychogeriatrische 
of psychiatrische aandoening, een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, te verlenen door een 
instelling of door een psychiater of zenuwarts.  

 Verblijf omvat het verblijven in een instelling indien de zorg, bedoeld in de artikelen 4, 5, 6, 7 of 8, 
noodzakelijkerwijs gepaard gaat met een beschermende woonomgeving, therapeutisch leefklimaat dan wel 
permanent toezicht. 

(Artikelen 3 tot en met 9 van Besluit zorgaanspraken AWBZ geldend op 1 april 2003) 
 

* vervallen per 2007. Huishoudelijke hulp in intramurale instellingen wordt wel nog vergoedt uit AWBZ, rest gaat naar Wmo.    
** per 2007 samengevoegd onder Begeleiding in de AWBZ.  

Figuur 99: Districten Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ, 2012) 
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Tussen 2003 en 2015 zijn er verschillende wijzigingen aangebracht in de AWBZ. In 2007 werd 
bepaald dat de huishoudelijke verzorging niet langer in de AWBZ onder de verantwoordelijkheid van 
het Rijk vallen, maar werd deze verantwoordelijkheid overgeheveld naar de Wmo onder 
verantwoordelijkheid van de Gemeente. De komst van de nieuwe AWBZ in 2007 zorgde er voor dat 
er ook extramuraal zorg kan worden aangeboden en dat er meer aanbieders de markt kunnen 
betreden. Nieuwe aanbieders van een of meerdere van deze functies kunnen in de nieuwe AWBZ 
toelating krijgen via de Wet toelating zorginstelling (WTZi) om deze zorg te kunnen laten vergoeden 
via de AWBZ. Hiervoor dient men aan bepaalde eisen te voldoen, zoals beschreven in het 
Uitvoeringsbesluit WTZi. Sinds 1 januari 2015 zijn de taken uit de AWBZ verdeeld over de Wmo 
2015, Jeugdwet, Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (zie Figuur 100). Deze 
veranderingen zorgen er voor dat de gemeente en de zorgverzekeraars meer verantwoordelijkheden 
krijgen. Dit betekent dat ook dat CIZ alleen nog indicaties afgeeft voor intramurale zorg uit de Wlz; 
de extramurale zorg wordt geïndiceerd door een verpleegkundige van de thuiszorgorganisatie. In 
paragraaf 2.4 wordt ingegaan op de manier waarop dit geborgd is in de wet en welke effecten dat 
heeft op de uitvoering van de taken. 
 

 
In de volgende deelparagrafen wordt ingegaan op zorg zonder verblijf (extramurale zorg) en zorg 
met verblijf (intramurale zorg) en de organisatie en financiering daarvan. Daarnaast wordt ingegaan 
op de extramuralisering van de zorg die ook voor de scheiding van woon- en zorgkosten zorgt 
(paragraaf 0).  
 

2.3.1 Zorg zonder verblijf 
Elk functie kent een bepaalde klasse die aangeeft om hoeveel uur zorg het gaat. Hiermee wordt 
bepaald op hoeveel zorg uit de AWBZ men recht heeft en welk budget daarvoor ter beschikking 
wordt gesteld aan de zorgverlener. Klasse 2 staat bijvoorbeeld voor minstens 2 uur en maximaal 3,9 
uur zorg per week waarbij een bepaalde vergoeding tegenover staat. Begeleiding en Behandeling in 
groepsverband wordt uitgedrukt in dagdelen (CIZ, 2014). In Figuur 101 is een overzicht van de 
minimale en maximale klasse van extramurale functies.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Functie Minimale klasse Maximale klasse 

Persoonlijke Verzorging (PV) Klasse 1  0 - 1,9 uur per week Klasse 8  20 – 24,9 uur per week 

Verpleging (VP) Klasse 0  0 - 1,9 uur per week Klasse 7  16 – 19,9 uur per week 

Begeleiding Individueel (BGI) Klasse 1  0 - 1,9 uur per week Klasse 8  20 – 24,9 uur per week 

Begeleiding Groep (BGG) Klasse 1  één dagdeel per week Klasse 9  negen dagdelen per week 

Behandeling Groep (BHG) Klasse 1  één dagdeel per week Klasse 9  negen dagdelen per week 

Kortdurend Verblijf (KVB) Klasse 1  één etmaal per week Klasse 3  drie etmalen per week 

Figuur 101: Overzicht van functies met minimale en maximale klassen (CIZ, 2013) 

Figuur 100: Hoe regelt de overheid al deze veranderingen? (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2014) 
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Bij de extramurale variant worden alleen de kosten van zorg en ondersteuning van de bewoner 
betaald door de Wlz/AWBZ, Zvw of Wmo. De kosten voor verblijf (huur, energiekosten etc.) moet 
worden betaald door de bewoner zelf, waardoor het niet ook niet nodig is dat iemand een 
verblijfsindicatie heeft. Persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp en begeleiding 
worden alleen door de Wlz vergoedt indien er sprake is van langdurige zorg. Eventuele bijkomende 
kosten, zoals een brandmeldsysteem, akoestisch uitluistersysteem, brandvertragende gordijnen en 
vloerbedekking waar rolstoelen overheen kunnen rijden, worden dan ook extramuraal niet vergoed 
uit de Wlz/AWBZ en moet dus ook door de cliënt worden betaald door betaling van servicekosten. In 
sommige gevallen neemt de woningcorporatie deze extra kosten op zich en brengt dat onder in de 
onrendabele top (Krijger, 2004) en sommige gemeenten vergoedingen willen bepaalde 
voorzieningen wel vergoeden uit de Wmo. Door de scheiding van wonen en zorg kan wel aanspraak 
worden gemaakt op huurtoeslag. Kleinschalige groepswoonvormen moeten daarvoor een aanwijzing 
krijgen van de Belastingdienst, omdat deze niet aangemerkt kunnen worden als zelfstandige woning 
(zie ook 3.3 Non-profit woningmarkt).  
 
Voor 2012 konden verzekerden ook zonder verblijfsindicatie er voor kiezen om geen zorg in natura 
te ontvangen (ZiN) van een AWBZ-erkende zorginstelling, maar met behulp van een vergoeding uit 
het Persoonsgebondenden Budget (PGB) de zorg organiseren. Het doel van deze regeling is dat 
mensen meer eigen regie kunnen houden. Vanaf 1 januari 2012 is dat niet meer zomaar mogelijk. De 
mogelijkheid om zelf het budget te besteden zorgde voor een enorme groei in het gebruik van de 
budgetten en stijging in de kosten, bovendien werd er veel misbruik van gemaakt (Tinker, Ginn, & 
Ribe, 2013). Voor zowel de functies persoonlijke verzorging en verpleging (zorgverzekeringswet), de 
langdurige zorg (Wlz) en de huishoudelijke hulp en begeleiding (Wmo) mag alleen PGB worden 
uitgekeerd indien er een plan is voor langdurige zorg (budgetplan), er een contract is tussen 
zorgverlener en zorgafnemer en de motieven om PGB aan te vragen voornamelijk het doel tot meer 
eigen regie dienen. De zorgverzekeraar kan nog aanvullende eisen stellen (Per Saldo, 2015). 
Organisaties die woonzorgcombinaties (indirect) aanbieden en veel werken met PGB-financiering 
zijn franchisegevers, zoals de Herbergier. Hierbij wordt een combinatie van wonen en zorg 
aangeboden, waarbij de kosten voor wonen voor de bewoner zelf zijn en de zorgkosten 
(gedeeltelijk) worden gefinancierd uit PGB. De franchise koopt daarbij goederen of diensten van de 
franchisegever die daarbij zijn ondernemingsmodel levert. Op deze manier kan de zorg dicht bij de 
klant worden gegeven, terwijl tegelijkertijd gebruik kan worden gemaakt van bewezen concepten, 
kennis van de franchiseorganisatie en ondersteuning in exploitatie en organisatie (Nijmeijer, 
Huijsman, & Fabbricotti, 2014). Uitgangspunt van bijvoorbeeld de Herbergier is dat door 
zelfstandigheid van de zorgondernemers, de kleinschaligheid van de woonzorgvorm en de 
continuïteit van huisvesting en personeel de zorg beter en goedkoper georganiseerd kan worden. 
Hiervoor werken ze intensief samen met zorgondernemers en zijn ze actief op zoek naar geschikt 
vastgoed (Herbergier, 2014).  
 
In Figuur 102 zijn de actoren weergegeven die een rol kunnen spelen bij de organisatie van het 
wonen en de zorg in de extramurale variant. Op de woningmarkt kunnen senioren, afhankelijk van 
de (financiële) mogelijkheden die ze hebben, kiezen voor verschillende woonvormen, namelijk huren 
van een profit verhuurder, huren van een woningcorporatie of een woning kopen (eventueel met 
hulp van de bank of investeerder). Er kan een koppeling van zorg en huur zijn als het in het belang is 
van de huurder, zoals betere zorg, een hogere zorgintensiteit of dat de zorg alleen kan worden 
gegeven als alle huurders de zorg afnemen (zoals 24-uurs zorg) (TNO, 2013). Mr. Janssen en Mr. 
Rijpstra van Dirkzwager Advocaten & Notarissen geven aan dat het koppelen van wonen en zorg niet 
per se de keuzevrijheid om een zorgaanbieder te kiezen zou ontnemen. “De cliënt is vrij in zijn keuze 
van de zorginstelling en hij kan de verzorgingsovereenkomst te allen tijde opzeggen. Wel dient de 
cliënt te beseffen dat op het moment dat hij de zorgovereenkomst opzegt, hij op basis van het 
koppelbeding dan ook de zorgwoning zal moeten verlaten” (Rijpstra & Janssen, 2013, p. 58). Toch is 



 

H
o

o
fd

st
u

k:
 Z

o
rg

st
el

se
l 

 14
 

uit jurisprudentie gebleken dat in sommige situaties de huurder geen huurbescherming had, omdat 
de zorg in de overeenkomst een overheersend karakter had. Bij beëindiging van de 
zorgovereenkomst had de verhuurder wel het recht om de onderhuurovereenkomst ook op te 
zeggen (Benjert, 2013). Het kan soms gunstiger zijn om als zorginstelling toe te staan dat andere 
zorginstellingen de zorg leveren in het eigen woningcomplex, omdat daarmee leegstand wordt 
voorkomen (Rijpstra & Janssen, 2013). 
 

2.3.2 Zorg met verblijf 
Indien het verzekerde recht heeft op de functie Verblijf, al dan niet in combinatie met een van de 
andere functies, wordt de mate van zorgbehoefte aangegeven met behulp van 
zorgzwaartepakketten (ZZP’s). Het zorgzwaarteprofiel zegt iets over welke mate van zorg men nodig 
heeft en welke vergoeding tegenover de levering van het wonen, zorg, diensten en dagbesteding 
staat. Er zijn drie grondslagen waarop een ZZP’s worden toegekend: ‘Verpleging en Verzorging’ 
(V&V) voor mensen met een somatische en psychogeriatrische aandoening, ‘Verstandelijk, 
lichamelijk, zintuigelijk gehandicapt’ (GZ) zijn en mensen die ‘Geestelijke Gezondheidszorg’(GGZ) 
nodig hebben. De voor senioren voornaamste indeling is die voor Verpleging en Verzorging en 
bestaat uit de hieronder genoemde tien profielen. In Figuur 103 is weergegeven hoeveel positieve 
indicaties er per jaar van welke ZZP worden gegeven.  
 

Figuur 102: Actoren en relaties extramurale voorzieningen 
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Als de cliënt de functie indicatie Verblijf 
heeft kan men in een AWBZ/Wlz-
erkende instelling gaan wonen 
(afhankelijk van de indicatie en de 
beschikbaarheid). Hiervoor betaalt de 
cliënt een eigen bijdrage aan het 
Centraal Administratie Kantoor (CAK) 
en wordt uit de AWBZ de normatieve 
huisvestingscomponent (NHC) gehaald 
om de zorginstelling daarmee de 
vergoeding te betalen die past bij de 
indicatie van de cliënt (zie Figuur 104).  
Voorheen betaalden verzekeraars en 
overheid, naast de vergoeding voor de 
intramurale zorg, een vaste vergoeding 
voor rente, afschrijvingen en onderhoudskosten van het gebouw op basis van nacalculatie. Dit 
bedrag is in tegenstelling tot de vergoeding van de zorg zelf onafhankelijk van de bezetting van de 
beschikbare capaciteit. Deze zogenaamde kapitaallasten werden vastgesteld op basis van het 
overheidsbouwregime uitgevoerd door het College Bouw Zorginstellingen. Dit zorgde voor lage 
financiële risico’s voor de verhurende organisatie, veelal woningcorporaties (Aedes-Actiz, 2012). 
Daarbovenop kreeg de zorgaanbieder een vast bedrag per cliënt.  
 
Als voorbereiding voor het invoeren van het scheiden van wonen en 
zorg is per 2009 dit nacalculatiesysteem afgeschaft en wordt 
vervangen door de normatieve huisvestingscomponent (NHC). Tussen 
2012 en 2018 is een overgangsmodel voor bestaande zorginstellingen 
opgesteld. Het huidige model dat uitgaat van de kapitaallasten en 
nacalculatie  plaatsvindt wordt afgebouwd en de NHC komt daarvoor 
in de plaats. In 2012 zal nog 90 procent met nacalculatie en 10 
procent met de NHC berekend worden. Vanaf 2018 is dit volledig 
afgebouwd en worden de huisvestingskosten alleen vergoed door 
middel van de NHC (zie Figuur 105). Net zoals voor 2012 blijft de 
overheid de financierder van het gebouw, maar zal dit geld als een 
component aangeboden worden. De vergoeding is dan ook niet langer 

 
Nacalculatie NHC 

2011 100% 0% 

2012 90% 10% 

2013 80% 20% 

2014 70% 30% 

2015 50% 50% 

2016 30% 70% 

2017 15% 85% 

2018 0% 100% 

Figuur 105: Vergoeding van 
huisvestingskosten (Nederlandse 
Zorgautoriteit, 2014) 

Figuur 32: Vergoeding van 
huisvestingskosten  

  ZZP 1, 2 en 3: lichte somatische problematiek (oplopend in 
zorgbehoefte) – begeleiding en verzorging 
 

  ZZP 4 : Somatische of psychogeriatrische “meerzorg” - intensieve 
begeleiding en uitgebreide verzorging 
 

  ZZP 5 : Psychogeriatrie (ernstigere vorm) - intensieve dementiezorg 
 

  ZZP 6 : Somatische problematiek - intensieve verzorging en verpleging 
 

  ZZP 7 : Psychogeriatrie en gedragsproblemen of psychiatrie - zeer 
intensieve zorg, nadruk op begeleiding 

 

  ZZP 8 Ernstige somatische problematiek - zeer intensieve zorg, nadruk 
op verzorging en verpleging 

 

  ZZP 9a Revalidatie - Verblijf met herstelgerichte verpleging en 
verzorging  
 

  ZZP 9b  Revalidatie - Herstelgerichte behandeling met verpleging en 
verzorging 

 

  ZZP 10 Intensieve palliatief-terminale zorg 
(NZa, 2011; Ginneken, 2014) 

 

Figuur 104: Geldstromen wonen en zorg (ING Economisch Bureau, 
2013) 

Figuur 103: Aantal positieve 
indicatiebesluiten (Actiz, 2010)  
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gebonden aan een object en individueel berekend, maar zal in de toekomst worden vervangen door 
een vaste productievergoeding per cliënt. De hoogte van de NHC wordt bepaald door “een 
geïndexeerde jaarlijkse bijdrage die voldoende is om, over de gehele levenscyclus van een nieuwbouw 
AWBZ-voorziening, rente, afschrijvings- en instandhoudingsuitgaven bij een bezettingspercentage 
van 97% en bij een vastgestelde investeringsnorm te dekken” (Nederlandse Zorgautoriteit, 2014, p. 
2). Het moment van investeren en de vergoeding van de kapitaallasten zijn ontkoppeld, waardoor 
hogere risico’s voor zorginstellingen ontstaan. De hoogte van het NHC was gebaseerd op een 
normale productie en een normale omvang van de activa en de daarmee samenhangende 
kapitaallasten, maar wordt nu gekoppeld aan de werkelijke zorgproductie van een cliënt met een 
bepaald zorgzwaartepakket. Dit betekent dat als er geen cliënten zijn, er ook geen vergoeding is 
voor de huisvestingskosten. Ouderdom of de staat van de huisvesting spelen geen rol bij de bepaling 
van de hoogte van de NHC, maar vanaf 2019 kan het zorgkantoor wel korten als ze van mening zijn 
dat de kwaliteit onder de maat is.  
 
In het web van organisaties 
die een rol spelen bij de 
intramurale zorg, vormt de 
WTZi-erkende zorginstelling 
het middelpunt (zie Figuur 
106). Zij organiseren het 
vastgoed en de zorg om deze 
als totaalpakket te leveren 
aan de cliënt. Ze hebben 
alleen te maken met de CAK 
(betaling) en het zorgkantoor 
(inkopen zorg) om de zorg te 
kunnen financieren. De cliënt 
betaalt alleen een eigen 
bijdrage aan de zorg en 
verblijf aan het CAK.  
 
 

Het toekennen van de functie verblijf met de daarbij behorende zorgzwaartepakket betekent dan 
ook niet dat men ook daadwerkelijk in een intramurale voorziening moet gaan wonen om de 
benodigde zorg te ontvangen. Indien de cliënt besluit om niet in een intramurale instelling te gaan 
wonen, maar de zorg thuis (huur of koopwoning) te ontvangen, wordt de zorg uit de Wlz 
gefinancierd door het volledig pakket thuis (VPT), met een persoonsgebonden budget (PGB) of met 
een modulair pakket thuis (MPT). Bij het Volledig Pakket Thuis (VPT) levert de zorginstelling thuis de 
zorg uit het zorgzwaartepakket bij de cliënt thuis en kan alleen worden uitgevoerd door instellingen 
die een toelating hebben tot de functie ‘verblijf’ en daarvoor een contracteerafspraak hebben met 
het zorgkantoor. (Heumen, Straatsma, Huibers, Jans, & Krijger, 2009). Thuis betekent dat het geen 
intramurale instelling betreft, dus dat kan ook een kleinschalige woonvorm zijn of een privaat 
verpleeghuis. De zorg wordt dan betaald uit de Wlz/AWBZ, maar de huur of hypotheek moet de 
cliënt zelf betalen (College voor zorgverzekeringen, 2014). PGB voor zorg met verblijf (uit de Wlz) 
kan dus ook net zoals PGB uit de Wmo of Zvw worden gebruikt voor extramurale 
woonzorgverblijven. 
 
De WTZi-erkende zorgorganisatie is niet verplicht om het VPT aan te bieden (Aedes-Actiz, 2012). De 
tarieven voor de vergoeding van deze zorg zijn iets lager dan als dezelfde zorg in een intramurale 
instelling zou worden aangeboden. De andere optie is om te kiezen voor het Persoonsgebonden 
Budget (PGB). Het PGB is vergelijkbaar met VPT, alleen heeft daarbij de cliënt meer zeggenschap 

Figuur 106: Actoren en relaties intramurale voorzieningen 
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over het budget omdat hij of zij zelf optreedt als werkgever. De cliënt kan zelf de zorg regelen en 
inkopen en kiest zelf de hulpverlener of begeleider (College voor zorgverzekeringen, 2014). Er is 
geen regelgeving voor particulieren die op deze manier zorg leveren, al mogen alleen mensen met 
een BIG-registratie voorbehouden (verpleegkundige) handelingen uitvoeren. Alle andere 
handelingen hoeven niet per se uitgevoerd worden door iemand die hiervoor een opleiding heeft 
gevolgd, maar kan ook een huisgenoot of buurman zijn. De vergoeding van PGB kan wel zo’n 30 
procent lager liggen dan zorg in natura (Herderscheê, 2011), waardoor het niet gebruikelijk is om uit 
de PGB een professional in te huren via een AWBZ-erkende instelling. De betaling van professionals 
uit het PGB valt wel buiten de inkoop van het zorgkantoor, waardoor op deze manier een instelling 
meer zorg zou kunnen leveren dan waarvoor ze via ZiN-AWBZ vergoed krijgen. Organisatorisch kan 
het complex worden, omdat de cliënt zelf zorgverleners moet zoeken en vervanging moet regelen 
als de zorgverlener ziek is. Zeker voor complexe zorgvragen kan dit nog wel eens problemen 
opleveren omdat er geen professionele hulp is bij het vinden van het personeel (Krijger, 2004). Voor 
zorginstellingen is PGB-variant niet erg gunstig, omdat ze naast een lagere vergoeding ook pas een 
vergoeding krijgen als de cliënt de zorg afneemt (Krijger, 2004). Het is ook mogelijk om een 
combinatie te maken van beide financieringssystemen. Deze variant wordt ook wel het modulair 
pakket thuis genoemd.  
 

2.3.3 Veranderingen indicaties en vergoedingen intramurale zorg  
De totale kosten voor intramurale zorg liggen veel hoger dan de totale kosten voor extramurale zorg 
(zie Figuur 107), terwijl veel meer mensen gebruik maken van de extramurale zorg. Om 
overheidskosten te besparen is besloten om per 1 januari 2013 geen verblijf meer te vergoeden voor 
mensen met Verpleging en Verzorging Zorgzwaartepakket 1 en 2. Sinds 1 januari 2014 is ook 
Verpleging en Verzorging Zorgzwaartepakket 3 vervallen. In 2016 zal ook Verpleging en Verzorging 
Zorgzwaartepakket 4 vervallen en in 2017 wordt verwacht dat de ZZP’s die wel nog recht hebben op 
verblijf (vanaf ZZP 5) centraal worden geïndiceerd en ingekocht (CIZ, 2013). Dit betekent dat deze 
mensen geen recht meer hebben op een verblijf in een intramurale instelling, maar dat ze een 
indicatie krijgen op basis van de vier andere (extramurale) functies. Instellingen waar nieuwe 
mensen met deze gebreken wonen, hebben niet langer recht op vergoeding van de 
huisvestingskosten vanuit de AWBZ (TNO, 2013). De mensen die wel al een dergelijke indicatie 
hebben behouden het recht op verblijf in een instelling (Rijn, 2013). Voor deze groep is een 
overgangsregeling geformuleerd. De mensen die op dit moment een indicatie hebben met een lage 
ZZP (VV ZZP 1 t/m 3) behouden tot 1 januari 2016 het recht op verblijf via de Wlz. Indien ze niet voor 
deze datum in een intramurale instelling verblijven, vervalt dit recht. Indien de cliënt nog indicatie 
VV ZZP 1, 2 of 3 heeft en niet voor 1 januari 2016 intramuraal woont of helemaal nog geen ZZP-
indicatie heeft, is het alleen mogelijk om intramuraal te gaan wonen met een hoge ZZP indicatie (ZZP 
4 tot en met 10) onder de Wlz (Hervorminglangdurigezorg, 2014). Zorgzwaartepakket Verpleging en 
Verzorging 9a (Geriatrische revalidatie) zal ook niet langer worden vergoedt uit de AWBZ, maar door 
de zorgverzekeraar.  

Figuur 107: Totale uitgaven intramurale zorg, extramurale zorg en huishoudelijke hulp (Actiz, 2010) 
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Het scheiden van wonen en zorg is een 
gevolg van de ouderen die in de 
toekomst de indicaties ZZP 1 tot en met 
4 toegewezen zouden krijgen en dit 
vanaf 2013, 2014 of 2016 niet meer 
krijgen. Voor deze mensen worden niet 
langer de kosten voor het verblijf 
betaald, maar moeten deze mensen dit 
zelf betalen. De cliënt kan er voor kiezen 
om thuis te blijven wonen of een woning 
gaan huren bij een zorginstelling of 
woningcorporatie en de zorg te krijgen 
vanuit de Wlz, Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en de 
Zorgverzekeringswet (Zvw). De kosten 
voor huur, gas, water, licht en onderhoud worden dan niet langer betaald uit de Wlz, maar komen 
voor rekening van de cliënt. Men zou wel vanuit het Rijk huursubsidie kunnen krijgen als bijdrage in 
deze woonkosten (zie paragraaf 3.3). Ook de services die worden aangeboden, zoals maaltijdservice, 
welzijn en schoonmaakservice dient de cliënt rechtstreeks te betalen bij de zorginstelling (zie Figuur 
108). Zoals de plannen er nu uitzien komt er ook geen vergoeding voor zorginstellingen voor de 
gemeenschappelijke ruimten, zorginfrastructuur en overhead, de zogenaamde mini-NHC (TNO, 
2013). 
 
Bestaande woonzorgvoorzieningen die niet meer 
betaald kunnen worden met ZZP’s moeten het 
wonen en de zorg gaan scheiden, net zoals bij 
extramurale woonzorgvoorzieningen. Het ene 
contract is een zorgovereenkomst voor de zorg en 
ondersteuning die geleverd wordt; dit kan bij de 
zorgaanbieder. Het wooncomponent kan zowel 
geleverd worden door de eigenaar van het vastgoed 
(bijvoorbeeld een woningcorporatie) als de 
zorgorganisatie die de woningen doorverhuurd. 
Hiervoor dient in beginsel een los huurcontract te 
worden afgesloten met de woonzorgvrager (zie 
Figuur 109). De huur wordt bepaald aan de hand van 
het Woningwaarderingsstelsel en de huurder kan 
daarvoor huurtoeslag aanvragen.  
 
De gevolgen van deze veranderingen is dat de vraag naar verzorgingshuisplaatsen zal afnemen, 
omdat de hoogte van de vergoedingen die de zorgaanbieders kregen voor het huisvesten van 
mensen met een indicatie ZZP 1 tot en met ZZP 4 niet op te brengen is door de zorgvrager zelf. Ruim 
70.000 mensen hebben op 1 januari 2014 een indicatie van ZZP 1, 2, 3 of 4 (CIZ, 2014). 
Verzorgingshuizen gingen er vanuit dat het aantal potentiële cliënten in de toekomst alleen maar 
verder zou groeien. Ouderen die vanaf dan een dergelijke indicatie zouden krijgen, moeten dan zelf 
de kosten dragen voor de huur, woonservicekosten en aanvullende diensten. Het gevolg is dat 
ouderen andere keuzes gaan maken omdat ze niet alle services kunnen of willen betalen. Niet alle 
gebouwen en locaties zijn geschikt om de capaciteit (rendabel) voort te zetten of de gebouwen te 
transformeren voor andere organisatievormen of functies. De verwachting is dat door deze 
maatregel zo’n 20.000 tot 40.000 appartementen of kamers leeg komen te staan (Elsen, 2012). Door 

Figuur 108: Geldstromen als gevolg van het scheiden van wonen en 
zorg (ING Economisch Bureau, 2013) 

Figuur 109: Bij een scheiding van 'wonen en zorg' 
koopt een woonzorgvrager 'wonen' en 'zorg' 
afzonderlijk in (Beld & Zalk, 2010) 
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de extramuralisering neemt de vraag naar zelfstandige woningen sterk toe. Dit kan voor een deel 
gerealiseerd worden in de oude verzorgingshuizen. Aangezien bewoners van zelfstandige woningen 
met een laag inkomen huurtoeslag kunnen ontvangen, kan verwacht worden dat door het scheiden 
van wonen en zorg veel meer aanspraak wordt gedaan op deze regeling.  

 

2.4 Wettelijke gronden 
De drie belangrijkste wetten waarin de zorg voor 
ouderen zijn geregeld zijn de 
zorgverzekeringswet, de AWBZ/Wlz en de Wmo. 
Het grootste deel van het bruto-BKZ wordt 
uitgegeven aan de Zorgverzekeringswet (54 
procent), maar ook de AWBZ heeft hier een groot 
aandeel in (38 procent). Gemiddeld betaalt de 
burger per jaar bijna 5.200 euro aan collectieve 
zorg in 2014 (zie Figuur 110). De grootste bijdrage 
komt uit de inkomensafhankelijke bijdrage, 
waarvan een klein deel wordt betaald door de 
burgers (gepensioneerden en zelfstandigen) en 
voor het grootste door werkgevers. Hoeveel de 
burger betaalt aan zorg verschilt per persoon. De 
huishoudens met een hoog inkomen betalen 
meer dan de mensen met een laag inkomen, 
omdat de meeste kosten inkomensafhankelijk zijn. Gemiddeld krijgen Nederlanders 305 euro per 
jaar aan zorgtoeslag als tegemoetkoming in de kosten voor de Zorgverzekeringswet. Of een burger 
zorgtoeslag krijgt is niet alleen afhankelijk van het eigen inkomen, maar ook het inkomen van de 
partner. In de vorige paragraaf is al uitgebreid ingegaan op de gronden waarop ouderen zorg kunnen 
krijgen en welke veranderingen hierin hebben plaatsgevonden. Deze ontwikkelingen zijn in  
Figuur 111 weergegeven. In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de inhoud van de 
Zorgverzekeringswet (paragraaf 2.4.1), de AWBZ/Wlz (paragraaf 2.4.2) en de Wmo (paragraaf 2.4.3).  
 

Jaartal Tot 2003 2003-2006 2007-2015 2015 - > 
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 t/m 3/4 
vervalt vanaf 
2013/2014) 

Indicatie 
instelling 

  Gemeente CIZ Gemeente 
Verpleegkundige 

 (zorgplan) 

CIZ 

 

Figuur 111: Schematische weergave van veranderingen in zorgfinanciering 

Figuur 110 : Lasten per volwassene aan zorg in 2012, 2013 
en 2014 in euro's per jaar (Rijksoverheid, 2014) 
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2.4.1 Zorgverzekeringswet 
In de zorgverzekeringswet is opgenomen dat iedereen die verzekerd is door de AWBZ verplicht is om 
een zorgverzekering af te sluiten voor een publiek vastgesteld basispakket. Het 
Zorgverzekeringsfonds vergoedt geheel of gedeeltelijk veelgebruikte geneeskundige zorg, zoals 
geneesmiddelen, huisartsenzorg en medische hulpmiddelen (zie artikel 10, Zorgverzekeringswet). De 
uitgaven lopen met name via de zorgverzekeraars die de zorgaanbieders betalen voor de zorg die de 
verzekerde heeft ontvangen. Daarnaast wordt een klein deel van de zorgkosten, de zogenaamde 
beschikbaarheidsbijdrage, betaald uit het Zorgverzekeringsfonds (Rijksoverheid, 2014). De 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) controleert of niet-verzekerde zorg ook niet wordt vergoed uit het 
Zorgverzekeringsfonds (NZa, 2014). De premie, die in het fonds wordt opgenomen, wordt betaald uit 
de (1) nominale premie, (2) de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) en (3) de algemene rijksbijdrage 
(hoofdstuk 5, Zorgverzekeringswet). De nominale premie is de premie die de verzekerde aan de 
risicodragende private zorgverzekeraars. De verzekeraars stellen dan ook de prijs voor het 
basispakket vast, waardoor de prijzen tussen verzekeraars kunnen verschillen. De nominale premie 
van een verzekeraar is voor iedereen gelijk, ongeacht leeftijd, sekse, afkomst, inkomen of 
zorggebruik. De overheid betaalt zorgtoeslag om huishoudens met lage en middeninkomens te 
compenseren voor de nominale premie. Bij loon, pensioen of uitkering wordt de 
inkomensafhankelijke bijdrage geïnd door de werkgeversheffing (7,5 procent, prijspeil, 2014) en de 
eigen bijdrage die wordt ingehouden op het loon of uitkering (5,4 procent, prijspeil 2014). Indien er 
andere inkomsten zijn, zoals alimentatie of winst uit eigen bedrijf, dan wordt er 5,4 procent van het 
loon (prijspeil 2014) betaald via een aanslag Zorgverzekeringswet. Het maximumbedrag van de 
inkomsten waarover dit wordt geheven is 54.414 euro per jaar (prijspeil 2014) (Belastingdienst, 
2014).  
 
Door betaling van de verzekeringspremie heeft de zorgverzekeraar een zorgplicht voor de 
verzekerde die als volgt luidt: 

 
De inhoud en omvang van prestaties van de zorgverzekeraar worden bij algemene maatregel van 
bestuur nader geregeld. Het kan dus ook zijn dat in sommige “vormen van zorg of overige diensten 
worden bepaald dat een deel van de kosten voor rekening van de verzekerde komt” (artikel 11, lid 3, 
Zorgverzekeringswet). Dit wordt ook wel de eigen bijdrage genoemd. Voor sommige zorguitgaven 
moet ook eerst het eigen risico worden verbruikt. Tot dit bedrag moet de verzekerde zelf betalen, 
terwijl alle kosten daarboven betaald wordt door de zorgverzekeraar. Een zorgverzekeraar mag geen 
“verzekeringsplichtige die in zijn werkgebied woont alsmede met of ten behoeve van iedere 
verzekeringsplichtige die in het buitenland woont” weigeren (artikel 3, lid 1, Zorgverzekeringswet). 
Als tegenprestatie van het niet kunnen weigeren van patiënten, kan er verevening plaatsvinden als 
er verzekeraars zijn die hogere kosten hebben door het aannemen van risicovolle verzekerden. Op 
basis van het risicoprofielen van de verzekerden en de inkomsten uit het eigen risico en de eigen 
bijdrage wordt de hoogte van dit bedrag bepaald (Rijksoverheid, 2014). In Figuur 112 is schematisch 
weergegeven hoe de financieringsstromen tussen burgers/werkgevers, zorgverzekeraars, 
zorgverzekeringsfondsen, overheid en zorgverleners loopt.  

De zorgverzekeraar heeft jegens zijn verzekerden een zorgplicht die zodanig wordt vormgegeven, dat de 
verzekerde bij wie het verzekerde risico zich voordoet, krachtens de zorgverzekering recht heeft op prestaties 
bestaande uit: 

a. de zorg of de overige diensten waaraan hij behoefte heeft, of 
b. vergoeding van de kosten van deze zorg of overige diensten alsmede, desgevraagd, activiteiten gericht 

op het verkrijgen van deze zorg of diensten. 
 (Artikel 11, Zorgverzekeringswet) 

 



 

H
o

o
fd

st
u

k:
 Z

o
rg

st
el

se
l 

 21
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorheen was het voornaamste belang van zorgverzekeraars dat ouderen niet in instellingen terecht 
komen waar zij zorg voor dragen, zoals ziekenhuizen en huisartsen. Door de nieuwe taak verdeling 
van de AWBZ worden zorgverzekeraars ook financieel verantwoordelijk voor de medische zorg, zoals 
de verpleging en persoonlijke verzorging aan huis. Hierdoor worden de belangen voor 
zorgverzekeraars indirect groter om in Nederland voldoende voor senioren geschikte woningen te 
hebben die bijdragen aan meer zelfbeschikking en minder professioneel zorggebruik. Welke zorg 
iemand nodig heeft wordt vastgesteld door de huisarts of wijkverpleegkundige. Deze verandering in 
verantwoordelijkheid betekent ook dat er meer kosten gedekt zullen worden uit de 
Zorgverzekeringswet en dat de premie bij gelijkblijvende overheidsbijdrage omhoog zal gaan. 
 
Ouderen gebruiken, in verhouding tot andere leeftijdsgroepen, veel zorg uit de zorgverzekeringswet, 
zoals huisartsenbezoeken en medicijnen. De veranderingen in financiering van deze soorten zorg, 
zoals een hogere inkomensafhankelijke bijdrage of een verhoging van de eigen bijdrage, kunnen 
invloed hebben op het geld dat ouderen hebben om te besteden aan wonen en langdurige zorg. De 
eigen kosten van dit zorggebruik kunnen wel beperkt worden door een huisartsenpost in de buurt of 
gebruik van tele-zorg (zie paragraaf 2.6.6). Zorgverzekeraars hebben dus wel grote belangen om het 
zorggebruik te verminderen of in ieder geval de kosten voor de levering van de zorg te verlagen, 
terwijl het voor oudere zelf dus niet zoveel uitmaakt qua zorgkosten waar ze gaan wonen.  

2.4.2 AWBZ en Wlz 
De Wet langdurige zorg (Wlz) dient als vervanging van de delen van de AWBZ; de intensieve zorg en 
toezicht. De bekostiging loopt wel nog via de zorgzwaartepakketten en deze zorg wordt 
gecoördineerd en gefinancierd door het Rijk. Ook in de Wlz betekent een verblijfsindicatie niet dat 
de bewoner ook in een intramurale zorginstelling moet gaan wonen. De zorg kan dan geregeld 
worden met een Volledig Pakket thuis (VPT), persoonsgebonden budget (PGB) of een combinatie 
van beide (Modulair Pakket Thuis, MPT).  
 
Iedereen die in Nederland “ingezetene” is of “geen ingezetene is, doch ter zake van in Nederland of 
op het continentaal plat in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting is onderworpen” 
(artikel 5a en 5b, AWBZ) is verzekerd in de AWBZ en draagt daar aan verplicht bij via een 
inkomensafhankelijke vaste premie. Dit geld wordt in het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten 
verzameld en uitgekeerd aan de zorgaanbieders. Als instellingen zorg willen verlenen die op grond 
van artikel 1, onderdeel d van de Zorgverzekeringswet of artikel 6 van de AWBZ vergoed wordt, 

Figuur 112: Financieringsstromen Zorgverzekeringswet (Rijksoverheid, 2014) 
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moeten op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) een toelating hebben van de 
Minister of Staatssecretaris van VWS. Deze Wet regelt hoe de organisatie bestuurt moet worden en 
wanneer er winst uitgekeerd mag worden. Jaarlijks moet worden verantwoord op welke manier het 
geld uit de AWBZ en Zorgverzekeringswet is besteed (UZI-register, 2013). Deze eisen worden 
getoetst door het CIBG als zelfstandige uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van VWS. Deze 
toelating geeft alleen de mogelijkheid om bepaalde zorg te mogen leveren, maar dit betekent niet 
dat het dan ook vergoed wordt. Dat is afhankelijk van de inkoop van het zorgkantoor.  
 

De taak om de AWBZ-gelden te verdelen 
zijn gemandateerd aan 32 regionale 
zorgkantoren (zie Figuur 113). Het 
zorgkantoor koopt voor voldoende en 
passende zorg in of keert 
persoonsgebonden budget uit indien de 
cliënt zelf de zorg wil regelen (Dekker & 
Ross-van Dorp, 2013). Per regio is één 
zorgverzekeraar aangewezen die 
functioneert als zorgkantoor. Dit kantoor 
werkt voor alle verzekerden in die regio, 
ook al zijn ze niet bij die verzekeraar 
aangesloten (CIZ, 2014). Het zorgkantoor 
ziet er op toe dat er voldoende aanbod is 
aan zorg in de regio en maakt daarvoor 
afspraken met de zorgaanbieders. Als er al 
voldoende AWBZ-zorg is, zou het kunnen 
dat een bepaalde zorginstelling geen 
afspraken worden gemaakt. Deze tarieven 
en volumes worden voor één jaar 
vastgelegd, waardoor dit veel onzekerheid 
met zich meebrengt voor de lange 

termijn. Het gevolg daarvan is dat leegstand zou kunnen ontstaan (Rijpstra & Janssen, 2013). De 
zorgkantoren en zorgverzekeraars zijn alleen verantwoordelijk voor de zorg, niet voor huisvesting 
van de zorgbehoevenden. Het is wel in het belang van de zorgkantoren en zorgverzekeraars om 
voldoende geschikte woningen in de omgeving te hebben, maar daarvoor moeten ze samenwerking 
met gemeenten, corporaties en andere partijen (Dekker & Ross-van Dorp, 2013). In Figuur 114 zijn 
de financieringsstromen tussen burgers/werkgevers, zorgkantoren, AWBZ-fonds, overheid en 
zorgverlener weergegeven.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Figuur 113: Zorgkantoorregio's 2013 (Zorgverzekeraars 
Nederland, 2013) 

Figuur 114: Financieringsstromen AWBZ (Rijksoverheid, 2014) 
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2.4.3 Wet maatschappelijke ondersteuning 
Sinds 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijk ondersteuning (Wmo) ingevoerd als vervanging van 
de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten en delen van de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten en de Wet collectieve preventie. Het doel van de wet is het bevorderen van de 
zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van mensen. Voorheen deden veel mensen (te) 
vaak een beroep op de overheid, terwijl de hulpvraag ook goed door de samenleving zelf opgelost 
kunnen worden. Pas zodra er geen mogelijkheden zijn voor informele hulp (mantelzorgers, 
vrijwilligers), dan wordt er formele hulp ingeschakeld in de vorm van hulp in de huishouding of een 
rolstoel. De gemeenten hebben met deze wet nieuwe verantwoordelijkheden gekregen en daarvoor 
ook instrumenten gekregen om deze naar eigen inzicht vorm te geven. De redenen dat deze taken 
worden gedelegeerd aan de gemeente zijn dat de gemeente daarvoor ook verantwoordelijk was 
voor een aantal die met de Wmo samenhangen (zoals werkgelegenheid, inkomen), dat de gemeente 
dichter bij de burger staat en ook deze beter kent en omdat de gemeenten dichter staan bij de 
uitvoerders van de ondersteuning (Timmermans, Gilsing, & Klerk, 2010). In sommige situaties blijft 
de verantwoordelijkheid voor de vergoeding van huishoudelijke hulp wel bij de AWBZ, zoals voor 
zorgbehoevenden met een indicatie ‘verblijf’ die in een instelling wonen, PGB ontvangen of een 
Volledig Pakket Thuis hebben (CZ Zorgadvies, 2014).  
 
De huishoudelijke verzorging valt sinds 2007 niet langer onder de AWBZ, maar onder de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarmee ligt de uitvoering niet langer bij de 
zorgverzekeraar of Rijksoverheid, maar bij de gemeente. Met de komst van de Wmo is er een markt 
ontstaan waardoor zorgaanbieders veel meer met elkaar moeten concurreren en ze ook een goede 
prijs- en kwaliteit moeten leveren. Huishoudelijke hulp is door de decentralisering ook niet langer 
een recht, maar een voorziening die niet juridisch afdwingbaar is. De Wmo, en daarmee de taken 
van de gemeenten, werden in 2009 uitgebreid met welzijnsactiviteiten. Voorheen waren dit de 
functies Ondersteunende begeleiding en Activerende begeleiding. Voor een deel van de activiteiten 
die hieronder vallen kwam de functie behandeling in de AWBZ in de plaats, andere delen worden 
zogenaamde welzijnsactiviteiten die naar de Wmo gaan en daardoor ook niet langer onder 
verantwoordelijkheid van Rijksoverheid, maar de gemeente vallen.  
 
De komst van de Wmo 2015 zorgde voor nieuwe regels rondom de maatschappelijke ondersteuning 
van burgers. In de Wet zijn een aantal prestatievelden opgenomen, waarvan verwacht wordt dat 
gemeenten deze taak op zich nemen. De negen prestatievelden van maatschappelijke ondersteuning 
hebben betrekking op sociale samenhang, jeugdpreventie, cliëntondersteuning, vrijwilligers en 
mantelzorgers, voorzieningen, huiselijk geweld en opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en 
verslavingsbeleid (Artikel 1, lid g, Wet maatschappelijke ondersteuning). De Gemeenteraad stelt zelf 
plannen vast om richting te geven aan de manier waarop ze invulling geven aan deze 
prestatievelden, maar zijn wel verantwoordelijk dat personen met een beperking gecompenseerd 
worden door voorzieningen waardoor de burger in staat wordt gesteld om “een huishouden te 
voeren, zich te verplaatsen in en om de woning, zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel en 
medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan”(artikel 4, lid 1, deel 
a tot en met d). Voorbeelden van hulp en voorzieningen die uit de Wmo betaald worden zijn 
huishoudelijke hulp, aanpassingen in de woning, vervoer in de regio, rolstoel, maaltijdverzorging, 
maatschappelijke omvang, verhuiskostenvergoeding en hulp aan buurthuizen en verenigingen 
(Rijksoverheid, 2014). Gemeenten hoeven geen verantwoording af te leggen aan de landelijke 
overheid, maar moeten wel de burgers informeren over de uitvoering van de Wmo en de 
tevredenheid van burgers daarover (Timmermans, Gilsing, & Klerk, 2010). De voornaamste 
documenten die gemeenten hiervoor zijn gebruiken zijn klanttevredenheidsonderzoek en Wmo-
beleidsevaluaties (Gilsing, 2010).  
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Het verlenen van maatschappelijke ondersteuning wordt zoveel mogelijk uitbesteedt aan andere 
partijen, behalve de uitvoering van de huishoudelijke verzorging (Artikel 10, Wet maatschappelijke 
ondersteuning). Aangezien gemeenten verantwoordelijk zijn om Wmo diensten in te kopen en deze 
diensten boven de drempelwaarde zitten, moeten deze Wmo diensten aanbesteed worden volgens 
de Europese regels (Timmermans, Gilsing, & Klerk, 2010). Uit onderzoek naar het beleid van de 
gemeenten blijkt dat men een breed scala aan criteria meeneemt bij de gunning; zorgkwaliteit en 
prijs (beide 95 procent van de gemeenten), keuzevrijheid voor cliënten (93 procent), kennis van de 
lokale situatie (88 procent) en eerdere ervaringen met de zorgaanbieder (60 procent) (Tuynman & 
Marangos, 2010). Naast de levering van Zorg in Natura (Zin) kunnen burgers er ook voor kiezen om 
een persoonsgebonden budget (PGB) te ontvangen om zelf te kunnen bepalen wie zij de 
huishoudelijke hulp willen laten doen. Dit betekent wel dat de zorgbehoevende zelf iemand moet 
zoeken die de huishoudelijke hulp wil doen en zelf de salarisadministratie moet doen (Rijksoverheid, 
2014). De hoogte van het PGB-budget kunnen gemeenten ook zelf bepalen en daarmee de 
populariteit van het PGB en ZiN sturen. In de AWBZ is bepaald dat 75 procent van het tarief in natura 
wordt uitgekeerd aan PGB-houders, omdat zij met dit budget net zoveel zorg zouden moeten 
kunnen inkopen als cliënten met ZiN. In ongeveer tweederde van de gemeenten is het PGB-tarief 
lager dan het ZiN-tarief. 23 procent van de gemeenten heeft een even hoog PGB als ZiN-tarief en in 3 
procent van de gevallen kiest de gemeente voor een hoger PGB-tarief dan ZiN-tarief (Tuynman & 
Marangos, 2010). Voor beide vormen van de huishoudelijke hulp moet een eigen bijdrage worden 
gedaan. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal personen binnen het huishouden, de leeftijd 
van de zorgbehoevende, het verzamelinkomen van de zorgbehoevende en de partner, de zorg, hulp 
en voorzieningen die men krijgt (Rijksoverheid, 2014). De exacte bijdrage voor de diensten uit de 
Wmo verschilt per gemeente, aangezien zij de berekening in die regio vaststellen.  
 
Gemeenten gaan met de komst van de nieuwe Wmo zorgen voor de begeleiding en dagbesteding 
van mensen en de hulp bij het huishouden, het dagelijks leven en een deel van de persoonlijke 
verzorging, zoals geborgd in de Wmo. De uitzondering hierop is de begeleiding en persoonlijke 
verzorging in intramurale instellingen. Het Rijk stopt het zorgbudget in het Gemeentefonds, een al 
langer bestaand fonds dat wordt gevuld met belastingen van het Rijk en waar gemeenten hun 
uitgaven mee betalen. De budgetten voor de huishoudelijke hulp zijn met de komst van de Wmo 
2015 gekort met 32 procent en op de functie begeleiding wordt 11 procent gekort te op zichtte van 
de budgetten die het Rijk daarvoor gereserveerd had (Koster, 2014). Gemeenten mogen zelf bepalen 
waar ze het geld aan besteden. Hoeveel geld ze uit het gemeentefonds krijgen is afhankelijk van het 
aantal inwoners, het aantal jongeren, het aantal uitkeringsgerechtigden, de oppervlakte van het land 
en de grootte van de watergebieden (Rijksoverheid, 2014). Gemeenten voeren het welzijnsbeleid uit 
en zijn verantwoordelijk voor vervoersvoorzieningen en verstrekking van hulpmiddelen. Naast de 
woningbouw en openbare ruimte hebben gemeenten ook verantwoordelijkheden op het gebeid van 
aanvullende mogelijkheden om langer zelfstandig thuis te wonen met zorg en diensten aan huis. 
Door de vele taken die de Gemeente heeft zijn ze vaak een regievoerder voor wonen, zorg en welzijn 
op lokaal niveau. Ze brengen de verschillende partijen bij elkaar en geven sturing aan het gevolgde 
beleid (Dekker & Ross-van Dorp, 2013).  
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3 Huidige woon(zorg)mogelijkheden 

3.1 Inleiding 
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 115 is een 
overzicht gegeven van veelvoorkomende 
woonzorgvormen en de mate van zorg en 
concentratie van woningen. Veel 
bestaande onderzoeken zijn uitgevoerd 
naar één bepaalde woonzorgvorm, maar er wordt bijna nooit een vergelijking gemaakt waardoor de 
uitkomsten van criteria niet altijd vergelijkbaar zijn. In dit hoofdstuk worden de verschillende 
woon(zorg)keuzes die er bestaan genoemd en wordt er gekeken naar welke doelgroep hier bij past, 
wat de kenmerken zijn van de woning en woonomgeving, hoe het georganiseerd en gefinancierd 
wordt, in hoeverre de woningen doorgaans beschikbaar zijn en of de woningen ook in de toekomst 
kunnen blijven bestaan in de huidige vorm als gevolg van de ontwikkelingen zoals genoemd in het 
vorige hoofdstuk.  

3.2 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.  

3.2.1 Beschikbaarheid en toegankelijkheid  
In het begin van het bestaan van verpleeghuizen betaalde de 
gemeentelijke armenzorg de kosten voor de opname en later 
werd dat gedeeltelijk betaald door het Ziekenfonds. Met de 
komst van de AWBZ in 1968 stelde de overheid geld 
beschikbaar om nieuwe verpleeghuizen te gaan bouwen. 
Aangezien hier destijds geen budget aan werd gesteld zorgde 
dit voor een 8 jaar durende enorme bouw golf. In 1950 waren 
er nog maar 1500 verpleeghuisbedden, terwijl in 1979 
ondertussen al 306 verpleeghuizen bestonden met in totaal 
44.000 bedden (Hof, 2007). In Nederland waren in 2012 totaal 
zo’n 175.477 plaatsen in intramurale instellingen, waarvan 
48.109 psychogeriatrische plaatsen, 28.530 plaatsen voor 
ouderen die somatische zorg nodig hebben en 98.838 
verzorgingshuisplaatsen (TNO, 2014). Van deze intramurale 

Figuur 115: Typen woon-zorgvormen (Elemans & Sante, 2013) 

Figuur 116: Aantal verpleeg - en 
verzorgingshuizen per gemeente in 2009 
(RiVM, 2009) 
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instellingen zijn 110.000 plaatsen te vinden in verzorgingshuizen en 65.000 plaatsen in 
verpleeghuizen. Dit zijn dus alle plaatsen die een WTZi-toelating hebben, dus ook kleinschalige 
groepswonen voor psychogeriatrische patiënten die ongeveer 20.000 tot 30.000 plekken herbergt 
(Heinen & Groen, De zorgvraag en het vastgoed, 2012). In 2005 waren er in Nederland totaal zo’n 
1.800 intramurale voorzieningen voor Verzorging & Verpleging; 1.100 verzorgingshuizen, 400 
verpleeghuizen en 300 combinaties van verpleeg- en verzorgingshuizen (Heinen, 2012). Zorgkaart 
Nederland spreekt op dit moment over 2.180 verpleeghuizen en verzorgingshuizen (Zorgkaart 
Nederland, 2014), waaruit geconcludeerd kan worden dat de huizen in aantal toenemen, dat er 
schaalverkleining heeft plaatsgevonden of een combinatie van beide factoren. Het is niet helemaal 
duidelijk of er lange wachtlijsten zijn voor mensen die naar een verzorgings- of verpleeghuis willen. 
Het Ministerie van Volksgezondheid gaf in mei aan dat 65 mensen lang wachten op een plek in een 
dergelijke intramurale instelling. Wachtlijsten van verpleeg- en verzorgingshuizen geven volgens 
Zorginstituut Nederland een heel ander beeld; hieruit blijkt dat er 10.333 mensen zijn die wachten 
op een plek. Het verschil in de cijfers wordt verklaard doordat het Ministerie niet de mensen meetelt 
die zogenaamd ‘wenswachtend’ zijn. Dit betekent dat ze alleen naar een specifieke instelling willen, 
ook al kunnen ze wel ergens anders terecht. Bovendien worden vaak de actief wachtende alleen zo 
geregistreerd als er sprake is van een crisisgeval (Pennarts & Laar, 2014).  
 
Om in aanmerking te komen voor een woonruimte in een verzorgings- of verpleeghuis, is een AWBZ-
indicatie met de functie ‘verblijf’ verplicht (zie ook paragraaf 2.3). Voorheen kon men in een 
verpleeghuis of verzorgingshuis terechtkomen met alle ZZP-indicaties (ZZP 1 tot en met 10). De lichte 
categorie, ZZP 1 tot en met 4, werd vooral in de verzorgingshuizen geplaatst, terwijl de mensen met 
hogere zorgzwaartepakketen in verpleeghuizen te vinden waren. Door een toename van de 
zorgzwaarte van ouderen zijn er ook steeds meer verzorgingshuizen die ouderen met zwaardere 
zorgvragen opnamen in de zogenoemde verpleegunits (Heinen, 2012). Sinds 1 januari 2013 mag men 
niet meer worden opgenomen bij een indicatie van ZZP 1 en 2 en vanaf 2016 wordt niemand meer 
opgenomen die niet een indicatie van ZZP 5 of hoger heeft. Dit betekent dat de doelgroep veel 
kleiner zal worden en er alternatieven moeten komen voor de mensen die voorheen deze indicatie 
kregen.  
 

3.2.2 Kwalitatieve kenmerken 
De eerste verpleeghuizen werden gebouwd volgens 
het ziekenhuismodel; “Een lange gang met aan de 
ene kant zalen met bedden voor 6 personen, en aan 
de andere kleine ruimte voor sanitair en een paar 1- 
of 2-persoonskamers. Een afdeling had 30 à 32 
bedden (…)” (Hof, 2007). Ondertussen is er veel 
veranderd. Van de 30.000 plaatsen in 
verpleeghuizen die gebouwd zijn volgens het 
ziekenhuismodel in de periode tussen 1960 en 1972 
zijn nog maar 10.000 plaatsen over (Heinen, 2012). 
Naar aanleiding van de privacy nota van 1996 
werden bestaande drie- en meerpersoonskamers 
omgevormd tot eenpersoonskamers en splitsbare 
tweepersoonskamers. Door deze verandering in 
privacy normen moesten de opgeleverde huizen uit 
de jaren 80 en begin jaren 90 een grondige 
renovatie krijgen of gesloopt worden. In januari 
1998 waren er nog 27.664 meerpersoonskamers, 
terwijl in 2012 er nog maar 1.342 kamers waren met 3 of meer personen. Het overgrote deel van de 
slaapkamers in verpleeghuizen is dan ook ondertussen bedoeld voor één bed (zie Figuur 117).  

42.200 

17.000 

530 
4.840 
200 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Aantal plaatsen in verpleeghuis

5-bed

4-bed

3-bed

2-bed

1-bed

Figuur 117: Type slaapkamer en aantal plaatsen in 
verpleeghuizen (Heinen, Conceptontwikkeling van 
het zorgvastgoed, 2012) 
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De ouderenpensions zoals gebouwd tussen 1950 en 
1963 hebben appartementen tussen de 15 en 18 
vierkante meter (zie Figuur 118). Hiervan zijn er nog 
zo’n 15.000 in bedrijf. Van de 75.000 ooit gebouwde 
verzorgingshuisplekken in de vorm van 
bejaardenoorden zijn er nog zo’n 50.000 in bedrijf. 
Hierbij hebben ouderen de beschikking over een 
appartement tussen de 18 en 24 vierkante meter. De 
30.000 verzorgingshuizen gebouwd tussen 1984 en 
1996 bieden appartementen aan van 24 tot 30 
vierkante meter. Na 1996 werden de woningen in 
verzorgingshuizen alleen maar nog groter. Tot 2001 
werd een norm aangehouden van een woning tussen 
de 25 en 39 vierkante meter, terwijl vanaf 2001 de 
appartementen niet kleiner meer zijn dan 45 
vierkante meter. Het grootste deel van alle 
appartementen in verzorgingshuizen heeft een 
oppervlakte tussen de 24 en 36 vierkante meter en er is ook nog een groot deel dat kleiner is. In 
Figuur 119 zijn voorbeelden te zien van plattegronden uit de verschillende tijdsvakken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De eerste verpleeghuizen waren groot van opzet en herbergde soms wel 300 ouderen. Sinds 2000 
werd vastgesteld dat nieuwe verpleeghuizen maximaal 150 plaatsen mochten hebben. Een paar jaar 
later is deze regel weer ingetrokken en werd de bouw van kleinschalige woonvormen gestimuleerd 
doordat er maximaal 25 plaatsen gerealiseerd mochten worden (waarvan 12 zwaar verblijf) zonder 
daarbij te maken te hebben met de bouwregelgeving van de WTZi. Daarna werd deze regel weer 
verruimd tot 50 plaatsen met een maximum van 24 plaatsen voor zwaar verblijf op een postcode 
(Heinen & Groen, 2012). 

Figuur 118: Appartementgrootte en aantal plaatsen in 
verzorgingshuizen (Heinen, Conceptontwikkeling van 
het zorgvastgoed, 2012) 

24.000 

55.000 

5.000 
5.000 

11.000 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Aantal plaatsen in verzorginghuizen

> 45 m2

40-45 m2

36-40 m2

24-36 m2

< 24 m2

Figuur 119: Plattegronden woonvoorzieningen in verzorgingshuizen (Heinen, Conceptontwikkeling van het 
zorgvastgoed, 2012)
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3.2.3 Organisatie en financiering 
De reguliere (AWBZ-erkende) verpleeg- en verzorgingshuizen worden gefinancierd uit de AWBZ als 
een intramurale instelling. Dit betekent dat zowel de kosten voor zorg als de huisvestingskosten 
vergoedt worden uit de AWBZ. De meeste huizen zijn uit de tijd dat er nacalculatie plaatsvond als 
vergoeding voor de huisvestingskosten. Vanaf 2018 zullen alle nieuwe en oudere verpleeg- en 
verzorgingshuizen het vastgoed vergoedt krijgen uit de normatieve huisvestingscomponent en 
daarbovenop een vergoeding voor de zorg (intramurale variant) ontvangen.  
 
Het vastgoed kan in bezit zijn van de 
zorgorganisatie of gehuurd worden van 
woningcorporaties of private 
investeerders. Tussenvormen zijn 
daarin ook mogelijk. Als de 
zorgorganisatie zelf eigenaar is van het 
vastgoed komt het Waarborgfonds voor 
de Zorgsector (WfZ) in beeld. Het WfZ is 
het garantie-instituut van en voor 
zorginstellingen. Deze instantie is 
opgericht in 1999 door de 
brancheverenigingen van intramurale 
instellingen in de zorgsector in samenwerking met het ministerie van VWS. De twee voornaamste 
voordelen van het gebruiken van deze borging is dat de zorginstelling altijd een lening kan verkrijgen 
tegen gunstige condities en de geldverstrekker minder risico geven waardoor de rente veel lager kan 
zijn (zie Figuur 120). Daarnaast doen de Rijksoverheid en enkele provincies beroep op de WFZ om 
werkzaamheden uit te voeren in verband met overheidsgaranties en provincies garanties ten 
behoeve van zorginstellingen (Waarborgfonds voor de Zorgsector, 2014). Ziekenhuizen, 
verpleeghuizen, psychiatrische ziekenhuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg en 
verzorgingshuizen kunnen gebruik maken van het Waarborgfonds voor de Zorgsector. 
Zorginstellingen zijn niet verplicht om via het WfZ leningen aan te vragen en tegelijkertijd hoeft het 
WFZ ook niet alle zorginstellingen als deelnemer te accepteren. Er zijn formele voorwaarden bij 
toetreding en het WFZ stelt eisen aan de kredietwaardigheid van de zorginstelling.  

 
Daarnaast moet de zorginstelling de financiële situatie goed op orde hebben en een goed 
toekomstperspectief hebben. Als de zorginstelling eenmaal deelnemer is, dan kunnen garanties 
worden aangevraagd bij WfZ. De aanvragen kunnen alleen gaan om investeringen in activa die zorg 
gerelateerd zijn, zoals grond, gebouwen of inventarissen die gericht zijn op het verlenen van zorg op 
grond van de Zorgverzekeringswet of AWBZ. Daarnaast moet het plan goed financieel onderbouwd 
zijn en de risico’s in financiering beperkt zijn (Zorgsector, 2014).  
 
De andere mogelijkheid is dat de zorginstelling huurt van een woningcorporatie. Uit onderzoek van 
ING blijkt dat corporaties ruim 50.000 eenheden in verzorgingshuizen bezit; ruim de helft van de 

Figuur 120: Werking Waarborgfonds voor de Zorgsector 
(Waarborgfonds voor de Zorgsector, 2014) 

De formele voorwaarden voor toetreding zijn  
1. Deelnemer aan het WFZ kan slechts zijn een rechtspersoon die één of meer instellingen exploiteert, waarvan 

ten minste één instelling beschikt over een WTZi-toelating om zorg met verblijf te leveren op basis van de 
wettelijke zorgverzekeringen (ZVW/ AWBZ). 

2. Om als deelnemer te kunnen worden ingeschreven dient een rechtspersoon zijn jaarrekening en jaarverslag 
op te stellen en in te richten volgens de eisen krachtens de WTZi. 

3. Voor organisaties met een breed activiteitenpakket geldt dat de omzet (gemeten in geld) voor ten minste 
2/3 deel moet voldoen aan de formele criteria. 

Artikel 2, WFZ-statuten 
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gehele verzorgingshuizenmarkt. Het is niet bekend hoeveel verpleeghuisplaatsen in bezit zijn van 
woningcorporaties (Elemans & Sante, 2013).  

3.2.4 Toekomstbestendigheid 
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).  
 
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, was service, 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. 
 

Figuur 121: Welke alternatieven zijn onderzocht? (Actiz, 2014) 
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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).  
 
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).  
 

3.3 Aanleunwoning 
Aanleunwoningen zijn zelfstandige woningen die dicht bij verzorgingshuizen staan of er aan 
vastzitten (Woonz, 2014).  

3.3.1 Beschikbaarheid en toegankelijkheid 
In totaal hebben woningcorporaties zo’n 54.000 aanleunwoningen in hun bezit. Dit komt overeen 
met 79 procent van het gehele aanbod aan aanleunwoningen, zoals geïnventariseerd door het CFV 
(Aedes-Actiz, 2015).  
Aanleunwoningen zijn met name geschikt als er geen sprake is van grote gezondheidsproblemen en 
ook de mobiliteit nog redelijk is. De voorwaarden om in een dergelijke woning te mogen wonen 
verschilt per woning. Vaak wordt wel de eisen gesteld dat men redelijk goed ter been is, voor 
zichzelf kan zorgen en ook al ingeschreven staat in de gemeente waar de aanleunwoning te vinden is 
(CIZ, 2014). Veelal vragen verhuurders van aanleunwoningen wel om een AWBZ- of Wmo-indicatie 
voor bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of huishoudelijke hulp. Deze 
wordt verstrekt door het CIZ en de gemeenten.  
 
Het voordeel van het wonen in een aanleunwoning ten op zichtte van reguliere zelfstandige 
woningen is dat de aanlooptijd van zorgverleners veel korter zijn, waardoor meer en vaker hulp kan 
worden geboden als het nodig is. Als ouderen niet meer in staat zijn om zelfstandig te blijven wonen 
en de regie over zijn of haar leven verliest, blijken aanleunwoningen ook niet meer zo’n geschikte 
woningen te zijn. Intensieve verpleging of zorg is meestal niet mogelijk. Zodra er veel ongeplande 
zorg nodig is of de zelfredzaamheid dusdanig slecht is, dan wordt geadviseerd om naar een 
woonvorm te verhuizen waar meer taken van de cliënt worden overgenomen (BTSG, 2013).  

3.3.2 Kwalitatieve kenmerken 
Kenmerken van aanleunwoningen zijn dat ze gelijkvloers zijn, toegankelijk via een lift en in de buurt 
van een dienstencentrum te vinden zijn. Bewoners kunnen gebruik maken van diensten van het 
verzorgingshuis in de buurt, zoals maaltijdservice, activiteiten en alarmsystemen, en verder 
zelfstandig wonen.  
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3.3.3 Organisatie en financiering 
Aanleunwoningen zijn, ondanks hun nabijheid van een verzorgingshuis, extramurale voorzieningen. 
Dit betekent dat er per definitie al een scheiding van wonen en zorg is; ouderen betalen huur voor 
de woning (aan de verhuurder), servicekosten voor de aanwezigheid van voorzieningen (aan het 
verzorgingshuis) en betaalt daarnaast de reguliere kosten voor de (thuis)zorg die hij of zij nodig 
heeft. Aangezien de woonkosten zijn gescheiden van het wonen, is het vaak ook mogelijk om 
huursubsidie aan te vragen (Mezzo, 2014). De gemiddelde exploitatiewaarde van een 
woongelegenheid in een zorgcomplex bedraagt 64.000 euro, terwijl andere verhuureenheden 
gemiddeld een waarde hebben van zo’n 16.000 euro lager. De huren zijn daardoor ook hoger, maar 
daarvoor zijn er wel meer gemeenschappelijke voorzieningen aanwezig (Aedes-Actiz, 2015).  

3.3.4 Toekomstbestendigheid 
De sluiting van verzorgingshuizen als gevolg van de extramuralisering heeft ook grote gevolgen voor 
de aanleunwoningen. Bij 70 procent van de verzorgingshuizen 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.  
 

3.4 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, Een genuanceerd beeld. De effecten op bewoners, 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).  

3.4.1 Beschikbaarheid en toegankelijkheid 
Kleinschalig groepswonen is een concept dat voornamelijk is ontwikkeld voor psychogeriatrische 
cliënten (College bouw zorginstellingen, 2006). Voor ouderen met alleen somatische klachten wordt 
deze woonvorm niet of bijna niet toegepast, omdat bekend is dat deze groep veel meer behoefte 
heeft aan privéruimte doordat ze meer regie over eigen leven willen hebben (Heumen, Straatsma, 

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 zijn 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 122: Criteria kleinschalig wonen (in volgorde van belangrijkheid) 
(Boekhorst, Depla, Lange, Pot, & Eefsting , 2007) 
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Huibers, Jans, & Krijger, 2009; Heinen & Groen, 2012). In 2013 was ruim 40 procent van de 
psychogeriatrische zorg kleinschalig georganiseerd (Schols, 2013). Kleinschalig wonen wint aan 
populariteit binnen de psychogeriatrische zorg, de zorg aan oudere mensen met dementie. Begin 
2000 waren er ongeveer 200 plaatsen in kleinschalige woonvormen en dat aantal steeg verder naar 
2.125 (2003), 4.500 plaatsen (2005) en 12.000 plaatsen (2010) (Heinen, 2012; Nouws H. , 2005). Het 
ministerie van VWS heeft als ambitie om dit aantal toe te laten nemen tot 20.000 plaatsen (Heinen, 
2012).  
 
Sommige kleinschalige groepswoningen richten zich sterk op de doelgroep die niet meer thuis kan 
wonen, maar ook nog niet naar het verpleeghuis hoeft. Andere organisaties zijn van mening dat de 
cliënt tot aan het eind in de woonvorm moet kunnen wonen. Familie of thuiszorg kan de extra vraag 
naar zorg op zich nemen. Uit een onderzoek bij het Anton Pieckhofje in Haarlem blijkt dat voor vijf 
procent van de psychogeriatrische cliënten deze woonvorm niet geschikt is, omdat deze mensen 
dusdanige ernstige psychiatrische problemen hebben dat ze meer leefruimte en een omgeving met 
minder prikkels nodig hebben (Krijger, 2004). Betrokkenheid van de familie of extra thuiszorg kan er 
voor zorgen dat bewoners toch in de woonvoorziening kunnen blijven wonen (Heumen, Straatsma, 
Huibers, Jans, & Krijger, 2009). LOC en PCF hebben wel geconcludeerd dat kleinschaligheid in ieder 
geval geen oplossing is als “de cliënt niet houdt van wonen in een groep en geen behoefte heeft aan 
gezamenlijke activiteiten; de cliënt niet alleen kan of wil slapen (uitgegaan wordt van kleinschalige 
settings waarin elke cliënt een eigen slaapkamer heeft) en er geen ruimte voor de cliënt is om zijn 
energie kwijt te raken” (Actiz, 2012, p. 12). In sommige situaties worden de groepswoningen 
ingedeeld op basis van een bepaalde culturele achtergrond, al moet daar wel voldoende vraag naar 
zijn. Op het platteland zal dus veel sneller cliënten met een gemengde levensstijl samen wonen, 
terwijl in steden deze scheiding wel gemaakt kan worden (Krijger, 2004).  

3.4.2 Kwalitatieve kenmerken 
In kleinschalige woonvormen wonen zes tot 
acht mensen in een woning. De voorkeur gaat 
uit naar zes bewoners, omdat je dan 
eenvoudiger samen aan een tafel kan zitten en 
je als cliënt ook overzicht kunt houden. Een 
groepsgrootte van acht bewoners zorgt er voor 
dat er minder sprake is van een huishouding en 
dat er op de piekmomenten twee begeleiders 
nodig zijn, wat weer extra kosten met zich 
meebrengt (Krijger, 2004). Bewoners hebben 
een eigen zitkamer en/of slaapkamer. De 
keuken en woonkamer worden gedeeld met de 
andere bewoners. Sanitaire ruimten worden 
soms gedeeld, maar vaak hebben bewoners een 
eigen badkamer aansluitend aan hun privé 
woongedeelte (College bouw zorginstellingen, 
2006). In Figuur 123 is een voorbeeld te zien 
van een kleinschalige groepswoning in 
Apeldoorn. De zorginstelling biedt bewoners de zorg bieden in een omgeving waarin cliënten 
permanent een eigen thuis hebben waar ze zich veilig, geborgen en op hun gemak voelen (Schols, 
2013). Kernwaarden die worden gebruikt voor de inrichting van de fysieke woonomgeving zijn 
huiselijkheid, veilige en vertrouwde omgeving, herkenbaarheid, overzichtelijkheid, een eigen 
ervaringswereld, zoveel mogelijk een normale situatie nabootsen en optimale privacy voor de 
woongroep (Klingeman, Hoogenboom, & Lange, 2007). De woning heeft minder een uitstraling van 
een werkomgeving, waardoor een ander gedrag van de begeleider verwacht wordt en een meer 
huiselijkere omgeving wordt gecreëerd (Krijger, 2004).  

Figuur 123: Kleinschalig wonen Kristal in Apeldoorn (de 
Woonmensen, 2014) 
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De groepswoning kan standalone in de wijk staan, bij een verzorgings- of verpleeghuis zijn of de 
groepswoningen kunnen worden aangeboden als onderdeel van een wijkgericht zorgaanbod. Vaak 
worden de groepswoningen geclusterd of in hetzelfde blok gerealiseerd om efficiënt 24-uurszorg te 
kunnen bieden (College bouw zorginstellingen, 2006). Sommige verpleeghuizen kunnen opgebouwd 
zijn met dit zorgconcept (Heinen, 2012), waardoor er zowel voordelen uit de grootschaligheid als 
kleinschaligheid worden gehaald. In de regelgeving is wel vastgelegd dat kleinschalige woonvormen 
alleen zo gedefinieerd mogen worden als “die samen met andere in de directe omgeving gelegen 
zodanige voorzieningen aan niet meer dan voor zover het gaat om zwaar verblijf 24 personen en voor 
zover het gaat om licht verblijf 50 personen huisvesting bieden, met dien verstande dat het totaal 
van licht en zwaar verblijf tezamen ten hoogste 50 personen bedraagt” (Uitvoeringsbesluit WTZi, 
artikel, lid 7, 2de bolletje). Het opsplitsen van grootschalige woonvoorzieningen voor meer dan 50 
personen in kleinschalige woonvormen is dus niet zomaar gelijk kleinschalig wonen. Bovendien is het 
risico dat bij kleinschalige woonvormen binnen de muren van een grotere instelling er alsnog een 
instellingssfeer ontstaat (Heumen, Straatsma, Huibers, Jans, & Krijger, 2009). Standalone 
groepswoningen die in de wijk of in het dorp rendabel kunnen functioneren zorgen er voor dat 
cliënten in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Dit heeft niet alleen vaak de voorkeur van de 
cliënt zelf, maar ook familie en kennissen kunnen daardoor makkelijker langskomen. De woonvorm 
maakt gebruik van de voorzieningen in de wijk, waardoor integreren met de omgeving eenvoudiger 
is. Bewoners kunnen deelnemen aan de activiteiten die in de wijk georganiseerd worden, krijgen wat 
mee van het straatleven en kunnen eenvoudiger contact maken van de andere bewoners in de buurt 
(Krijger, 2004). Dit wordt ook wel ‘vermaatschappelijking’ van de zorg in de wijk genoemd (Aedes-
Actiz, 2014) en past bij de ambitie van de overheid om mantelzorgers meer te betrekken bij de zorg 
van ouderen. De clustering is vaak wel gewenst omdat de druk op het personeel dan beter verdeeld 
kan worden en de nachtzorg eenvoudiger georganiseerd kan worden (Heumen, Straatsma, Huibers, 
Jans, & Krijger, 2009).  

3.4.3 Organisatie en financiering 
Een kleinschalige woonvorm kan zowel door zorgaanbieders als door particuliere initiatieven worden 
gerealiseerd. Veelal kiezen particuliere initiatiefnemers er ook voor om een overeenkomst te sluiten 
met een zorgaanbieder voor de extramurale zorg die zij leveren. Het initiatief krijgt dan daarbij de 
beschikking over het budget en kan zelf de zorg organiseren. Het voordeel van een dergelijke 
samenwerking is dat het initiatief zorg op maat kan leveren en geen grote bedrijfsrisico’s gelopen, 
terwijl de zorgaanbieder zorgt voor continuïteit (Krijger, 2004). De zorginstelling of het particulier 
initiatief heeft vaak niet de woonvorm zelf in bezit, maar huurt deze. Het huurcontract tussen de 
tussenverhuurder en de woningeigenaar heeft vaak een duur van tien tot vijftien jaar. De 
verhuurder, veelal woningcorporaties, voeren het onderhoud uit en kunnen eventueel ook expertise 
inbrengen voor de verhuur. De cliënt huurt de woning van de woningeigenaar, via een 
huurdersvereniging of via de zorgaanbieder die hoofdhuurder is (Krijger, 2004) of krijgt de 
wooncomponent vergoedt uit de Wlz/AWBZ in geval van een intramurale variant. Er zijn ook 
zorgverleners of particuliere initiatieven die de woonvorm zelf in bezit hebben, maar hierdoor is het 
moeilijker om de woning af te stoten en is een vrij groot vermogen nodig. Zeker omdat het een vrij 
specifieke gebouwde bouwvorm is, zal de interesse vanuit andere partijen naar verwachting beperkt 
zijn (Heumen, Straatsma, Huibers, Jans, & Krijger, 2009).  
 
Of de woningen financieel haalbaar zijn heeft vooral te maken met de personeelsbezetting, omdat 
deze kosten 50 tot 60 procent onderdeel uitmaken van de exploitatie. Uit onderzoek blijkt dat het 
mogelijk is om met alle tariefstelsels een goede exploitatie op te zetten, mits wel een goede mix 
wordt gemaakt van zorgzwaartes (Heumen, Straatsma, Huibers, Jans, & Krijger, 2009). 
Schaalvergroting kan er voor zorgen dat personeelskosten gereduceerd worden, zeker in de 
nachtdienst. Sommige organisatie geven aan dat het noodzakelijk is om het groepswonen in te 
bedden in een grotere organisatie, omdat het anders lastig te exploiteren is en het geheel erg 
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kwetsbaar wordt. In landelijke gebieden kan het dan ook aantrekkelijk zijn om samen te werken met 
de verschillende zorginstellingen. Betrokkenheid met lokaal verenigings- en buurtleven of de kerk 
kan er voor zorgen dat de informele zorg die geleverd kan worden aan de ouderen toeneemt en de 
druk voor de formele verzorgers afneemt (Krijger, 2004). De kosten voor het wonen kunnen ook een 
grote kostenpost zijn, met name door de aanpassingen aan de woning door de plaatsing van 
kwetsbare mensen bij elkaar. Deze kapitaallasten zijn vormen ongeveer 15 tot 30 procent van de 
totale exploitatiekosten (Heumen S. v., 2010). De woningeigenaar moet daarom ook vaak z’n best 
doen om de huurprijs onder de huursubsidiegrens te houden. Fondsen, subsidies of steun van 
woningcorporaties kunnen helpen om de exploitatie rendabel te maken. Ook kan het bij nieuwbouw 
aantrekkelijker zijn om een koppeling te maken met winstgevende functies (Krijger, 2004).  
 
Een van de belangrijkste uitgangspunten in een kleinschalige woonvorm is dat het personeel 
onderdeel is van het huishouden. Dit betekent dat het personeel niet in uniform woont, er sprake is 
van een vast team medewerkers en de zorgorganisatie vergelijkbaar is met een huishouden. 
Bewoners bepalen dan ook samen met de familie en het zorgteam wat de dagelijkse gang van zaken 
is (Boekhorst, Depla, Lange, Pot, & Eefsting , 2007). Mensen met dementie worden gestimuleerd om 
deel te nemen met de dagelijkse activiteiten, zoals koken en was opvouwen. Bij al deze taken krijgen 
ze begeleiding van de verzorgenden, waardoor het personeel zowel verzorgende, begeleidende als 
huishoudelijke taken uitvoert (Schols, 2013). In tegenstelling tot de traditionele verzorging- en 
verpleeghuizen, kan de familie een grote rol spelen in het leven van de cliënt. De familie draagt de 
zorg niet over aan het zorgcentrum, maar blijft betrokken bij de ouder. De betrokkenheid van familie 
zorgt er voor dat het sociaal netwerk van de oudere beter in stand blijft en kan ook in praktische zin 
wat bijdragen. Zeker omdat de meeste kleinschalige woongroepen in de wijk te vinden zijn, kan het 
voor familie ook makkelijker zijn om een bijdrage te leveren door de boodschappen te doen, koken, 
meegaan naar de dokter of een eindje te gaan wandelen (Krijger, 2004). De kleinschaligheid van een 
dergelijke woonvorm zorgt er voor dat ze minder het gevoel hebben dat ze op bezoek gaan en dan 
ook graag langskomen (Lange & Vast, 2007). Als de woongroep in een wijk of in het dorp is gelegen, 
kan het betrekken van de buurtbewoners een eenvoudige meerwaarde opleveren voor het leven 
van de bewoners. Ook kunnen de bewoners dan eenvoudiger deelnemen aan de activiteiten die 
worden georganiseerd in het buurthuis (Heumen, Straatsma, Huibers, Jans, & Krijger, 2009).  
 

3.4.4 Toekomstbestendigheid 
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). Uit een 
vergelijking van 19 kleinschalige woonvormen en 17 verpleeghuisafdelingen is gebleken dat 
bewoners van kleinschalige woonvoorzieningen (1) meer van de omgeving genieten en vaker iets te 
doen hebben, (2) deze minder hulp nodig hebben in het dagelijks leven en meer betrokken zijn bij 

Figuur 124: Resultaten op Kwaliteit van Leven in de 
Nederlandse onderzoeksgroep (Rooij, Luijkx, Emmerink, 
Declerq, & Schols, 2009) 
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elkaar en (3) er minder vrijheidsbeperkende maatregelen in kleinschalige woonvoorzieningen 
hoeven worden toegepast dan in verpleeghuizen (Boekhorst, 2007). 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).  
 

3.5 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).  
 

3.5.1 Beschikbaarheid en toegankelijkheid 
Van oorsprong is de serviceflat bedoeld voor beter gesitueerde ouderen. Uitgangspunt daarin was 
dat er zoveel mogelijk service en privacy aanwezig is met zo weinig mogelijk zorgen (Stavenuiter & 
Dongen, 2008). Totaal waren er in 2004 430 servicewoningcomplexen met ongeveer 50.000 
woningen (Leeuw, 2004). Uit onderzoek van TimesLab is gebleken dat er in 2011 nog 360 serviceflats 
waren met een capaciteit van ongeveer 42.000 appartementen (Homan & Hoeksma, 2011). Het zou 
kunnen dat er ondertussen een aantal serviceflats uit de markt zijn genomen, maar een andere 
reden zou een verschil in definitie of een incomplete database kunnen zijn. In heel Nederlands zijn 
serviceflats te vinden, maar concentreert zich in beperkte mate in regio’s waar de beter gesitueerde 
ouderen wonen, zoals de Utrechtse Heuvelrug, ’t Gooi en Wassenaar (Leeuw, 2004). In de minder 
dicht bevolkte gebieden, zoals Flevoland, Limburg en Groningen, zijn bijna geen serviceflats te 
vinden (zie Figuur 125).  
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Er is veel leegstand, met name in de koopflats en de zorg wordt niet erg efficiënt geregeld. Het 
servicepakket wordt niet gemoderniseerd en investeringen in de woning door de individuele 
eigenaren worden ook niet gedaan. De leegstand loopt in sommige gevallen op tot meer dan 20 
procent van de capaciteit van de serviceflat. Dit gaat in 75 procent van de gevallen om 
koopcomplexen die langdurige leegstand kennen. Toch kent 11 procent van de serviceflats nog een 
wachtlijst, maar dit betreft alleen huurappartementen (Homan & Hoeksma, 2011).  
 
De meest voorkomende toelatingscriteria is een leeftijd van minimaal 55 jaar, maar in sommige flats 
is er ook een ballotagecommissie die bestaat uit huidige bewoners. De populatie in serviceflats 
wordt steeds ouder en hebben steeds meer zorg nodig (Homan & Hoeksma, 2011). In 2004 was de 
gemiddelde leeftijd van de bewoners 81,1 jaar; dit ontloopt weinig de gemiddelde leeftijd van een 
verzorgingshuis. Wel is de verwachting dat bewoners in serviceflats een betere gezondheidssituatie 
hebben dan de verzorgingshuisbewoners, omdat verzorgingshuisbewoners alleen toegankelijk zijn 
voor mensen met een bepaalde gezondheidsindicatie (Leeuw, 2004). 
 

3.5.2 Kwalitatieve kenmerken  
Serviceflats zijn oorspronkelijk vaak koopwoningen, maar 
worden soms ook te huur aangeboden. Ze zijn gericht op 
mensen met een hoger inkomen (Leeuw, 2004). In 2011 
bleek dat ondertussen 61 procent serviceflats verhuurd 
worden, 28 procent te koop en bij 11 procent van de gevallen 
is zowel koop als huur mogelijk. Een verklaring hiervoor kan 
zijn dat de appartementen noodgedwongen verhuurd 
worden, omdat ze niet verkocht worden (Homan & Hoeksma, 
2011). Als er gekeken wordt naar het aantal woningen in een 
complex, zijn de huurserviceflats meestal te vinden in grotere 
complexen dan de koopwoningen met services (Leeuw, 
2004). De meeste serviceflats hebben 2, 3 of 4 kamers. 9 
procent van de serviceappartementen heeft 4 kamers (zie 
Figuur 126). Bijna alle serviceflats staan objectief gezien op de beste locaties in de regio. De 
toegankelijkheid met openbaar vervoer en eigen vervoer is redelijk tot goed. Er staan ongeveer net 
zoveel serviceflats in een stedelijke als in een dorpse of landelijke omgeving. Van de locaties in een 
stedelijke omgeving (53 procent) is 44 procent te vinden nabij het centrum van de stad; de andere 
serviceflats bevinden zich aan de rand van de stad of in een buitenwijk. De meeste serviceflats in een 
dorp (53 procent van alle serviceflats) zijn te vinden in buitengebieden (69 procent).  
 
 

Figuur 126: Verhouding aantal 
kamerappartementen (Homan & Hoeksma, 
Kerngegevens Serviceflats in Nederland , 
2011) 

Figuur 125: Verdeling Serviceflats Nederland (Homan & Hoeksma, Kerngegevens Serviceflats in Nederland , 2011) 
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Er kunnen vier verschillende servicecomponenten 
worden onderscheiden, namelijk de woondiensten, 
infrastructurele diensten, welzijnsdiensten en 
zorgdiensten. Welzijnsdiensten kunnen ook nog 
onderscheiden worden door diensten die zich richten 
op het algemeen welbevinden van de senior en 
gemaksdiensten, zoals boodschappenservice, 
woonservice, tuinonderhoud en toezicht tijdens 
vakanties (Nagel, 2006). De service die het meest 
wordt aangeboden is een maaltijdvoorziening (zie 
Figuur 127). Bij 62 van de 360 serviceflats bevindt zich een 24-uurs zorgpost; dit komt overeen met 
17 procent van alle serviceflats (Homan & Hoeksma, 2011). Homan en Hoeksma omschrijven de 
serviceflats als ‘prachtige appartementen’, maar met een gedateerde inrichting. Door de prachtige 
locaties biedt dit vastgoed wel veel mogelijkheden (Homan & Hoeksma, 2011).  
 

3.5.3 Organisatie en financiering 
De meeste koopflats worden aangeboden met een Vereniging van Eigenaren (Homan & Hoeksma, 
2011). Deze organisatievorm is niet erg slagvaardig, omdat de directeur te allen tijde 
verantwoording moet afleggen van het bestuur van de vereniging (Leeuw, 2004). Het bestuur dat 
voornamelijk bestaat uit de eigen bewoners is vrijwel ondoenlijk om toekomstbestendig beleid te 
voeren. Bewoners steunen vaak alleen maatregelen voor de korte termijn, omdat de zittende 
eigenaren liever geen verandering willen zoals verbouwingen of renovatie (Leeuw, 2004; Homan & 
Hoeksma, 2011). Een klein deel van de serviceflats, 18 procent, is eigendom van een zorginstelling of 
woningcorporatie. Bewoners huren dan een appartement van de zorginstelling of corporatie 
(Homan & Hoeksma, 2011).  
 
Naast de kosten voor de koop of huur van een woning, worden servicekosten aan de bewoner 
verplicht doorberekend. Bij de koop van een servicewoning moet gemiddeld 700 euro aan 
servicekosten betaald worden. De servicekosten bij huurappartementen zijn gemiddeld 275 euro, 
maar het kan zijn dat een deel van de servicekosten die de koper betaald bij de huurder in de 
huurprijs zit berekend (Homan & Hoeksma, 2011). Als deze servicekosten in een serviceflat worden 
vergeleken met de servicekosten in andere zorgwoningen zijn ze in een serviceflat veel hoger. Dit 
komt omdat hierbij verplicht een totaal servicepakket moet worden afgenomen en betaald, ook al 
maken zij geen gebruik van de diensten (Leeuw, 2004).  
 
Thuiszorg behoort altijd tot de mogelijkheden, maar deze blijkt sterk versnipperd zijn omdat men 
zelf mag kiezen welke organisatie men daarvoor inhuurt. In 74 procent van de gevallen zijn er 
meerdere zorgaanbieders actief in de serviceflat, terwijl het efficiënter zou kunnen zijn als de 
(thuis)zorg centraal geregeld wordt en door één enkele aanbieder geleverd wordt (Homan & 
Hoeksma, 2011). 
 

3.5.4 Toekomstbestendigheid 
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 127: Profilering voorzieningen 
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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).  
 

3.6 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.  

3.6.1 Beschikbaarheid en toegankelijkheid 
In 2013 stonden 72 particuliere verpleeg- en 
verzorgingshuizen ingeschreven in het 
Zorgregister. Hierin worden de categorieën 
verzorgingshuis, verpleeghuis en 
psychogeriatrische instelling onderscheiden. Alle 
andere voorzieningen, zoals 
woonzorgvoorzieningen voor ouderen, 
woonzorgboerderijen en wonen met zorg vallen 
onder overig (RiVM, 2013). Uit een snelle scan 
van de websites van de genoemde instellingen, 
blijkt dat er minstens 555 plekken expliciet voor 
psychogeriatrische cliënten zijn (met name 
Herbergiers) en 1.025 plaatsen voor mensen 
met somatische en/of psychogeriatrische 
klachten. In alle woonvormen wordt 24-uurszorg 
geboden, waardoor alle woningen geschikt zijn 
voor de mensen met de zwaarste zorgvraag. Uit 
deze inventarisatie blijkt ook dat niet alle 
instellingen geregistreerd zijn in het 
Zorgregister. Andere bronnen melden dan ook 
dat in 2013 het aantal zorgvilla’s groeide van 149 tot zeker 169; een stijging van ruim 13 procent in 
één jaar. Dit komt overeen met zo’n 2 procent van alle bedden in verzorgings- en verpleeghuizen 
(NOS, 2013). De toenemende aantrekkelijkheid van zorgvilla’s kan volgens ouderenbond ANBO 
worden verklaart door de toegenomen eigen bijdrage voor vermogende ouderen in 2012. Deze 
bijdrage is ruim 2.000 euro en ze willen dan er ook graag wat voor terug. De hogere woonkosten 
worden geaccepteerd, omdat men daarvoor een woning, woonomgeving en service krijgt die 
voldoet aan hun eisen (NOS, 2013). Er zijn verschillende huizen die zich richten op diverse 
doelgroepen. In het ene huis wordt de nadruk gelegd op intensieve zorg, terwijl de ander meer een 
woonvoorziening is. Ook zijn er huizen speciaal voor dementerende ouderen. Het uitgangspunt is 
dat mensen in de woonvoorziening kunnen blijven wonen, ook al hebben ze meer zorg nodig 
(NeVeP, 2014).  

Figuur 128: Particuliere verpleeg- en verzorgingshuizen 
2013 (RiVM, 2013) 
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3.6.2 Kwalitatieve kenmerken 
 Veelal worden de zorgvilla’s gerealiseerd in kwalitatief hoogwaardige panden of 
nieuwbouwcomplexen. Voor de rest is er weinig bekend over de kwalitatieve kenmerken van 
particuliere zorginstellingen. 

3.6.3 Organisatie en financiering 
Een onderneming als de Herbergier heeft ondertussen 21 huizen en bouwt nog zeven nieuwe 
complexen. Martha Flora, een nieuwkomer in dit segment, wil in 2020 twintig vestigingen hebben 
(Smits, 2013). Uitgangspunt is dat het gaat om de verzorgde, niet om de zorgverlener of de instelling.  
 
Naast de AWBZ-geïndiceerde zorg en de bijbehorende eigen bijdrage, worden ook de kosten voor 
huur, servicekosten en basiszorg aan de bewoner doorberekend. De maandelijkse kosten daarvoor 
liggen tussen de 3.000 en 5.900 euro. Gemiddeld moet een bewoner 4.025 euro per maand 
neerleggen (Zorghulpatlas, 2014).  

3.6.4 Toekomstbestendigheid 
De commercieel ingestelde zorgvilla’s bieden veel services, maar daarvoor dient de bewoner fors te 
betalen. Dergelijke 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 (zie Figuur 129). 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).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figuur 129: Aantal doelgroephuishoudens per woningcategorie (Heddes & Brounen, 2014) 
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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. 

 

3.7 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).  

3.7.1 Beschikbaarheid en toegankelijkheid 
De eerste verplaatsbare mantelzorgwoning is in 2008 geplaatst in Eindhoven (Dirkse, 2012). In 2012 
waren er volgens Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen en Zorg zo’n tweehonderd verplaatsbare 
mantelzorgwoningen in gebruik (Aedes-Actiz, 2012). Het is niet bekend hoeveel particulieren op 
eigen initiatief een tijdelijke woning voor hun ouders op eigen terrein hebben geplaatst.  
 
Een mantelzorgwoning is erg geschikt voor mensen dicht in de buurt van de kinderen willen wonen, 
maar toch een eigen woning en privacy willen behouden. Omdat de kinderen zo dicht in de buurt 
wonen kunnen zij een deel van de zorg op zich nemen en snel bij de ouder kunnen zijn in 
noodsituaties. Nadelen van inwoning, zoals afname van privacy, verlaging van toeslagen of uitkering 
en verandering in indicatie van thuiszorg, worden door deze situatie vermeden (Neele, Rossum, & 
Janse, 2010). De verplaatsbare woningen zijn vooral handig voor landelijk wonende families. 
Ouderen met een zorgvraag komen vaak in een ver gelegen verpleeghuis terecht, omdat er geen 
zorgvoorzieningen in de buurt zijn. Bovendien is er genoeg ruimte voor de plaatsing van een 
mantelzorgwoning, terwijl dat in steden een stuk moeilijker is (Aedes-Actiz, 2013).  
 
Woningcorporaties bieden normaliter de woning aan die persoon die het langst staat ingeschreven 
en die voldoet aan bepaalde voorwaarden. Woningcorporaties kunnen wel bepaalde eisen stellen 
aan de toewijzing van een mantelzorgwoning, zoals ze dat ook doen bij reguliere zorgwoningen. Een 
voorwaarde voor toewijzing zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de woningzoekende ouder is dan 65 
jaar of een bepaalde zorgindicatie moet hebben. Aangezien het gaat om huurders die een 
zorgindicatie hebben, vallen deze huurders niet onder de toewijzingseis dat corporaties minimaal 90 
procent van hun vrijkomende sociale huurwoningen moeten verhuren aan mensen met een 
inkomen beneden een bepaald prijsniveau (Beurden & Ruiter, 2012).  
 
 
 
 
 

Figuur 130: Ontwikkeling investeringsvolume in 
zorgvastgoedbeleggingen (DTZ Zadelhoff, 2014) 
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3.7.2 Kwalitatieve kenmerken 
Mantelzorgwoningen zijn er te vinden in 
allerlei vormen en maten. Ze zijn mobiel 
en flexibel door de manier waarop ze zijn 
gebouwd, namelijk industrieel, flexibel en 
demontabel (KCWZ, 2013). Er bestaan 
kleine herbruikbare units, maar ook 
complete mantelzorgwoningen, 
afhankelijk van de vraag van de afnemer 
(Witter & Beld, 2012). PasAan levert 
mantelzorgwoningen tussen de 33 en 54 
vierkante meter groot waar een eigen 
slaapkamer, badkamer, keuken, 
woonkamer en gangetje in te vinden zijn. 
De woning kan zo aangepast worden aan 
de gewenste eisen die men stelt aan de 
woning, zoals een sta-op toilet en 
domotica. Een voorbeeld van een 
mantelzorgwoning is te zien in Figuur 131. Het is ook mogelijk om een dergelijke unit verder uit te 
bereiden. Vaak worden deze units geplaats in de tuin van hun kinderen of gedeeltelijk in een nabij 
gelegen plantsoen. De tuin waar de woning geplaatst wordt moet relatief veel ruimte zijn. Hierbij 
moet wel snel gedacht worden aan zo’n 70 vierkante meter (Mezzo, 2014). Daardoor is de woning 
minder of niet geschikt voor reguliere woningen in centrumgebieden, maar wel voor 
eengezinswoningen met een grote tuin (bijvoorbeeld in buitengebieden) of in landelijke gebieden 
(Neele, Rossum, & Janse, 2010). Na gebruik van de woning kan deze eenvoudig weer verplaatst 
worden naar een volgende locatie (PasAan, 2014). 

3.7.3 Organisatie en financiering 
De mantelzorger die woont in de reguliere woning neemt vaak het initiatief voor een 
mantelzorgwoning. Binnen de Gemeente krijgen ze vaak te maken met de afdelingen ruimtelijke 
ordening, bouw- en woningtoezicht, Wmo en de welstandcommissie (Neele, Rossum, & Janse, 
2010). De meeste mantelzorgwoningen 
worden aangeschaft door particulieren, 
maar ook enkele woningbouwverenigingen 
hebben de mantelzorgwoning in hun bezit 
die zij verhuren als verplaatsbare woning 
(Dirkse, 2012). De huur van een dergelijke 
woning moet ongeveer 550 euro per 
maand zijn. Kaal kost een 
mantelzorgwoning rond de 70.000 euro en 
aangekleed rond de 100.00 euro (KCWZ, 
2013). Daarnaast moeten ook de kosten 
voor leges en de plaatsingskosten betaald 
worden. Uit onderzoek naar 10 mantelzorgwoningen, bleek dat de kosten inclusief plaatsing in mei 
2010 uit kwamen op ongeveer 150.000 euro. In Figuur 132 is te zien dat de totale lasten voor de 
bewoners gemiddeld 1.600 euro per maand bedroegen. Dit is voor de bewoner duurder dan als hij in 
een zorginstelling zou verblijven, maar levert een enorme besparing op voor de Rijksoverheid 
(Neele, Rossum, & Janse, 2010). Aangezien een mantelzorgwoning aangemerkt wordt als een 
zelfstandige woning en meestal geen huur kent die hoger is dan de liberalisatiegrens, heeft de 
huurder recht op huurtoeslag als het inkomen en vermogen niet te hoog zijn (Beurden & Ruiter, 
2012). De bouwkundige staat, de flexibele voorzieningen en herinzetbaarheid van 
mantelzorgwoningen zorgt er voor dat de woning waardevast blijft (Dirkse, 2012). Na 20 jaar is een 

Figuur 131: Plattegrond mantelzorgwoning van 54 m
2             

 
(PasAan, 2014) 

Figuur 132: Maandelijkse totale kosten mantelzorgwoningen 
t.o.v. alternatieve woonvorm (Neele, Rossum, & Janse, 2010) 
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mantelzorgwoning ongeveer afgeschreven (KCWZ, 2013). Van de andere kant is het een relatief dure 
oplossing ten opzichte van een reguliere zorgwoning, aangezien de levensduur van een normale 
woning een afschrijvingstermijn heeft van 50 jaar en een hogere restwaarde kent (Beurden & Ruiter, 
2012). Bovendien is het verplaatsen van de woning erg prijzig, waardoor bijvoorbeeld 
WonenBreburg er voor heeft gekozen om niet meer woningen aan te schaffen. Zodra de 
plaatsingskosten door de AWBZ en Wmo betaald kunnen worden, zou het voor de woningcorporatie 
aantrekkelijker worden (Aedes-Actiz, 2013). Een van de leveranciers van mantelzorgwoningen is 
PasAan. Na gebruik kunnen zij bemiddelen tussen oude en nieuwe bemiddelaar en verplaatsen ze 
ook deze woning (PasAan, 2014). Belangrijk bij de koop en verkoop van mantelzorgwoningen is dat 
de woning kan worden aangemerkt als een onroerend goed, wat er voor zorgt dat er 
overdrachtsbelasting verschuldigd is. Ook kan een hogere WOZ-waarde worden toegekend aan de 
bestaande woning met de mantelzorgwoning, zodat de gemeentelijke belastingen hoger zijn dan de 
woning zonder mantelzorgwoning (Beurden & Ruiter, 2012).  
 

3.7.4 Toekomstbestendigheid 
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).  
 

3.8 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).  

3.8.1 Doelgroep en toegankelijkheid 
De gedachte achter kangoeroewoningen is dat meerdere generaties onder één dak kunnen leven, 
twee gezinnen bij elkaar kunnen wonen of dat zorgbehoevenden en verzorgers bij elkaar kunnen 
wonen zonder hun zelfstandigheid op te geven. Deze woonvorm is niet echt iets nieuws. Vroeger 
was, met name in de agrarische sector, het veel gebruikelijker om als kind te zorgen voor sociale en 
financiële zekerheid aan ouders (Steenbergen, 2005). In de jaren zeventig verschenen de eerste 
woningen die gebouwd werden als kangoeroewoningen. De schatting is dat er in Nederland enkele 
honderden woningen zijn die als kangoeroewoning fungeren (Steenbergen, 2005). Andere spreken 
over tientallen kangoeroewoningen. CDA-kamerlid Mirjam Sterk pleitte in 2009 er voor om het 
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aantal kangoeroewoningen te verveelvoudigen, maar tot nu toe is dat niet gelukt (Broeks, 2009). Het 
probleem met kangoeroewoningen is dat als een van de twee partijen uit de woning vertrekt, de 
ander niet verplicht kan worden te verhuizen. Woningen moeten daarom vaak apart van elkaar 
verhuurd worden en interne verbindingen worden gesloten. Hierdoor kunnen de woningen alleen 
weer als kangoeroewoning verhuurd worden als ze allebei tegelijkertijd vrij komen (VROM-raad, 
2002). De populariteit van kangoeroewoningen zijn wisselend. Steenbergen (2005) concludeerde uit 
zijn onderzoek in Friesland dat 47 procent wel in een kangoeroewoning zou willen wonen. Ook 
onderzoek van USP Marketing Consultancy laat zien dat consumenten een kangoeroewoning wel 
degelijk zien als een alternatief, maar dat de grootte van de percelen, de terughoudendheid van 
banken om hypotheken te verstrekken en het risico dat woningcorporaties zitten met een half 
verhuurd pand er voor zorgen dat het aanbod niet aansluit (Janssen, 2005). In Amsterdam werd in 
2002 nog maar een kwart als kangoeroewoning verhuurd, omdat er geen vraag naar zou zijn. In 
Nijmegen was de mutatiegraad heel erg laag en in Rotterdam werd geconcludeerd dat het niet nodig 
was om zo dicht op elkaar te wonen (VROM-raad, 2002). De problemen rondom de continuïteit en 
de kwaliteit van woningen blijken uit onderzoek van Aedes-Actiz nog steeds actueel. De 
woningcorporaties waarvan bekend is dat zij in 2005 kangoeroewoningen in hun portfolio hadden is 
beperkt tot twaalf. De zes corporaties die meededen aan het onderzoek hadden totaal zo’n 50 
woningen in hun bezit (Witter & Bijl, 2014). Deze woonvorm is niet specifiek gemaakt voor 
allochtonen, maar is wel bijzonder geschikt voor deze groep. Veel allochtonen hebben namelijk de 
zorgplicht van kinderen naar hun ouders, terwijl de eigen woningen niet groot genoeg zijn om 
ouders ook onderdak te bieden (VROM-raad, 2002).  
 

3.8.2 Kwalitatieve kenmerken 
De VROM-raad (2002) onderscheidt drie verschillende manieren waarop een kangoeroewoning kan 
worden vormgegeven. Er kunnen twee woongedeeltes gecreëerd worden die met elkaar verbonden 
zijn en ook als één geheel worden verhuurd. Een andere mogelijkheid is om de ouderen te laten 
wonen in de benedenwoning, terwijl de kinderen in de bovenwoning wonen. De derde woonvorm is 
dat er twee woningen zijn in hetzelfde portiek. Er zijn zowel nieuwbouwprojecten op dit gebied, 
maar ook binnen de bestaande voorraad kunnen dergelijke woningen worden gerealiseerd. De vier 
geïnventariseerde projecten van VROM in Amsterdam, Dordrecht, Nijmegen en Wageningen zijn 
allemaal ontworpen in de vorm van boven-benedenwoningen. Sommige zijn alleen extern 
toegankelijk, andere zijn door een interne trap te bereiken (VROM-raad, 2002).  

3.8.3 Organisatie en financiering 
Er zijn een aantal woningcorporaties dat kangoeroewoningen heeft gerealiseerd, maar dit zijn maar 
een beperkt aantal. Het gaat vaak om een aantal huurwoningen. Er zijn ook particulieren die hierin 
initiatief nemen door bij elkaar te gaan wonen of de muren van een bestaande woning door te 
breken. Bij nieuwbouwwoningen zijn de obstakels dat er tekorten zijn aan vrije kavels en 
geldverstrekkers die niet twee hypotheken wil verstrekken voor één bouwovereenkomst. Een hoofd- 
en buidelwoning naast elkaar past vaak niet binnen de meeste percelen en woningen boven elkaar 
zijn minder gewenst. Ook gemeentelijke wet- en regelgeving beperken de mogelijkheden voor 
inwoning bij kinderen (Steenbergen, 2005). In Dordrecht kwam het initiatief om woon-
zorgcombinaties te realiseren in een herstructureringsoperatie in een van de wijken van de 
allochtone bevolking zelf (VROM-raad, 2002).  
  
Financieel is het voordelig als de mantelzorger dicht bij de zorgbehoevende in de buurt woont, 
omdat de kosten van professionele hulpverlening verminderen doordat een deel van de zorg door 
mantelzorgers wordt overgenomen. Om wel voor (aanvullende) professionele hulp in aanmerking te 
komen, moet de buidelwoning wel worden gezien als een aparte woning en niet als één huishouden 
met de hoofdwoning. Anders wordt verwacht dat de huisgenoten voor elkaar zorgen en de 
huishoudelijke taken overnemen (Steenbergen, 2005).  
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3.8.4 Toekomstbestendigheid 
Het grootste voordeel van kangoeroewoningen is dat het een goede mogelijkheid is om (langdurig) 
mantelzorg te kunnen verlenen. De problemen die spelen 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 altijd 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). 

 

3.9 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).  
 
In 2008 is in opdracht van de Federatie Gemeenschappelijk Wonen een onderzoek uitgevoerd naar 
gemeenschappelijke woonvormen voor 55-plussers. De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd 
op 146 woongemeenschappen, waarbij niet geconcludeerd kan worden of dit een representatief 
beeld geeft van alle woongemeenschappen in Nederland (Jansen, Stavenuiter, Dijkhuis, Dongen, & 
Tricht, 2008). De informatie over de woonvormen, die hieronder per thema worden weergegeven, 
dienen dan ook met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.  
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3.9.1 Beschikbaarheid en toegankelijkheid 
Woonverenigingen worden nergens geregistreerd, maar toch denkt de Federatie Gemeenschappelijk 
wonen dat er minstens duizend van bestaan met 
een gemiddelde groepsgrootte van vijf personen. 
Een deel daarvan zijn kleinere groepswoningen en 
niet specifiek bedoeld voor ouderen (Tricht, 
Kromwijk, & Pieters, 2007). Uit onderzoek in 1998 
bleek dat er destijds ongeveer 200 groepswoningen 
voor ouderen waren met daarin met 5.200 leden 
tussen de 50 en 90 jaar (Brenton, 1998). De 
Landelijke Vereniging van Groepswonen voor 
Ouderen (LVGO) schatte dat er in 2004 vierduizend 
eenheden zijn voor ouderen in groepswoonvormen 
(Stam, 2004). In het onderzoek van Jansen et al. 
(2008) zijn totaal 225 woongemeenschappen 
gelokaliseerd waarin uitsluitend ouderen wonen en 
226 gemeenschappen waarin in een onbekend aantal gevallen ook een of meer ouderen wonen 
(Jansen, Stavenuiter, Dijkhuis, Dongen, & Tricht, 2008).  
 
Een groot deel van de ouderengemeenschappen 
en een kleinere meerderheid van de meer-
generatiewoongemeenschappen heeft een 
wachtlijst (zie Figuur 134). De redenen om af te 
wijzen zijn meestal een te hoge leeftijd 
(ouderengemeenschappen) en onvoldoende 
betrokkenheid (meergeneratiegemeenschappen). 
(Jansen, Stavenuiter, Dijkhuis, Dongen, & Tricht, 
2008). Het verloop van bewoners is gering 
(Stavenuiter & Dongen, 2008).  
De bewoners vormen samen een vereniging die 
de verantwoordelijkheid heeft over het project en meebepalen wie als nieuwe bewoner wordt 
toegelaten (LVGO, 2014). Uit het onderzoek naar 146 woongemeenschappen in Nederland bestaat 
73 procent uit gemeenschappen met alleen-ouderen. De andere 40 gemeenschappen bestaan uit 
meerdere generaties, waarin in de meeste gevallen drie generaties wonen (kinderen, volwassenen 
en ouderen). In zeven gevallen gaat het om twee generaties, namelijk volwassenen en ouderen 
(Jansen, Stavenuiter, Dijkhuis, Dongen, & Tricht, 2008). In de gemeenschappen waarin alleen 
ouderen wonen is 59 procent een huishouden dat alleen bestaat uit een vrouw alleen. 10 procent is 
een man alleen en 31 procent zijn paren die in een woongemeenschap wonen. Uit een onderzoek in 
zeven woongroepen in Nederland en Denemarken blijkt ook dat het veelal vrouwen zijn die 
besluiten om in en woongroep te gaan wonen en dat het meestal gaat het om alleenstaanden 
(Bamford, 2005).  
 
Als er gekeken wordt naar de leeftijd van ouderen in woongemeenschappen, valt op dat de leeftijd 
in gemeenschappen voor alleen ouderen 
vooral ligt tussen de 65 en 84 jaar (77 
procent), terwijl het zwaartepunt bij 
meergeneratiegemeenschappen ligt 
tussen de 19 en 54 jaar. De meeste 
ouderen in 
meergeneratiegemeenschappen zijn dan 

Figuur 135: Leeftijden van ouderen (55+) in een woongemeenschap 
(Jansen, Stavenuiter, Dijkhuis, Dongen, & Tricht, 2008) 

Figuur 133: Woongemeenschappen met ouderen in 
Nederland waarvan het adres is gevonden, per maart 2008 
(Jansen, Stavenuiter, Dijkhuis, Dongen, & Tricht, 2008) 

Figuur 134: Aantal personen op de wachtlijst (percentage) 
(Jansen, Stavenuiter, Dijkhuis, Dongen, & Tricht, 2008) 



 

H
o

o
fd

st
u

k:
 H

u
id

ig
e 

w
o

o
n

(z
o

rg
)m

o
ge

lij
kh

ed
en

 

 46
 

ook tussen de 55 en 64 jaar en maximaal 84 jaar. In de gemeenschappen alleen voor ouderen is het 
overgrote deel tussen de 65 en 84 jaar (zie Figuur 135). Bij 93 procent van de 
ouderengemeenschappen is leeftijd een selectiecriterium bij het vinden van nieuwe bewoners. 26 
procent hanteert daarbij geen maximum leeftijd, maar als ze dat wel hanteren is dat meestal een 
leeftijdscriterium tussen 65 en 69 jaar of tussen de 70 en 74 jaar. De mate van zelfredzaamheid en 
de bewuste keuze voor gemeenschappelijk wonen zijn de meest belangrijke criteria voor toelating 
tot de woongemeenschap. De meergeneratiegemeenschappen hanteren meestal (82 procent) geen 
leeftijdslimiet, maar hechten vaker grote waarde aan de bewuste keuze voor gemeenschappelijk 
wonen en de persoonlijke klik.  
 
  



 

H
o

o
fd

st
u

k:
 H

u
id

ig
e 

w
o

o
n

(z
o

rg
)m

o
ge

lij
kh

ed
en

 

 47
 

3.9.2 Kwalitatieve kenmerken 
Er bestaan veel verschillende soorten 
woongemeenschappen. De varianten 
onderscheiden zich door een sterke variatie op 
het gebied van locatie, ruimtelijke structuur, 
sociale opbouw en inrichting, bezitsverhouding 
en bijzondere voorzieningen.  
 
De woongemeenschappen met alleen ouderen 
bestaan uit gemiddeld 24 huishoudens. De 
meeste hebben een groep van tussen de 20 en 
29 huishoudens. De grootte van de 
meergeneratie-gemeenschappen varieert veel 
meer (zie Figuur 136). De gemiddelde omvang van meergeneratie-woongemeenschappen is 49 
bewoners. De gemeenschappen waarin alleen ouderen wonen zijn gemiddeld iets kleiner, namelijk 
31 bewoners.  
 
In de definitie van woongemeenschappen is al 
opgenomen dat meerdere zelfstandige 
huishoudens één of meer ruimtes met elkaar 
delen, waarvan er minstens één met een 
ontmoetingsfunctie. In de meeste gevallen is er 
een gemeenschappelijke huis- of eetkamer of een 
(eet)keuken (zie Figuur 137). Vaak is er ook sprake 
van een gemeenschappelijke tuin. Sommige 
gemeenschappen hebben ook de beschikking over 
een gemeenschappelijke logeerruimte. 
Meergeneratie-woongemeenschappen hebben 
gemiddeld 7,5 gemeenschappelijke ruimtes, 
terwijl woongemeenschappen met alleen ouderen 
beschikken over gemiddeld 4,5 
gemeenschappelijke ruimtes. De meeste 
woningen kostten tussen de 450 en 550 euro per 
maand (Stam, 2004).  
 
Meer dan de helft van de woongemeenschappen 
is gevestigd in de grote stad, waarbij de groepen waar alleen ouderen wonen vaker aan de rand van 
de stad wonen dan de meergeneratie-woongemeenschappen (respectievelijk 35 en 23 procent). Er 
gemeenschappen waarbij meer generaties samen wonen zijn vaker te vinden in kleine steden, 
terwijl de groepen ouderen zich vaker vestigen in dorpen.  
 
De meer recenter opgezette woongemeenschappen hebben een andere kijk op privacy van de 
bewoners. Er ligt minder nadruk op gemeenschappelijk koken, maar meer op het organiseren van 
activiteiten. De woongroepen zijn veel vaker groter, er is sprake van hoogbouw, nieuwbouw en er is 
vaker een lift aanwezig. De woningen zijn groter en hebben meer voorzieningen. Het aantal 
gemeenschappelijke voorzieningen zijn vaak minder, maar de ontmoetingsruimten die er zijn, zijn 
wel vaak groter (Kruiswijk & Overbeek, 1998). Een andere trend is groepswonen in voormalige 
boerderijen. Het idee is dat de boerderijen, die vaak een cultuurhistorisch landschappelijke waarde 
hebben, worden omgebouwd tot woongemeenschappen voor rijkere senioren. Op deze manier 
wordt het landschap beschermd en kunnen volwaardige seniorenwoningen worden gerealiseerd in 
agrarische gemeenten (Stavenuiter & Dongen, 2008). Eenzelfde doel wordt bereikt met het initiatief 

Figuur 136: Aantal huishoudens per gemeenschap (Jansen, 
Stavenuiter, Dijkhuis, Dongen, & Tricht, 2008) 

Figuur 137: Gemeenschappelijke ruimten (Jansen, 
Stavenuiter, Dijkhuis, Dongen, & Tricht, 2008) 
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in Roosendaal, waarbij een leegstaand kloostergebouw omgebouwd zou kunnen worden tot dertig 
woningen voor het project groepswonen (BN De Stem, 2013).  
 

3.9.3 Organisatie en financiering 
De woongemeenschappen waarin alleen ouderen worden opgenomen zijn allemaal ontstaan na 
1979. 55 procent is ontstaan in de jaren 90. Van de meergeneratie-woongemeenschappen is 15 
procent al ontstaan voor 1980 en bestaan gemiddeld dan ook aanzienlijk langer (21 jaar) dan de 
woongemeenschappen voor alleen oudere, die gemiddeld 13 jaar bestaan. Er is geen sprake van 
professionele hulp door de woongemeenschap, maar van noaberschap. De meeste 
woongemeenschappen geven dan ook aan dat ze geen structurele hulp verschaffen en ook geen 
lichamelijk zorg geven. Het gaat meer om burenhulp die elkaar steunt als het nodig is. Zodra het gaat 
om verpleging moet professionele zorg komen of neemt de familie de zorg op zich. Uiteindelijk zijn 
er maar enkele geïnterviewde bewoners die gebruik maken van professionele zorg. In alle 
woongemeenschappen is het wel voorgekomen dat de bewoner uiteindelijk de woongemeenschap 
moest verlaten vanwege gezondheidsproblemen. Meestal waren deze problemen gerelateerd aan 
dementie, in andere gevallen waren het fysieke kwalen (Jansen, Stavenuiter, Dijkhuis, Dongen, & 
Tricht, 2008).  

3.9.4 Toekomstbestendigheid 
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, wat 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, uiteindelijk 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).  
 
 

3.10 Andere woonvormen 
Er zijn nog veel meer woonvormen die geschikt zijn of kunnen worden gemaakt om ouderen thuis 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.  

3.10.1 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 
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(woonkamer, keuken, toilet, badkamer, en één slaapkamer) op één verdiepingslaag liggen. Een 
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. Nultredenwoningen 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.  
 

3.10.2 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 138: Beschrijving van voorzieningen die voorkomen in 
bepaalde prijsklasse, prijspeil 2005 (Neele, Rossum, & Janse, 
2010) 
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3.10.3 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, waardoor het niet noodzakelijk is om in een intramurale 
zorginstelling te gaan wonen (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 alleen 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.  

3.11 Overzicht  
In deze bijlage is een samenvatting gegeven van de kenmerken van woonvormen specifiek voor 
senioren. De variaties zijn uitputtend, waardoor niet alle woon(zorg)vormen benoemd kunnen 
worden. In Figuur 139 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 139: Overzicht woon(zorg)mogelijkheden in relatie tot categorisering, toewijzing en financiering 
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4 Kwantitatieve vraag 
 

4.1 Methode 
Uit de analyse van de woningmarkt, het zorgstelsel en functioneringsprofielen kan een theoretisch 
model worden gemaakt van de vraag en het aanbod. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat woningen 
alleen bewoond kunnen en zullen worden door de groep waarvoor ze het meest geschikt of bedoeld 
zijn. Dit betekent dat in dit model de toegankelijkheid alleen bepaald zou worden door de zorgvraag 
(soort profiel) en inkomen (primaire of niet-primaire doelgroep).  
 
Om de vraag naar de specifieke soorten seniorenwoningen te inventariseren wordt gebruik gemaakt 
van de door TNO ontwikkelde functioneringsprofielen in combinatie met de huidige 
inkomensverdeling in primaire en niet-primaire doelgroep voor woningcorporaties. Hieruit komen 5 
verschillende groepen. De combinatie van de verschillende bronnen zorgt er voor dat de 
betrouwbaarheid van de getallen wordt vergroot. De groep 65-plussers kunnen ingedeeld worden in 
5 verschillende groepen op basis van beperkingen in het functioneren. Hieronder wordt een 
beschrijving geven van de beperkingen die ouderen hebben in een bepaalde groep. Meer informatie 
over de totstandkoming van de profielen is te vinden in paragraaf 2.4.1. 
 

 
 
Uit Horizonline (TNO, 2014) kan informatie worden gehaald over het 
aantal mensen van 65 jaar en ouder die last hebben van een bepaalde 
beperking. Om te kunnen bepalen hoeveel mensen hiervan in 
aanmerking komen voor een sociale huurwoning, wordt gekeken naar 
het besteedbaar inkomen van huishoudens in de gemeenten. Deze data 
is alleen beschikbaar voor de gehele bevolking (niet alleen 65 jaar en 
ouder) en op percentielniveau, waarbij elk 10-procentsgroep staat voor 
een inkomen tot een bepaald niveau (zie Figuur 140). De peildatum is 
2011; in dat jaar was de inkomensgrens vastgesteld op 33.614 euro 
(Zeelenberg, 2011). Hieruit kan geconcludeerd worden dat alle mensen 
die in de eerste zes 10-procentsgroepen zitten, behoren tot de primaire 
doelgroep van woningcorporaties.  
 
 
 
  

10%-groep Bijbehorend 
besteedbaar 
inkomen (incl. 
studenten) 

1
e 

13.200 
2

e 
17.100 

3
e 

20.800 
4

e 
24.300 

5
e 

28.700 
6

e
 33.700 

7
e
 39.300 

8
e
 46.600 

9
e
 58.400 

10
e
 geheim 

Figuur 140: Besteedbaar inkomen 
in 10%-groepen (CBS, 2013) 

 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) 
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Landelijk gezien zijn de percentielgroepen even groot. Op gemeenteniveau verschillen de 
geselecteerde gemeente in het aandeel mensen dat in 2011 een huishoudinkomen had onder 
33.614 euro per jaar (zie Figuur 141). In de Gemeente Heerlen is een veel groter aandeel van de 
bevolking de primaire doelgroep en (theoretisch) afhankelijk van de woningcorporatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals ook al geconcludeerd in paragraaf 
4.4 blijken mensen met een lager 
inkomen veel vaker fysieke 
gezondheidsproblemen te hebben. 
Bovendien is de kans op het hebben van 
een beperking groter naarmate men 
ouder wordt (zie paragraaf 4.2). Mensen 
met een inkomen tot 34.085 euro 
(prijspeil 2012), zullen dus veel vaker 
gezondheidsproblemen hebben. Het 

inkomen is niet gekoppeld aan het 
functioneringsprofiel, maar uit de data 
van het WoON 2012 kan wel gehaald worden welk deel van het aandeel van de 65-plussers in de 
ADL/HDL-profielen een inkomen heeft onder en boven de 34.085 euronorm (zie Figuur 142). Niet-
rokers en mensen met een hogere opleiding blijken minder vaak dementie te ontwikkelen. 
Alzheimer Disease International verwacht dat in 2050 70 procent van de mensen met dementie uit 
landen met lage of middeninkomens komt (Prince, Albanese, Guerchet, & Prina, 2014). Aangenomen 
wordt dat eenzelfde percentage van toepassing zou kunnen zijn op de gehele Nederlandse 
bevolking. Aangezien mensen met dusdanige somatische klachten zoals bedoeld in de 
functioneringsprofielen veelal niet meer zelfstandig wonen en deelnemen aan het Woononderzoek, 
wordt de verdeling in dit profiel benader door gebruik te maken van het gemiddelde in heel 
Nederland (60,0 procent) en de overige ingevulde percentages.  
 
Aangezien het aandeel mensen dat een inkomen heeft 
onder de inkomenseis voor woningcorporaties per 
gemeente verschilt, is het belangrijk om dit ook te 
verwerken in de combinatie tussen het 
functioneringsprofiel en het inkomen. Hiervoor wordt als 
uitgangspunt het landelijk beeld van de 
verdelingspercentages primaire en niet-primaire doelgroep 
in alle functioneringsprofielen genomen en toegepast op de 
functioneringsprofielen op gemeentelijk niveau. Deze cijfers moeten per profiel gecorrigeerd 
worden met een gemeentefactor. Deze gemeentefactor kan achterhaald worden door de optelsom 

                                                           
2
 Aangenomen wordt dat dit aandeel hetzelfde is bij de groep van 65 jaar en ouder.   

 1e - 6e 
10%-
groep  

7e-10e 
10%-
groep  

Aandeel 
huishoudinkomen 
<33.614 euro

2
 

Heerlen 32.600 11.800 73,4% 

Helmond 23.400 14.500 61,7% 

Hilversum 24.200 15.800 60,5% 

Súdwest-Fryslân 22.100 13.200 62,6% 

Landelijk   60,0% 

Figuur 141: Aantal mensen in 10%-groepen en percentage 
primaire doelgroep in gemeenten 2011 (CBS, 2013) 

Figuur 142: Aandeel mensen in inkomensgroep met bepaald 
ADL/HDL-profiel of functioneringsprofiel 

Bron Functionerings <34.085 >34.085 

ADL/HDL - Geen en 
lichte beperkingen 

Profiel 1 
56,0% 44,0% 

ADL/HDL -Matig 
beperkingen  

Profiel 2 
75,0% 25,0% 

ADL/HDL -Ernstige 
beperkingen 

Profiel 3 
83,2% 16,8% 

? Profiel 4 85,0% 15,0% 

Alzheimer Disease 
International 

Dementie 
70,0% 30,0% 

 Gemiddeld 60,0% 40,0% 

  <34.085 >34.085 

Heerlen 73,4% 26,6% 

Helmond 61,7% 38,3% 

Hilversum 60,5% 39,5% 

Súdwest-Fryslân 62,6% 37,4% 

Figuur 143: Overzicht aandeel mensen in 
inkomensgroep in gemeenten (CBS, 2013) 
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van de voorlopige gemeentecijfers te vergelijken met de gemeentelijke totaalpercentages (zie Figuur 
143) die toegepast zijn op de totaalgroep 65 jaar en ouder (optelsom van alle 
functioneringsprofielen). Het uiteindelijke resultaat is het aantal mensen in een bepaald 
functioneringsprofiel die behoort tot de primaire doelgroep (<34.085 euro) of de niet-primaire 
doelgroep (>34.085 euro). Terugvertaald naar percentages binnen de functioneringsprofielen, zien 
de percentages behorende tot de primaire doelgroep zoals weergegeven in Figuur 144. 
 

 

  

                                                           
3
 In dit figuur is duidelijk dat de berekende gemiddelde percentages iets afwijken van de opgegeven percentages uit CBS 

zoals weergegeven in Figuur 141. Met de beschikbare data is deze afwijking niet te verkleinen. De afwijking is minimaal 
(max 0,4 procent) en wordt daarom geaccepteerd.   

  Heerlen Helmond Hilversum Súdwest-Fryslân Nederland 

Profiel 1 69,8% 57,9% 56,0% 58,7% 56,0% 

Profiel 2 84,5% 76,4% 75,0% 77,0% 75,0% 

Profiel 3 90,0% 84,3% 83,2% 84,7% 83,2% 

Profiel 4 91,1% 86,0% 85,0% 86,4% 85,0% 

Dementie  80,9% 71,6% 70,0% 72,3% 70,0% 

Gemiddeld 65+ 73,0% 61,6 60,5% 62,5% 60,0%  

Figuur 144: Aandeel mensen in profiel die behoren tot primaire doelgroep
3
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4.2 Data vraag uit functioneringsprofielen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Nederland 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Profiel 1  2.394.164 2.465.885 2.778.443 3.077.271 3.393.638 3.635.973 3.728.073 

Profiel 2 177.801 182.446 207.440 240.088 270.684 297.362 320.541 

Profiel 3 167.484 171.543 195.425 225.525 251.817 278.237 301.842 

Profiel 4 96.275 98.739 112.866 130.893 151.369 176.900 200.102 

Dementie  76.124 78.079 89.245 104.405 124.162 145.050 163.180 

Totaal 65+ 2.911.848 2.996.692 3.383.419 3.778.182 4.191.670 4.533.522 4.713.738 

Figuur 145: Prognose aantal mensen in Nederland met bepaalde beperkingen (TNO, 2014) 

 Heerlen 
  

2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Profiel 1 14.631 14.843 15.832 16.953 17.915 17.881 16.919 

Profiel 2 1.154 1.164 1.215 1.307 1.406 1.476 1.499 

Profiel 3 1.102 1.108 1.147 1.224 1.313 1.387 1.415 

Profiel 4 651 660 712 758 810 888 959 

Dementie 518 526 559 595 650 720 784 

Totaal 65+ 18.056 18.301 19.465 20.837 22.094 22.352 21.576 

Figuur 146: Prognose aantal mensen in Heerlen met bepaalde beperkingen (TNO, 2014) 

 Helmond 
  

2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Profiel 1 11.340 11.646 12.832 14.208 15.972 17.846 18.998 

Profiel 2 807 830 931 1.065 1.195 1.334 1.479 

Profiel 3 757 776 873 990 1.094 1.226 1.372 

Profiel 4 410 431 498 561 634 730 831 

Dementie 324 338 387 443 518 597 676 

Totaal 65+ 13.638 14.021 15.521 17.267 19.413 21.733 23.356 

Figuur 147: Prognose aantal mensen in Helmond met bepaalde beperkingen (TNO, 2014) 

 Hilversum 
  

2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Profiel 1 13.032 13.208 13.947 14.787 16.042 17.278 18.121 

Profiel 2 1.056 1.067 1.123 1.215 1.316 1.422 1.540 

Profiel 3 1.015 1.026 1.083 1.164 1.242 1.343 1.457 

Profiel 4 640 650 686 736 794 893 994 

Dementie 502 508 535 574 636 716 794 

Totaal 65+ 16.245 16.459 17.374 18.476 20.030 21.652 22.906 

Figuur 148: Prognose aantal mensen in Helmond met bepaalde beperkingen (TNO, 2014) 

 Súdwest-Fryslân 
  

2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Profiel 1 13.598 13.973 15.416 16.655 18.000 13.598 13.973 

Profiel 2 986 1.016 1.168 1.337 1.473 986 1.016 

Profiel 3 922 947 1.098 1.255 1.370 922 947 

Profiel 4 529 545 634 743 855 529 545 

Dementie 414 427 502 598 703 414 427 

Totaal 65+ 16.449 16.908 18.818 20.588 22.401 16.449 16.908 

Figuur 149: Prognose aantal mensen in Súdwest-Fryslân met bepaalde beperkingen (TNO, 2014) 
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4.3 Data vraag uit combinatie functioneringsprofielen en inkomensverdeling 

 

 

Nederland  2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Profiel 1 

<34.085 56,0% 1.340.732 1.380.896 1.555.928 1.723.272 1.900.437 2.036.145 2.087.721 

>34.085 44,0% 1.053.432 1.084.989 1.222.515 1.353.999 1.493.201 1.599.828 1.640.352 

Profiel 2 

<34.085 75,0% 133.351 136.835 155.580 180.066 203.013 223.022 240.406 

>34.085 25,0% 44.450 45.612 51.860 60.022 67.671 74.341 80.135 

Profiel 3 

<34.085 83,2% 139.347 142.724 162.594 187.637 209.512 231.493 251.133 

>34.085 16,8% 28.137 28.819 32.831 37.888 42.305 46.744 50.709 

Profiel 4 

<34.085 85,0% 81.834 83.928 95.936 111.259 128.664 150.365 170.087 

>34.085 15,0% 14.441 14.811 16.930 19.634 22.705 26.535 30.015 

Dementie  

<34.085 70,0% 53.287 54.655 62.472 73.084 86.913 101.535 114.226 

>34.085 30,0% 22.837 23.424 26.774 31.322 37.249 43.515 48.954 

Totaal 65+ 
<34.085 60,0% 1.748.550 1.799.037 2.032.509 2.275.317 2.528.539 2.742.560 2.863.572 

>34.085 40,0% 1.163.298 1.197.655 1.350.910 1.502.865 1.663.131 1.790.962 1.850.166 

Figuur 150: Prognose aantal mensen in Nederland met bepaalde beperkingen en inkomen 

Figuur 151: Prognose aantal mensen in Heerlen met bepaalde beperkingen en inkomen 

Heerlen  2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Profiel 1 

<34.085 69,8% 10.211 10.359 11.049 11.831 12.503 12.479 11.808 

>34.085 30,2% 4.420 4.484 4.783 5.122 5.412 5.402 5.111 

Profiel 2 

<34.085 84,5% 975 983 1.026 1.104 1.188 1.247 1.266 

>34.085 15,5% 179 181 189 203 218 229 233 

Profiel 3 

<34.085 90,0% 992 997 1.032 1.101 1.182 1.248 1.273 

>34.085 10,0% 110 111 115 123 131 139 142 

Profiel 4 

<34.085 91,1% 593 602 649 691 738 809 874 

>34.085 8,9% 58 58 63 67 72 79 85 

Dementie  

<34.085 80,9% 419 426 452 481 526 582 634 

>34.085 19,1% 99 100 107 114 124 138 150 

Totaal 
65+ 

<34.085 73,0% 13.190 13.366 14.209 15.209 16.136 16.366 15.856 

>34.085 27,0% 4.866 4.935 5.256 5.628 5.958 5.986 5.720 

Figuur 152: Prognose aantal mensen in Helmond met bepaalde beperkingen en inkomen 

Helmond  2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Profiel 1 

<34.085 57,9% 6.567 6.745 7.432 8.228 9.250 10.335 11.003 

>34.085 42,1% 4.773 4.901 5.400 5.980 6.722 7.511 7.995 

Profiel 2 

<34.085 76,4% 617 634 712 814 913 1.020 1.130 

>34.085 23,6% 190 196 219 251 282 314 349 

Profiel 3 

<34.085 84,3% 638 654 736 834 922 1.033 1.156 

>34.085 15,7% 119 122 137 156 172 193 216 

Profiel 4 

<34.085 86,0% 352 371 428 482 545 628 714 

>34.085 14,0% 58 60 70 79 89 102 117 

Dementie  

<34.085 71,6% 232 242 277 317 371 428 484 

>34.085 28,4% 92 96 110 126 147 169 192 

Totaal 
65+ 

<34.085 61,6% 8.407 8.646 9.584 10.676 12.001 13.443 14.488 

>34.085 38,4% 5.231 5.375 5.937 6.591 7.412 8.290 8.868 
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Hilversum  2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Profiel 1 

<34.085 56,0% 7.297 7.395 7.809 8.279 8.982 9.674 10.146 

>34.085 44,0% 5.735 5.813 6.138 6.508 7.060 7.604 7.975 

Profiel 2 

<34.085 75,0% 792 800 842 911 987 1.066 1.155 

>34.085 25,0% 264 267 281 304 329 356 385 

Profiel 3 

<34.085 83,2% 844 854 901 968 1.033 1.117 1.212 

>34.085 16,8% 171 172 182 196 209 226 245 

Profiel 4 

<34.085 85,0% 544 552 583 626 675 759 845 

>34.085 15,0% 96 98 103 110 119 134 149 

Dementie  

<34.085 70,0% 351 356 374 402 445 501 556 

>34.085 30,0% 151 152 161 172 191 215 238 

Totaal 
65+ 

<34.085 60,5% 9.828 9.957 10.510 11.186 12.122 13.118 13.914 

>34.085 39,5% 6.417 6.502 6.864 7.290 7.908 8.534 8.992 

Figuur 153: Prognose aantal mensen in Hilversum met bepaalde beperkingen en inkomen 

Súdwest-Fryslân 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Profiel 1 

<34.085 58,7% 7.985 8.206 9.053 9.781 10.570 11.380 11.605 

>34.085 41,3% 5.613 5.767 6.363 6.874 7.430 7.999 8.157 

Profiel 2 

<34.085 77,0% 760 783 900 1.030 1.135 1.225 1.304 

>34.085 23,0% 226 233 268 307 338 365 389 

Profiel 3 

<34.085 84,7% 781 802 930 1.063 1.160 1.258 1.349 

>34.085 15,3% 141 145 168 192 210 227 244 

Profiel 4 

<34.085 86,4% 457 471 548 642 738 843 934 

>34.085 13,6% 72 74 86 101 117 133 148 

Dementie  

<34.085 72,3% 299 309 363 432 508 577 633 

>34.085 27,7% 115 118 139 166 195 221 243 

Totaal 
65+ 

<34.085 62,5% 10.282 10.570 11.793 12.947 14.112 15.283 15.826 

>34.085 37,5% 6.167 6.338 7.025 7.641 8.289 8.945 9.180 

Figuur 154: Prognose aantal mensen in Súdwest-Fryslân met bepaalde beperkingen en inkomen 
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5 Inventarisatie aanbod Nederland 

5.1 Inleiding 
In deze bijlage wordt beschreven op welke manier wordt het aantal woningen voor senioren 
(geschikt, verzorgd, beschermd en beschermd voor dementie) wordt geschat.  

5.2 Alle woningen 
Het CBS heeft een inventarisatie van het aantal mensen van 65 jaar en ouder dat een koopwoning 
heeft, een woning huurt via een woningcorporatie of een woning huurt via een commerciële 
verhuurder. 40,6 procent is in handen van een corporatie, ook al hoeft dit niet te betekenen dat het 
ook daadwerkelijk een sociale huurwoning is. Er is namelijk alleen gekeken naar de eigenaar en niet 
naar de hoogte van de huurprijs. Totaal waren er in 2012 ruim 1,7 miljoen woningen bewoond door 
een of meer personen van 65 jaar en ouder. Dit komt overeen met een gemiddelde woningbezetting 
van 1,55. Als er vanuit wordt gegaan dat de (mogelijke) woningbezetting geen verband heeft met de 
eigendomsvorm, kan een schatting worden gemaakt van het aantal 65-plussers dat in een dergelijke 
woning kan wonen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Figuur 155: Eigendom bewoonde woningen in 2012 (CBS, 2012) (CBS, 2014) 

 
De ministeries van VROM (nu Ministerie van Infrastructuur en Milieu)en VWS hebben in 2007 een 
actieplan geschreven over samen werken aan wonen, welzijn en zorg. Voor dit actieplan is een 
indeling gemaakt van woningen naar geschiktheid voor ouderen (of mensen met beperkingen). De 
woningen met de meeste zorg staan in onderstaand figuur bovenaan en de onderste 
woningvoorraad die het minst geschikt is voor ouderen staat onderaan.  
 

 
Figuur 157: Opbouw en aantal geschikte woningen (Schlangen, 2007) 

 

 

 

 

 Aantal 
woningen 
voor 65+ 

Aantal 
plaatsen 
voor 65+ 

% van totaal 
woningen 
65+ 

% van alle 
woningen van 
huishoudens 

Eigen woningen 813.500 1.258.767 46,3% 56,2% 

Corporatiewoningen 713.600 1.104.187 40,6% 31,4% 

Overige huurwoningen 212.600 328.966 12,1% 11,3% 

Eigendom onbekend 15.800 24.448 0,9% 1,2% 

Totaal aantal woningen 1.755.500 6.848.600 

Aantal mensen 2.716.368 16.730.348 

Gemiddelde woningbezetting 1,55 2,44 

overige woningen 

geschikte 
huisvesting 
voor wonen 
met zorg en 
welzijn niet-

ouderenwoning 

Ouderenwoning 

ingrijpend aangepaste woning   
overige nultredenwoning              

(zelfst.) verzorgd wonen   
wonen met diensten   
overige woningen voor ouderen 
  

verpleeghuizen   
verzorgingshuizen    
Figuur 156: Opbouw geschikte 
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Onder deze termen worden de volgende definities verstaan: 

5.3 Intramurale aanbod 
Het intramurale aanbod voor Verpleging en Verzorging (V&V) bestaat uit eenheden voor cliënten die 
verzorgingshuiszorg, somatische of psychogeriatrische zorg nodig hebben. Het onderscheid tussen 
verzorgingshuiszorg en somatische zorg (verpleeghuiszorg) heeft te maken met de zwaarte van de 
zorg die men nodig heeft. Hierover is meer te vinden in bijlage 3.2 dat volledig gaat over verpleeg- 
en verzorgingshuizen. Het intramurale aanbod bestaat per definitie uit WTZi-erkende instellingen en 
zijn praktisch altijd in het bezit van woningcorporaties of zorginstellingen.  
 
Als gevolg van het verdwijnen van Verpleging en Verzorging ZZP 1 tot en met (een deel van) 4 zullen 
veel verzorgingshuizen moeten sluiten. In 2012 waren nog 98.838 verzorgingshuisplaatsen. Ruim 
54.000 eenheden voor cliënten met VV ZZP 1 tot en met 3 zouden niet langer nodig zijn als deze 
groep direct geen recht meer heeft op verblijf. Aangezien de mensen die deze indicatie hebben wel 
nog in een verzorgingshuis mogen blijven en er steeds meer ouderen zijn, zal dit niet het aantal zijn 
wat uiteindelijk ook echt zal gaan sluiten. Berenschot heeft een inventarisatie gedaan en komt tot de 
conclusie dat in 2013 en 2014 elf verzorgingshuislocaties zijn gesloten die samen meer dan 500 
plaatsen hadden. Nog zo’n 46 verzorgingshuisplaatsen hebben aangekondigd dat ze in de periode 
van juli 2014 tot januari 2020 zullen sluiten. Dit komt overeen met meer dan 2.800 plaatsen 
(Berenschot, 2014). Uit onderzoek van Actiz blijkt dat er al 1.200 verzorgingshuisplaatsen uit de 
markt zijn genomen en in de toekomst zullen nog zo’n 4.300 verzorgingshuiseenheden gesloten 
worden. Een grove schatting van de combinatie van deze twee bronnen zou er op neerkomen dat in 
2014 al zo’n 2.000 verzorgingshuisplaatsen minder zullen zijn.  
 
 
  

1. Woningen met verzorgd wonen. Hiervan is sprake als een huishouden in een ouderenwoning gebruik kan 
maken van verpleging of verzorging in een bij de woning gelegen steunpunt, verzorgingshuis of 
dienstencentrum. 

2. Woningen met diensten. Dit betreft ouderenwoningen waar huishoudens gebruik kunnen maken van 
diensten uit een verzorgingshuis, dienstencentrum of steunpunt, zoals huishoudelijke hulp en 
maaltijdverzorging (maar niet van verzorging of verpleging). Ook wooncomplexen met een huismeester, 
receptie, recreatieruimte, kamers waar verzorging of verpleging mogelijk is of een sociaal alarm, worden 
hiertoe gerekend. 

3. Overige woningen voor ouderen. Dit zijn alle woningen die speciaal bestemd zijn voor ouderen, maar waar 
geen zorg- of dienstverlening aangeboden wordt. 

4. Woningen met ingrijpende aanpassingen, die niet tot de categorieën 1,2 of 3 behoren. 
5. Overige nultredenwoningen: nultredenwoningen die niet tot categorie 1, 2, 3 of 4 behoren. 
6. Overige woningen. 

(Schlangen, 2007) 
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 TNO heeft onderzoek gedaan naar de toekomst 
van verzorgingshuizen. De bestaande 98.838 
verzorgingshuisplaatsen kunnen voor een deel 
gebruikt worden voor ouderen met 
psychogeriatrische (24.710 plaatsen) en 
somatische klachten (14.814 plaatsen). 48.102 
verzorgingshuisplaatsen zouden als gevolg van 
de veranderingen in de zorgfinanciering niet 
meer gebruikt kunnen worden voor dezelfde doelgroep als waarvoor ze eerder gebruikt werden. 
Zo’n 2.662 psychogeriatrische en 3.273 somatische cliënten zouden (na eventuele aanpassingen) in 
dezelfde voorzieningen kunnen gaan wonen. Ongeveer 2.455 verzorgingshuisplaatsen zouden 
geëxtramuraliseerd kunnen worden; hierbij zijn het niet langer intramurale woonvoorzieningen, 
maar is sprake van scheiden wonen en zorg. Er wordt aangenomen dat deze woonvormen dan de 
zorgzwaarte behouden van een verzorgingshuis, waardoor er sprake is van verzorgd wonen.  
 

5.4 Ouderenwoningen 
ABF Research heeft op basis van het WoON 2009 en WoON 2012 een inschatting gemaakt van het 
aantal verzorgde en overige geschikte woningen. Hieruit is geconcludeerd dat er 134.000 woningen 
voor verzorgd wonen en 1.822.000 overige geschikte woningen zijn (Galen, Willems, & Poulus, 
2013).  
 

Soort woning Aantal 

Totaal verzorgd wonen 134.000 

Totaal overig geschikte woningen, waarvan 1.822.000 

Wonen met diensten 174.000 

Overige ouderenwoning 205.000 

Ingrijpend aangepaste woning 124.000 

Overige nultredenwoning 1.318.000 

        Figuur 159: Aantal geschikte woningen in 2012 (Galen, Willems, & Poulus, 2013) 

 

Uit de voorgenoemde informatie kan het volgende overzicht van Schlangen uit 2007 worden 
geactualiseerd met de aantallen uit 2014. 

 
Figuur 160: Opbouw en aantal geschikte woningen in 2012. Bewerkt naar (Schlangen, 2007) 

  

Aantal zorgplaatsen 2012 (TNO, 2014) 2014 

Verzorgingshuis zorg  98.838 - 

Somatische zorg  28.530 47.617 

Psychogeriatrische zorg  48.109 75.481 

Toevoeging extramuraal - 2.455 

Totaal intramuraal 175.477 173.639 

Figuur 158: Aantal intramurale zorgplaatsen (TNO, 2014) 

overige woningen  
4.893.600 

 
geschikte huisvesting 
voor wonen met zorg 

en welzijn 
1.955.000 

Niet-ouderenwoning 
1.442.000 

 
Ouderenwoning 

513.000  

ingrijpend aangepaste woning   124.000 
overige nultredenwoning                  1.318.000 

(zelfst.) verzorgd wonen       134.000 
extramuralisatie verzorgingshuizen               2.455 
wonen met diensten       174.000 
overige woningen voor ouderen      205.000 

 

Somatisch intramuraal             47.617 
Psychogeriatrisch intramuraal                     75.481 
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5.5 Eigendom 
Het CBS heeft gegevens beschikbaar over het aantal ouderenwoningen in Nederland. Een 
ouderenwoning wordt gedefinieerd als “een zelfstandige woning bestemd of geschikt gemaakt voor 
ouderen” (CBS, 2012). Voorbeelden die hierbij genoemd worden zijn bejaardenwoningen (aangepast 
voor ouderen), aanleunwoningen (nabij een verzorgingstehuis), serviceflats (met dienstverlening) of 
woon-zorgcomplexen (met zorgverlening). Deze definiëring van ouderenwoningen komt overeen 
met de beschrijving van geschikt en verzorgd wonen.  
 
 

 Aantal 

ouderenwoningen 

% van alle 

ouderenwoningen 

Aantal 

woningen 

% van 

alle 

woningen 

Eigenaar-bewoner 76.200 15,3% 4.235.800 59,3% 

Sociale verhuurder 374.600 75,3% 2.243.400 31,4% 

Particulier verhuurder 4.900 1,0% 344.800 4,8% 

Verhuurder onbekend 41.500 8,3% 316.800 4,4% 

Totaal aantal woningen 497.200 100,0% 7.140.800 100,0% 

Aandeel ouderenwoningen van totale woningvoorraad 7,0% 

  

 

Jaarlijks moeten woningcorporaties informatie doorgeven 
aan het Centraal Fonds Volkshuisvesting om zich te 
verantwoorden over hun taken. Hierin staan 
volkshuisvestelijke en financiële gegevens van alle 
individuele corporaties in Nederland. Op het gebied van 
wonen en zorg wordt het aantal woningen dat zij hebben 
voor bepaalde doelgroepen doorgegeven. In Figuur 162 zijn 
deze aantallen weergegeven. Er wordt niet altijd een 
opsplitsing gemaakt tussen de woningen die voor ouderen 
en andere doelgroepen bedoeld zijn, waardoor het belangrijk is om te weten over welke woningen 
het daadwerkelijk gaat. Hieronder worden de definities gegeven zoals verspreid door het Centraal 
Fonds Volkshuisvesting. Het is de bedoeling dat woningcorporaties volgens deze indeling de 
informatie verstrekken.  
 

 

Uit deze definities wordt al duidelijk dat nultredenwoningen niet per se een woning hoeft te zijn die 
speciaal wordt toegewezen aan ouderen of gehandicapten. Veel appartementen in Nederland zijn 
nultredenwoningen, maar deze worden niet allemaal aan ouderen van 55 of 65 jaar en ouder 
toegewezen (Galen, Willems, & Poulus, 2013).  

Figuur 161: Aantal en eigendom ouderenwoningen (CBS, 2012) 

Aantal woningen 2013 

Woningen voor ouderen en 
gehandicapten  

350.403 

Eenheden of woningen in 
bijzondere woongebouwen  

59.334 

Nultredenwoningen 701.965 

Figuur 162: Aantal woningen in corporatiebezit 
(CFV, 2013) 

 Ouderen- of gehandicaptenwoning Een woning die de corporatie bij vrijkomen met voorrang toewijst aan 
een 55-plushuishouden c.q. aan een gehandicapte.  

 Eenheden of woningen in bijzondere woongebouwen Deze woongelegenheden maken deel uit van een 
gebouwencomplex of deel van een gebouw waarin vormen van zorg- en dienstverlening kunnen worden 
verricht, zoals  (bijvoorbeeld verpleeghuizen, verzorgingshuizen, bejaardentehuizen, kinder- en sociale 
tehuizen, woonzorgcomplexen, etc.). 

 Nultredenwoning 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 woning is extern toegankelijk als de belangrijkste vertrekken van buiten te 
bereiken zijn zonder trappen te hoeven lopen. 

(CFV, 2013) 
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5.6 Totaal aanbod 
Door gebruik te maken van de bestaande beschikbare cijfers over beschermd, verzorgd en geschikt 
wonen kan een beeld worden gegeven van het aanbod en de aanbieder van deze woningen. Naast 
de speciaal voor ouderen bestemde woningen, zijn er ook nog veel andere woningen die geschikt 
zijn voor ouderen, maar niet worden aangemerkt als ouderenwoning en dus ook niet per definitie 
ouderen voorlaat om een dergelijke woning te bemachtigen. Er zijn zo’n 124.000 woningen al 
ingrijpend aangepast. Daarnaast zijn er ook nog 1.318.000 overige nultredenwoningen (Galen, 
Willems, & Poulus, 2013), waarvan woningcorporaties 351.562 in hun bezit hebben (CFV, 2013). 32 
procent van dergelijke woningen worden op dit moment bewoond door 65-plussers (Galen, Willems, 
& Poulus, 2013). Ondanks dat ouderen geen voorrang krijgen op deze woningen, zijn er toch zo’n 
421.760 woningen die bewoond wordt door deze doelgroep.  
 

  

                                                           
4
 Deze woningen zijn onderdeel van de reguliere woningmarkt en zijn dan ook niet relevant voor het onderzoek.  

5
 Voor de woonvormen geschikt en verzorgd wonen is uitgegaan van het aandeel ouderenwoningen dat in bezit is van een 

woningcorporatie en het aandeel dat in handen is van particulieren, commerciële verhuurders en overige verhuurders. De 
uiteindelijke uitkomsten komen voor een groot deel overeen met het aantal ouderenwoningen zoals opgegeven door 
woningcorporaties. Het zou kunnen dat het werkelijke aandeel geschikte woningen in bezit van woningcorporaties veel 
kleiner is dan bij het verzorgd wonen en visa versa.    

Nederland Totaal aantal 

woningen 

Soort 

woningmarkt 

Aantal 

woningen 

Bronnen 

Zelfstandig wonen
4
   N.v.t.  

Geschikt wonen
5
 379.000 

Non-profit 285.387 (Galen, Willems, & 

Poulus, 2013) 

(CBS, 2012)  

(CFV, 2013)  

Profit 93.613 

Verzorgd wonen
5 136.455 

 

Non-profit 103.357 

Profit 33.098 

Beschermd wonen 
49.417 

 

Non-profit 47.617 
(TNO, 2014) 

Literatuur bijlage 3.6 

 

Profit 1.025 

Beschermd wonen (dementie) 
76.081 

 

Non-profit 75.481 

Profit 555 

Totaal geschikt, verzorgd  

en beschermd wonen 
640.953 

Non-profit 511.842  

Profit 129.111 

Figuur 163: Totale aanbod aan woningen voor ouderen 

javascript:varinfo(3443)
javascript:varinfo(3444)
javascript:varinfo(3445)
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6 Gerealiseerde woonwensen 

6.1 Inleiding 
In deze bijlage worden de resultaten van de mate waarin mensen hun woonwensen kunnen 
realiseren weergegeven.  

6.2 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 eengezinswoningen) 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 164: Gewenste en gerealiseerde soort woning (de roodgekleurde cijfers geven een significant verschil weer) 

6.2.1 Leeftijdscategorie 50-64 jaar 
Van de mensen die graag de komende 2 jaar wil gaan verhuizen, willen bijna net zoveel mensen 
wonen in een reguliere eengezinswoning als in een reguliere meergezinswoning. De mensen die in 
een deel van een woning (1,6 procent) wil wonen vormen maar een beperkt aandeel van de totale 
groep. Het verzorgings- of verpleeghuis is bij deze nog verre van populair; nog geen 0,4 procent wil 
graag in een verzorgingshuis wonen. Als de vergelijking wordt gemaakt tussen de mensen met een 
woonwens en de mensen die al een woning hebben gevonden waar ze naar toe zijn verhuisd, is er 
een significant verschil te bemerken. Het verschil zit in het aandeel woningen met 
gemeenschappelijke voorzieningen en ook in overige woonsoorten is een significant verschil te 
bemerken. Veel meer mensen willen graag in een woning wonen met gemeenschappelijke 
voorzieningen, terwijl daar geen aanbod in is. Ook de overige woonsoorten, zoals een boerderij of 
woning met bedrijfsruimte, zijn gewild, maar daar is beperkt aanbod in.  

6.2.2 Leeftijdscategorie 65-79 jaar 
De mensen in de leeftijdscategorie 65 tot 79 jaar kiezen voornamelijk voor een reguliere 
meergezinswoning; bijna 70 procent heeft de voorkeur voor een dergelijke woning. De reguliere 
eengezinswoning verliest sterk aan populariteit, aangezien nog maar 20,4 procent kiest voor een 
dergelijke woonvorm. Als de mensen die willen verhuizen en de mensen die verhuisd zijn met elkaar 
vergeleken worden, dan is duidelijk dat veel meer mensen in een reguliere eengezinswoning 
terechtkomen, terwijl ze daar helemaal niet naar zochten. Het verpleeg- en verzorgingshuis is voor 



 

H
o

o
fd

st
u

k:
 G

er
ea

lis
e

er
d

e 
w

o
o

n
w

en
se

n
 

 64
 

4,2 procent van de ouderen van 65 tot 79 jaar een woonvorm waar ze graag naar toe willen, maar 
uiteindelijk blijkt maar een veel kleiner deel daarnaartoe te verhuizen. Dit verschil is duidelijk 
significant, maar geeft een vertekend beeld omdat mensen die in een verzorgings- of verpleeghuis 
niet (of maar beperkt) worden bevraagd naar hun huidige woonvorm of woonwens. Hierdoor is het 
woningsoortkenmerk ‘verzorgings- of verpleeghuis’ vanzelfsprekend al veel lager.  
 

6.2.3 Leeftijdscategorie 80 jaar en ouder 
De voornaamste voorkeuren van mensen van 80 jaar en ouder die willen gaan verhuizen zijn de 
reguliere meergezinswoningen (49,1 procent) en het verzorgings- of verpleeghuis (35,6 procent). 
Nog geen vijf procent van deze groep wil gaan wonen in een reguliere eengezinswoning, terwijl 
uiteindelijk toch blijkt dat bijna 10,7 procent wel in een dergelijke woning terechtkomt. Er kan dus 
geconcludeerd worden dat er veel meer reguliere eengezinswoningen voor deze groep zijn en dat 
deze woonsoort uiteindelijk dus een alternatief is als andere woonvormen niet beschikbaar zijn. Er 
lijkt ook een significant verschil tussen de mensen die willen verhuizen en verhuisd zijn en de 
voorkeur geven aan een verzorgings- of verpleeghuis, maar dit zou er mee te maken kunnen hebben 
dat het aantal mensen in een dergelijke woonvorm (bijna) niet worden geënquêteerd. Het aantal 
mensen dat de afgelopen 2 jaar in een verzorgings- of verpleeghuis is gaan wonen, is dus niet 
meegenomen in de gerealiseerde woonwens.  
 

6.2.4 Conclusie 
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.  
 

6.3 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. 

6.3.1 Leeftijdscategorie 50-64 jaar 

 
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 165: Gewenste en gerealiseerde aantal kamers (de roodgekleurde cijfers geven een significant verschil weer) 
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Het overgrote deel van de mensen tussen de 50 en 64 jaar die willen gaan verhuizen heeft de 
voorkeur voor een woning met 3 kamers (42,9 procent) of 4 kamers (32,2 procent). Meer dan 4 
kamers heeft ook nog de voorkeur bij meer dan vijftien procent van deze groep. Als de vergelijking 
wordt gemaakt tussen de mensen die een willen verhuizen en de mensen die net verhuisd zijn, is 
een significant verschil te bemerken bij alle woningen met 2 of meer kamers. Veel meer ouderen 
krijgen uiteindelijk een 2- of 5-kamerwoning dan ze zouden willen hebben, terwijl er een tekort lijkt 
te zijn van woningen met 3 en 4 kamers. Het hoogste significante verschil is te bemerken hebben 
betrekking op woningen met zes of meer kamers; 50 tot 64-jarigen blijken daar vaker te gaan wonen 
dan oorspronkelijk gewenst was. Het is onbekend wat hier voor een verklaring zou kunnen zijn.  

6.3.2 Leeftijdscategorie 65-79 jaar 
Ook in de groep woningzoekenden in de leeftijd 65 tot 79 jaar is de 3-kamerwoning het populairst 
met 57 procent van de voorkeuren. Daarna is de voorkeur de 4-amerwoning (23,4 procent) en de 
tweekamerwoning (14,1 procent). Er is een significant verschil tussen de ideale woning van de 
verhuisgeneigden en de uiteindelijke realisatie van de woonwens, maar deze is alleen te vinden in 
woningen van 6 kamers of meer. Er is maar 0,7 procent dat naar een dergelijke grootte woning wil 
verhuizen, terwijl maar liefst 3,4 procent er daadwerkelijk gaat wonen.  

6.3.3 Leeftijdscategorie 80 jaar en ouder 
De meeste mensen van 80 jaar en ouder die op zoek zijn naar een woning willen graag een 3-
kamerwoning (44,8 procent) of 2-kamerwoning (40,7) hebben. 4-kamerwoningen zijn nog maar voor 
nog geen negen procent van de woningzoekenden de voorkeurswoning. Als gekeken wordt naar het 
verschil tussen de woningzoekenden en de mensen die de woonwens net gerealiseerd hebben, blijkt 
er geen significant verschil te zijn. 80-plussers kunnen blijkbaar goed aan een woning komen die 
voldoet aan de woonwensen die zij hebben.  

6.3.4 Conclusie 
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 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.  
 

 
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 166 : Gewenste en gerealiseerde woonoppervlakte (de roodgekleurde cijfers geven een significant verschil weer) 
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6.4.1 Leeftijdscategorie 50-64 jaar 
De woonwensen van mensen tussen de 50 en 64 jaar die willen verhuizen zijn redelijk verdeeld over 
alle woningoppervlakte categorieën. De grootste groep (28,4 procent) hiervan wil een woning tussen 
de 90 en 199 vierkante meter. Een ongeveer even groot aandeel wil een woning tussen de 50 en 89 
vierkante meter en tussen de 120 en 199 vierkante meter. Als er gekeken wordt naar de gewenste 
en gerealiseerde woningoppervlakte geldt voor alle woonoppervlaktes (behalve 200 vierkante meter 
of meer) dat er een significant verschil is waar te nemen. In de oppervlaktegroepen tot 89 vierkante 
meter zijn er veel meer mensen die uiteindelijk in een dergelijke woning gaan wonen, terwijl de 
voorkeur ligt bij grotere woningen. Er kan dan ook gezegd worden dat er te weinig woningen van 90 
tot 119, 120 tot 149 en 150 tot 199 vierkante meter zijn.  

6.4.2 Leeftijdscategorie 65-79 jaar 
Ook de mensen in leeftijdscategorie 65 tot 79 jaar die willen verhuizen hebben meestal (30,3 
procent) de voorkeur voor een woning tussen de 90 en 119 vierkante meter. 22 procent van de 
mensen wil liever een woning tussen de 70 en 89 vierkante meter. Als er wordt gekeken naar alle 
groepen samen blijkt er wel een significant verschil te zijn (Pearson Chi-kwadraat is 0,00), maar 
tussen de categorieën blijkt alleen een overschot van woningen minder dan 50 en tussen de 70 en 
89 vierkante meter te zijn. Alle andere woonoppervlaktes verschillen niet significant van elkaar. Er 
kan dus geconcludeerd worden dat er eerder woningen met andere woonoppervlaktes zouden 
moeten worden toegevoegd, dan woningen die kleiner zijn dan 50 vierkante meter of een 
woonoppervlakte hebben van tussen de 70 en 89 vierkante meter.  

6.4.3 Leeftijdscategorie 80 jaar en ouder 
Mensen van 80 jaar en ouder kiezen veel vaker voor een kleinere woning dan de lagere 
leeftijdsgroepen. 13,8 procent heeft de voorkeur voor een woning kleiner dan 50 vierkante meter, 
terwijl dat in andere leeftijdsgroepen niet hoger is dan 5 procent. Ongeveer elk 25 procent heeft een 
voorkeur voor een woonoppervlakte tussen de 50 en 69 vierkante meter, 70 en 89 vierkante meter 
en 90 en 119 vierkante meter. Voor alle oppervlaktegroepen kan gezegd worden dat er geen 
significant verschil is tussen de woonwensen en de gerealiseerde woonwens (Pearson Chi-kwadraat 
is 0,119) en de 80+-ers dus een woning kunnen vinden die voldoet aan hun woonwensen.  

6.4.4 Conclusie 
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.  

6.5 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.  

 
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 167: Gewenste en gerealiseerde toegankelijkheid (de roodgekleurde cijfers geven een significant verschil weer) 
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6.5.1 Leeftijdscategorie 50-64 jaar 
Bijna zestig procent van de mensen tussen 50 en 64 jaar die wil gaan verhuizen geeft aan dat ze niet 
per se een woning hoeven te hebben die intern en extern toegankelijk is. Een iets kleiner aandeel 
van de mensen kiest uiteindelijk voor een niet-nultredenwoning, terwijl ze daar wel naar op zoek 
waren. Dit verschil is niet significant en daarom kan ook geconcludeerd worden dat de mensen 
tussen de 50 en 64 jaar wel een nultredenwoning kunnen vinden als ze daar naar op zoek zijn.  

6.5.2 Leeftijdscategorie 65-79 jaar 
De verhuisgeneigden in deze leeftijdscategorie wil veel vaker (69 procent) een nultredenwoning dan 
de leeftijdscategorie hiervoor. Hierbij is wel een significant verschil te bemerken tussen de gewenste 
woning en de gerealiseerde woning. Uiteindelijk kan maar 60,4 procent ook daadwerkelijk een 
dergelijke woning vinden.  
 

6.5.3 Leeftijdscategorie 80 jaar en ouder 
Ruim 80 procent van de 80-plussers die wil gaan verhuizen heeft de voorkeur voor een 
nultredenwoning boven een woning waar men trappen moet lopen. Niet iedereen dan een 
dergelijke woning blijkbaar vinden, want het aandeel mensen dat uiteindelijk ook een 
nultredenwoning gaat bewonen blijft beperkt tot net iets meer dan 75 procent. Toch kan niet 
geconcludeerd worden dat er daadwerkelijk een significant verschil is tussen de mensen die willen 
gaan verhuizen en verhuisd zijn betreft het wel of niet willen en vinden van een nultredenwoning.  

6.5.4 Conclusie 
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.  
 

6.6 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 centrumgebieden, 
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.  
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6.6.1 Leeftijdscategorie 50-64 jaar 
Het grootste deel van de mensen tussen de 50 en 64 jaar met een verhuiswens wil graag een woning 
hebben buiten het centrum van de stad (35,1 procent) of in het centrum van het dorp (28,5 
procent). De meeste mensen lukt het uiteindelijk ook wel om een woning te vinden in het door hen 
gezochte gebied, behalve de mensen die naar het centrumgebied willen verhuizen. Er is voor dit 
woningkenmerk daadwerkelijk een verschil tussen het aandeel dat in het centrumgebied wil wonen 
(de gewenste woning) en mensen die in het centrumgebied zijn gaan wonen (de gerealiseerde 
woning).  

6.6.2 Leeftijdscategorie 65-79 jaar 
De mensen tussen de 65 en 79 jaar blijken veel vaker naar het centrum van het dorp willen trekken; 
39,3 procent van alle verhuisgeneigden in deze leeftijdsgroep heeft de voorkeur voor een centrum-
dorpse locatie. De mensen die graag verhuizen naar buiten het centrum vormen nu de tweede 
grootste groep met een percentage van 33,1 procent. Landelijke gebieden zijn nog maar voor 6,5 
procent van de woningzoekenden een gewenste optie, terwijl uiteindelijk 9,5 procent daar 
daadwerkelijk gaat wonen. Dit blijkt een significant verschil te zijn. Centrum-dorpse locaties zijn 
aantrekkelijker voor een grote groep, maar een kleiner aandeel kan er uiteindelijk ook echt gaan 
wonen. Hetzelfde geldt voor centra van steden. Deze wens wordt gesubstitueerd door het wonen 
buiten het centrum of groen-stedelijke gebieden. Het zou kunnen dat de mensen die niet in het 
centrum van een dorp kunnen gaan wonen, dan ook veel vaker landelijk gaan wonen.  

6.6.3 Leeftijdscategorie 80 jaar en ouder 
In de hoogste leeftijdscategorie willen ongeveer net zoveel mensen buiten het centrum als in het 
centrum van het dorp gaan wonen. Toch wil nog bijna 7 procent van de mensen landelijk wonen. 
Ook het centrum-stedelijk gebied is minder aantrekkelijk voor deze groep. Het gewenste woonmilieu 
van de mensen die willen verhuizen en het woonmilieu van de mensen die net verhuisd zijn 
verschillen niet significant van elkaar.  

6.6.4 Conclusie 
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.  
 

6.7 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 

 
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 168: Gewenste en gerealiseerd woonmilieu (de roodgekleurde cijfers geven een significant verschil weer) 
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meestal een financiële achtergrond; voornamelijk de hogere inkomensgroepen kopen een woning, 
terwijl een substantieel deel blijft huren (Mulder C. , 2004; Rouwendal, 2009). 

6.7.1 Eigendomsvorm 
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. 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. , Dynamiek in de derde leeftijd, 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 169 : Gewenste en gerealiseerde eigendomsvorm (de roodgekleurde cijfers geven een significant verschil weer) 
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6.7.2 Huurprijs 
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 huurwoning 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.  
 

6.7.3 Koopprijs  
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 170 : Gewenste en gerealiseerde huurprijs (de roodgekleurde cijfers geven een significant verschil weer) 

Figuur 171 : 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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6.7.4 Conclusie 
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 Data aanbod gemeente Heerlen 

Dementie, Beschermd en verzorgd wonen 

 

Naam locatie Zorginstelling Straat Postcode Plaatsnaam Bouwjaar Dementie 

 

Beschermd 

(dem+som) 

Verzorgd 

      Non-

profit 

Profit Non-

profit 

Profit Non-

profit 

Profit 

Parc Imstenrade De Vitalis 

WoonZorg 

Groep 

Parc Imstenrade 66 6418 PB Heerlen 2000   13     32 318 

Elfershof Sevagram 

Zorgcentra 

Ltm Weg 125-129 6412 BS Heerlen 2006 26    15  

Verpleeghuis Piushof en 

seniorenwoning Pius Vista 
Sevagram 

Zorgcentra 

Joost van 

Vondelstraat 101-107 6416 AR Heerlen 

2009 28    41  

Molenpark en de Rousch Sevagram 

Zorgcentra 

Henri Dunantstraat 3 6419 PB Heerlen 1968 99     21 

De Hollehof en Hofstaete Sevagram 

Zorgcentra 

Voskuilenweg, 

Zondagstraat/Maand

agstraat 48 

6416 AL Heerlen 1998   42  66  

De Regenboog, Schandelerhof en Sint 

Barbarastraat 
Sevagram 

Zorgcentra 

Meezenbroekerweg 

13 en 15-93 6415 SC Heerlen 

1997   60  81  

Douvenrade/Corridorflat/Terrasflat  Sevagram 

Zorgcentra 

Douvenrade 1 6419 AA Heerlen 1973   10  71 100 

zorgcentrum St. Anna Sevagram 

Zorgcentra 

De Doom 9 6419 CW Heerlen 1930   40    

Zorgcentrum Tobias en De Haagdoorn 

(gebeld, maar verwijst naar riny) 

Sevagram 

Zorgcentra 

Piet Malherbestraat 2 6417 ZA Heerlen 1989   130  79  

Huize de Berg  Bergweide 

Verpleeghuis 

Bergweide 

Gasthuisstraat 45 6416 AM Heerlen 1932    40   

Verpleeghuis Bergweide Bergweide Voskuilenweg 12 6416 AM Heerlen 1993  125     

Oranjehof Sevagram 

Zorgcentra 

Vullingsweg 54 6418 HT Heerlen 2010 32  69  58 16 

Ter Eyck Sevagram 

Zorgcentra 

Keekstraat 3 6413 HN Heerlen 2009 30  81  28  

Zorgcentrum Pius Cicero 

Zorggroep 

Mettenstraat 2 6431 NW Hoensbroek 1981 46  45    

Totaal      261 138 477 40 471 455 

 

Geschikt 
Weller, Woonpunt, Wonen Zuid en Woonzorg Nederland hebben samen 1.124 woningen in hun bezit die ze specifiek toewijzen aan senioren, maar waarbij 

geen zorginstelling betrokken is (en dus ook geen verplichting tot zorgafname is).  
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Legenda 
 
 

Beschermd en/of verzorgd wonen 

Geschikt wonen 

Locaties beschermd, verzorgd en geschikt wonen 
Gemeente Heerlen 
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 Kenmerken geschikte woningen Heerlen 

Kwaliteit 
 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kenmerken en toewijzingsbeleid 
  

Bouwjaar en 
energielabel 

Aantal % van totaal 

1945-1959 30 3% 

C of D 21 2% 

E, F of G 9 1% 

1960-1970 152 14% 

A of B 6 1% 

C of D 68 6% 

E, F of G 78 7% 

1971-1980 481 43% 

A of B 97 9% 

C of D 169 15% 

E, F of G 190 17% 

Geen label 25 2% 

1981-1990 259 23% 

A of B 28 2% 

C of D 231 21% 

1991-2000 169 15% 

A of B 66 6% 

C of D 103 9% 

2001-2010 33 3% 

A of B 33 3% 

Eindtotaal 1.124 100% 

 Sociale geschikte 
seniorenwoningen 

Totale sociale 
huurwoningvoorraad 

% geschikte 
woningen van 
sociale 
huurwoningvoorraad  

 Aantal % van 
totaal 

Aantal % van 
totaal 

Eengezinswoning 84 7% 7.936 46% 1% 

Meergezinswoning 1.040 93% 9.362 54% 11% 

Eindtotaal 1.124 100% 17.298 100% 6% 

Oppervlakte Aantal % van 
totaal 

tot 50 m2 72 6% 

50-69 m2 405 36% 

70-89 m2 544 48% 

90-119 m2 97 9% 

120-149 m2 6 1% 

Eindtotaal 1124 100% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

% van totale voorraad sociale
geschikte woningen

% totale woningvoorraad

2010 en later

2001-2010

1991-2000

1981-1990

1971-1980

1960-1970

1945-1959

voor 1945
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8 Data aanbod gemeente Helmond 

Dementie, Beschermd en verzorgd 
Naam locatie Zorginstelling Straat Postcode Plaatsnaam Bouwjaar Dementie 

 

Beschermd 

(dem+som) 

Verzorgd 

      Non-profit Profit Non-

profit 

Profit Non-

profit 

Profit 

Eeuwsels Savant Nachtegaallaan 66 5702 KP Helmond 2013 24   41   49   

Alphonsus Savant Hoofdstraat 176 5706 AP Helmond 1980 37   57   60   

De Ameide/Nazareth Savant Ameidepark 8 5701 ZZ Helmond 2004         319   

Rivierenhof Savant Hof Bruheze 16 5704 NP Helmond 1995 14      100   

Palladium Brandevoort Zorgboog De Plaetse 108 5708 ZJ Helmond 2006 6       8   

Pannehoeve/Hilbeemden Zorgboog Jan van Goyenlaan 1 5702 BA Helmond 1968 30   88       

Keyserinnedael Zorgboog Kanaaldijk N.O. 70 5701 SB Helmond 2004 103   30       

Moeraseik Zorgboog Tamboerijnstraat 80 5702 JT Helmond 2012     30   10   

Wolfstraat Zorgboog Wolfstraat 116 5701 JH Helmond 2012 28           

KBWO - Lavendelheide/Brouwhuis KBWO Bruhezerweg 34 5704 CN Helmond 1995 21           

Kortenaer Savant/Zorgboog Kortenaestraat 43 5703 CA Helmond 1989     39  

Rozenhof Savant/Zorgboog Rozenhof 43 5701 GB Helmond 1997     76  

Brouwhorst Zorgboog Deltaweg 83 5709 AA Helmond 2008     91  

Boscotondo Savant Frans Joseph van Tielpark 54 5707 BX Helmond 2001      129 

Totaal      263 0 246 0 752 129 

 

Geschikt 
Woonpartners, WoCom, Compaen en Volksbelang hebben samen 694 woningen onder de sociale huurgrens in hun bezit die ze specifiek toewijzen aan 
senioren, maar waarbij geen zorginstelling betrokken is (en dus ook geen verplichting tot zorgafname is).  
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  Locaties beschermd, verzorgd en geschikt wonen 
Gemeente Helmond 

Legenda 
 
 

Beschermd en/of verzorgd wonen 

Geschikt wonen 
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Kenmerken geschikte woningen Helmond 

Kwaliteit 
Bouwjaar en 
energielabel 

Aantal % van 
totaal 

voor 1945 4 1% 

Geen label 4 1% 

1960-1970 18 3% 

C of D 4 1% 

Geen label 14 2% 

1971-1980 104 15% 

C of D 28 4% 

Geen label 76 11% 

1981-1990 183 26% 

A of B 9 1% 

C of D 129 19% 

Geen label 45 6% 

1991-2000 260 37% 

A of B 12 2% 

C of D 115 17% 

E, F of G 4 1% 

Geen label 129 19% 

2001-2010 117 17% 

A of B 53 8% 

C of D 23 3% 

Geen label 41 6% 

2010 en later 8 1% 

Geen label 8 1% 

Eindtotaal 694 100% 

Kenmerken en toewijzingsbeleid 

 

 

 

Oppervlakte Aantal % van 
totaal 

tot 50 m2 0 0% 

50-69 m2 101 15% 

70-89 m2 396 57% 

90-119 m2 181 26% 

120-149 m2 16 2% 

Eindtotaal 694 100% 

 Sociale geschikte 
seniorenwoningen 

Sociale 
huurwoningvoorraad 

% geschikte woningen van 
sociale 
huurwoningvoorraad  Aantal % van totaal Aantal % van totaal 

Eengezinswoning 545 79% 8.594 59% 6% 

Meergezinswoning 149 21% 6.077 41% 2% 

Eindtotaal 694 100% 14.671 100% 5% 
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voor 1945
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9 Data aanbod gemeente Hilversum 

Dementie, Beschermd en verzorgd 
Naam locatie Zorginstelling Straat Postcode Plaatsnaam Bouwjaar Dementie 

 

Beschermd 

(dem+som) 

Verzorgd 

Non-

profit 

Profit Non-

profit 

Profit Non-

profit 

Profit 

Gooizicht Amaris Zorggroep Paulus van Loolaan 21 1217 SH Hilversum 1972 60  184    

Zuiderheide en woningen Van Ghentlaan/Van 

Speijklaan 

Amaris Zorggroep Diependaalselaan 337 1215 KG Hilversum 1965   193  183  

De Stolpe, Vestiging Zonnelaan Hilverzorg Zonnelaan 17 1217 NE Hilversum 1984                66      

Heydeborg Hilverzorg Soestdijkerstraatweg 133 1213 VX Hilversum 2010 38  38    

Zonnehoeve Hilverzorg Loosdrechtse Bos 9 1213 RH Hilversum 1988 125      

Stichting De Egelantier Hilverzorg Egelantierstraat 194 1214 EH Hilversum 2013 38  43  100  

Verzorgingshuis Flat Kerkelanden Hilverzorg Franciscusweg 137 1216 SB Hilversum 1968 22  104  75  

Verzorgingshuis St. Carolus Hilverzorg Bosdrift 96 1215 AN Hilversum 1978   129    

Zorgcentrum De 

Boomberg/Plataan/Vondellaan 

Hilverzorg Vaartweg 42 1217 SV Hilversum 2003 25  92  60  

Zorgcentrum St. Joseph Hilverzorg Minckelersstraat 81 1223 LD Hilversum 2004 22      

Gooiers Erf/Kortlandhuis/Leen ter 

Rouwelaarhuis 

Zorgteam Innovum van Riebeeckweg 50 1212 EM Hilversum 1972   85  120  

Zorgresidentie Koetshuys Erica Zelf inkopen Albertus Perkstraat  14-16 1217 NS Hilversum 1905  19     

Ridderspoor (Huizen van de Ronde Tafel) King Arthur Groep Koninginneweg 83-87 1211 AN Hilversum 2013  22     

Care residence Zonnestraal/Zonnestraal 

Apartments 

Thuiszorg Gooi en 

Vechtstreek / 

Stichting Hilverzorg 

Loosdrechtse bos 86-104 1213 ZB Hilversum 2004    30  42 

Zorgresidentie Benvenuta Zelf inkopen Bussumergrintweg  40 1217 BR Hilversum 1910    10   

Residence Oranjestaete Villa Marijke Elisabeth Zelf inkopen Oranjelaan 1 1217 LT Hilversum 2010    23   

Woondienstencentrum Lopes 

Dias/Vierkerkenhuis 

Hilverzorg Lopes Diaslaan 101-213 1222 VC Hilversum 1989  39   110  

VG huizen Sherpa Zelf inkopen Utrechtseweg 22-24 1213 TS Hilversum 1950 10      

Bergstaete bij zorgcentrum boomberg Hilverzorg Gijsbrecht van Amstelstraat 

360 

1216 CB Hilversum 1936      35 

Totaal      406 80 868 63 648 77 

 

Geschikt 
De Alliantie, Woningcorporatie Gooi en Omstreken, Dudok Wonen en Habion hebben samen 732 woningen onder de sociale huurgrens in hun bezit die ze 
specifiek toewijzen aan senioren, maar waarbij geen zorginstelling betrokken is (en dus ook geen verplichting tot zorgafname is).     
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Locaties beschermd, verzorgd en geschikt wonen 
Gemeente Hilversum 

Legenda 
 
 

Beschermd en/of verzorgd wonen 

Geschikt wonen 

 

 

 



 

H
o

o
fd

st
u

k:
 G

er
ea

lis
e

er
d

e 
w

o
o

n
w

en
se

n
 

 83
 

Kenmerken geschikte woningen Hilversum 

Kwaliteit 
Bouwjaar en 
energielabel 

Aantal % van totaal 

1960-1970 317 43% 

C of D 41 6% 

E, F of G 226 31% 

Geen label 50 7% 

1971-1980 132 18% 

A of B 1 0% 

C of D 11 1% 

E, F of G 93 13% 

Geen label 27 4% 

1981-1990 207 28% 

A of B 29 4% 

C of D 20 3% 

Geen label 158 22% 

1991-2000 40 6% 

A of B 23 3% 

C of D 5 1% 

Geen label 12 2% 

2001-2010 36 5% 

A of B 1 0% 

C of D 1 0% 

Geen label 34 5% 

Eindtotaal 732 100% 

 

 Kenmerken en toewijzingsbeleid 

 Sociale geschikte 

seniorenwoningen 

Sociale 

huurwoningvoorraad 

% geschikte woningen 

van sociale 

huurwoningvoorraad  Aantal % van totaal Aantal % van totaal 

Eengezinswoning 70 10% 6.107 48% 1% 

Meergezinswoning 662 90% 6.596 52% 10% 

Eindtotaal 732 100% 12.703 100% 6% 

  

 Aantal % van totaal 

tot 50 m2 119 16% 

50-69 m2 267 37% 

70-89 m2 325 44% 

90-119 m2 21 3% 

Eindtotaal 732 100,00% 
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10 Data aanbod gemeente Súdwest-Fryslân 

Dementie, Beschermd en verzorgd 
Naam locatie Zorginstelli

ng 

Straat Postcode Plaatsnaam Bouwja

ar 

Dementie 

 

Beschermd 

(dem+som) 

Verzorgd 

      Non-

profit 

Profit Non-

profit 

Profit Non-

profit 

Profit 

Teatskehûs Tellens Vitusdijk 2 8615 LM Blauwhuis 2009   27   18 

It Heechhout Tellens P.A. Bruinsmastraat  24 8701 CP Bolsward 2004     80  

verpleeghuis Bloemkamp/Floridusstate Plantein Floridus Campuslaan 1 8701 AK Bolsward 1964   145   25 

Huylckenstein/Trochreed/IT Uthof/It menniste skil Tellens Eekwerdlaan 1 8701 LT Bolsward 1980     98  

Looiersbuurt Talant Looiersbuurt 53-93 8701 HD Bolsward 1982   10    

Talmastate Tellens Tollewei 33 8621 CX Heeg 1974   26  42  

Nij Ylostins Tellens Ylostinslaan  1 8651 AP IJlst 1970     59  

De Finke/Ravelijn Plantein Tjalke van der Walstraat 26 8723 CC Koudum 1974   72  24  

Avondrust / Jonkersflat Tellens Kerkeburen 66 8754 EB Makkum 1985   56  15  

De Ielânen Plantein Harste 11 8602 JX Sneek 1978   220    

Bonifatiushuis Tellens Jachthavenstraat 28 8605 BW Sneek 2002   70  28  

Frittemahof/Frittemastate Tellens Frittemaleane 5 8604 AA Sneek 1993   68  79  

Dr. Wumkeshûs  Tellens Maria Louisestraat 7 8606 AV Sneek 1992     95  

Zorgwoningen Plantein, Anna Paulownastraat Plantein Anna Paulownastraat 31-33 8606 XN Sneek 2008 16      

Zorgwoningen Plantein, De waterman Plantein Pier Heemstrastraat 50 8607 BV Sneek 2012 24      

Stadsfenne nemen zelf 

mensen 

aan 

Dekamalaan 17 8604 ZG Sneek 1970      132 

Zorgcomplexen Thabor Tellens Oude Dijk 19 8602 XZ Sneek 1981   30    

It Skûlplak - Troelstrakade/Goeman Borgesisuslaan/Dr. 

Kuyperlaan 

Tellens Troelstrakade / Dr. 

Kuyperlaan 22 

8603 AP Sneek 1992     94 23 

Seniorencomplex Nij Nazareth  Tellens Sytsingawiersterleane 10 

t/m 120 

8605 CC Sneek 1990     55  

Noorderhoek Tellens Napjusstraat 114 8602 TE Sneek 2011     30  

Tinga State Tinga State Molenkrite 115 8608 XK Sneek 1854  19     

Aylva State / Hertekampsreed Tellens Van Aylvaweg 29 8748 CC Witmarsum 1990   27  38  

Nij Mariënacker- De Hosta/De Wende/Nij Marienacker Tellens Mariënacker 1 8711 CB Workum 2007   52  65  

Totaal      40 19 803 0 802 198 

Geschikt 
Woon Friesland, Accolade, Wonen Zuidwest Friesland, de Wieren en Elkien hebben samen 2.263 woningen onder de sociale huurgrens in hun bezit die ze 
specifiek toewijzen aan senioren, maar waarbij geen zorginstelling betrokken is (en dus ook geen verplichting tot zorgafname is).     
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Locaties beschermd, verzorgd en geschikt wonen 
Gemeente Súdwest-Fryslân 

Legenda 
 
 

Beschermd en/of verzorgd wonen 

Geschikt wonen 
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Kenmerken geschikte woningen Súdwest-Fryslân 

Kwaliteit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Kenmerken en toewijzingsbeleid 

 

 
 
 

 Aantal % van 
totaal 

voor 1945 66 3% 

A of B 8 0% 

C of D 9 0% 

E, F of G 22 1% 

Geen label 27 1% 

1945-1959 38 2% 

C of D 25 1% 

E, F of G 1 0% 

Geen label 12 1% 

1960-1970 516 23% 

C of D 202 9% 

E, F of G 302 13% 

Geen label 12 1% 

1971-1980 526 23% 

A of B 19 1% 

C of D 364 16% 

E, F of G 129 6% 

Geen label 14 1% 

1981-1990 447 20% 

A of B 107 5% 

C of D 285 13% 

E, F of G 13 1% 

een label 42 2% 

1991-2000 219 10% 

A of B 56 2% 

C of D 142 6% 

E, F of G 5 0% 

Geen label 16 1% 

2001-2010 341 15% 

A of B 166 7% 

C of D 8 0% 

Geen label 167 7% 

2010 en later 110 5% 

Geen label 110 5% 

Eindtotaal 2.263 100% 

 Sociale geschikte 
seniorenwoningen 

Sociale 
huurwoningvoorraad 

% geschikte woningen van 

sociale huurwoningvoorraad 
 Aantal % van totaal Aantal % van totaal 

Eengezinswoning 1.201 53% 6.690 62% 18% 

Meergezinswoning 1.062 47% 4.034 38% 26% 

Eindtotaal 2.263 100% 10.724 100% 21% 

Oppervlakte Aantal % van totaal 

tot 50 m2 113 5% 

50-69 m2 298 13% 

70-89 m2 593 26% 

90-119 m2 1.130 50% 

120-149 m2 129 6% 

Eindtotaal 2.263 100% 
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11 Kwantitatieve vraag en aanbod 
 

11.1 Verhouding aantal woningen en aantal plaatsen 
In elke woning kan één huishouden wonen. In dit huishouden kunnen 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 1,36. In 
beschermde woonvormen wordt er van uitgegaan dat er per woning of wooneenheid één persoon in 
een bepaald functioneringsprofiel woont.  

 

  

                                                           
6
 Het kan natuurlijk ook voorkomen dat de partner van iemand waarbij geschikt of verzorgd het beste past, wel nog 

zelfstandig zou kunnen wonen. Deze partner neemt in principe dan de ‘plaats’ in van iemand met profiel 2 of 3. Het aantal 
mensen wat dus in deze woningen terecht zouden kunnen is dus vrij optimistisch geschat; het aanbod voor profiel 2 of 3 
zou veel lager kunnen liggen indien er een groot verschil is tussen het functioneren van de partners. 

  Landelijk Heerlen Helmond Hilversum Súdwest-Fryslân 

Soort woning Markt Woningen Plaatsen Woningen Plaatsen Woningen Plaatsen Woningen Plaatsen Woningen Plaatsen 

Zelfstandig wonen 
Non-profit - N.v.t. - N.v.t. - N.v.t. - N.v.t. - N.v.t. 

Profit - N.v.t. - N.v.t. - N.v.t. - N.v.t. - N.v.t. 

Geschikt wonen 
Non-profit 285.387 399.542 1.124 1.574 694 972 732 1.025 2.263 3.168 

Profit 93.613 131.058 - N.v.t. - N.v.t. - N.v.t. - N.v.t. 

Verzorgd wonen 
Non-profit 103.357 134.364 471 612 752 978 648 842 802 1.043 

Profit 33.098 43.027 455 592 129 168 77 100 198 257 

Beschermd wonen  

(dem+som) 

Non-profit 47.617 47.617 477 477 246 246 868 868 803 803 

Profit 1.025 1.025 40 40 0 0 63 63 0 0 

Beschermd wonen 

(dem) 

Non-profit 75.481 75.481 285 285 263 263 406 406 40 40 

Profit 555 555 138 138 0 0 80 80 19 19 
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11.2 Nederland 

 

 

11.3 Heerlen 

 

 

   Aanbod-vraag (plaatsen) 

  2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Profiel 1 Zelfstandig wonen        

Profiel 2 
Geschikt wonen (incl. 

profit) 352.799 348.154 323.160 290.512 259.916 233.238 210.059 

Profiel 3 Verzorgd wonen 9.908 5.849 -18.034 -48.134 -74.426 -100.846 -124.451 

Profiel 4 Beschermd wonen -47.633 -50.097 -64.224 -82.251 -102.727 -128.258 -151.460 

Dementie 
Beschermd wonen 

(dementie) -88 -2.043 -13.209 -28.369 -48.126 -69.014 -87.144 

 Aanbod-vraag (plaatsen) 

  2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Profiel 1         

Profiel 2 
Non-profit 266.191 262.707 243.962 219.476 196.529 176.520 159.136 

Profit 86.608 85.447 79.198 71.036 63.387 56.718 50.923 

Profiel 3 
Non-profit -4.983 -8.360 -28.230 -53.273 -75.148 -97.129 -116.768 

Profit 14.890 14.208 10.196 5.139 722 -3.716 -7.682 

Profiel 4 
Non-profit -34.217 -36.311 -48.319 -63.642 -81.047 -102.748 -122.470 

Profit -13.416 -13.786 -15.905 -18.609 -21.680 -25.510 -28.990 

Dementie 
Non-profit 22.194 20.826 13.010 2.398 -11.432 -26.054 -38.745 

Profit -22.282 -22.869 -26.219 -30.767 -36.694 -42.960 -48.399 

  Aanbod-vraag (plaatsen) 

  2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Profiel 1 Zelfstandig wonen        

Profiel 2 
Geschikt wonen (excl. 

profit) 599  590  547  469  386  327  307  

Profiel 3 Verzorgd wonen 102  96  57  -20  -109  -183  -211  

Profiel 4 Beschermd wonen -134  -143  -195  -241  -293  -371  -442  

Dementie 
Beschermd wonen 

(dementie) -119  -127  -160  -196  -251  -321  -385  

  Aanbod-vraag (plaatsen) 

  2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Profiel 1         

Profiel 2 
Non-profit 599  590  547  469  386  327  307  

Profit        

Profiel 3 
Non-profit -379  -385  -420  -489  -569  -636  -661  

Profit 481  481  477  469  460  453  450  

Profiel 4 
Non-profit -116  -125  -172  -214  -261  -332  -397  

Profit -18  -18  -23  -27  -32  -39  -45  

Dementie 
Non-profit -158  -165  -191  -220  -265  -321  -373  

Profit 39  38  31  24  14  0  -12  
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11.4 Helmond 

 

 

 

11.5 Hilversum 

 

  Aanbod-vraag (plaatsen) 

  2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Profiel 1 Zelfstandig wonen        

Profiel 2 
Geschikt wonen (excl. 

profit) 355  60  -18  -120  -219  -326  -436  

Profiel 3 Verzorgd wonen 388  105  8  -109  -213  -345  -491  

Profiel 4 Beschermd wonen -164  -185  -252  -315  -388  -484  -585  

Dementie 
Beschermd wonen 

(dementie) -61  -75  -124  -180  -255  -334  -413  

  Aanbod-vraag (plaatsen) 

  2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Profiel 1         

Profiel 2 
Non-profit 355  60  -18  -120  -219  -326  -436  

Profit        

Profiel 3 
Non-profit 340  98  16  -82  -170  -281  -404  

Profit 49  7  -8  -27  -43  -64  -87  

Profiel 4 
Non-profit -106  -125  -182  -236  -299  -382  -468  

Profit -58  -60  -70  -79  -89  -102  -117  

Dementie 
Non-profit 31  21  -14  -54  -108  -165  -221  

Profit -92  -96  -110  -126  -147  -169  -192  

  Aanbod-vraag (plaatsen) 

  2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Profiel 1 Zelfstandig wonen        

Profiel 2 
Geschikt wonen (excl. 

profit) -31  -42  -98  -190  -291  -397  -515  

Profiel 3 Verzorgd wonen -73  -84  -141  -222  -300  -401  -515  

Profiel 4 Beschermd wonen 291  281  245  195  137  38  -63  

Dementie 
Beschermd wonen 

(dementie) -16  -22  -49  -88  -150  -230  -308  

  Aanbod-vraag (plaatsen) 

  2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Profiel 1         

Profiel 2 
Non-profit 233  225  183  114  38  -42  -130  

Profit        

Profiel 3 
Non-profit -2  -11  -59  -126  -191  -275  -370  

Profit -70  -72  -82  -96  -109  -126  -145  

Profiel 4 
Non-profit 324  316  285  242  193  109  23  

Profit -33  -35  -40  -47  -56  -71  -86  

Dementie 
Non-profit 55  50  32  4  -39  -95  -150  

Profit -71  -72  -81  -92  -111  -135  -158  
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11.6 Súdwest-Fryslân 

 

 

 
  

  Aanbod-vraag (plaatsen) 

  2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Profiel 1 Zelfstandig wonen        

Profiel 2 
Geschikt wonen (excl. 

profit) 2.182  2.152  2.000  1.831  1.695  1.578  1.475  

Profiel 3 Verzorgd wonen 378  353  202  45  -70  -185  -293  

Profiel 4 Beschermd wonen 274  258  169  60  -52  -173  -279  

Dementie 
Beschermd wonen 

(dementie) -355  -368  -443  -539  -644  -739  -817  

  Aanbod-vraag (plaatsen) 

  2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Profiel 1         

Profiel 2 
Non-profit 2.409  2.386  2.268  2.138  2.034  1.943  1.864  

Profit        

Profiel 3 
Non-profit 262  240  113  -20  -118  -215  -307  

Profit 116  113  89  65  48  30  14  

Profiel 4 
Non-profit 346  332  255  161  65  -40  -131  

Profit -72  -74  -86  -101  -117  -133  -148  

Dementie 
Non-profit -259  -269  -323  -392  -468  -537  -593  

Profit -96  -99  -120  -147  -176  -202  -224  
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12 Vergelijking kwalitatief aanbod geschikte woningen  
 

12.1 Bouwjaar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.2 Soort woning en toewijzingsbeleid 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Heerlen Helmond Hilversum Súdwest-Fryslân 

Woningcorporatie %  Woningcorporatie %  Woningcorporatie %  Woningcorporatie %  

Weller 16,1 Woonpartners 16,6 De Alliantie 9,8 WoonFriesland 22,0 

Woonpunt 4,6 WoCom 18,5 Gooi en Omstreken 12,6 Accolade 0 

Woonzorg 

Nederland 

55,5 Compaen 14,9 Dudok Wonen 0 Wonen Zuidwest 

Friesland 

23,3 

Wonen Zuid 21,5 Volksbelang 13,7 Habion 48,3 De Wieren 20,6 

      Elkien 23,6 

Aantal ouderen gelabelde 

woningen in Nederland 

350.403  Totale sociale 

huurwoningvoorraad 

2.175.157 Toewijzingspercentage 

ouderen 

16,1 

Figuur 175: Percentage voor ouderen en gehandicapten gelabelde woningen van totale woningvoorraad van 
woningcorporaties die actief zijn in de gemeente (CFV, 2013) 

 Heerlen Helmond Hilversum Súdwest 
Fryslân 

Tot 1945 0% 1% 0% 3% 

1945-1959 3% 0% 0% 2% 

1960-1970 14% 3% 43% 23% 

1971-1980 43% 15% 18% 23% 

1981-1990 23% 26% 28% 20% 

1991-2000 15% 37% 6% 10% 

2001-2010 3% 17% 5% 15% 

2011+ 0% 1% 0% 5% 

Figuur 172: Aandeel woningen in bouwjaarperiode van geschikte woningen 

 Heerlen Helmond Hilversum Súdwest-Fryslân 

 Aantal % van 
totaal 

Aantal % van 
totaal 

Aantal % van 
totaal 

Aantal % van 
totaal 

Eengezinswoning 84 7% 545 79% 70 10% 1.201 53% 

Meergezinswoning 1.040 93% 149 21% 662 90% 1.062 47% 

Totaal 1.124 100% 694 100% 732 100% 2.263 100% 

Figuur 173: Aantal en aandeel woningsoort van geschikte woningen 

 Heerlen Helmond Hilversum Súdwest-Fryslân 

Eengezinswoning 1,1% 6,3% 1,1% 18,0% 

Meergezinswoning 11,1% 2,5% 10,0% 26,3% 

Totaal 6,5% 4,7% 5,8% 21,1% 

Figuur 174: Percentage sociale huurwoningen dat wordt met voorrang toegewezen 
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12.3 Oppervlakte woning 

 
Figuur 179: Aantal en aandeel woningen met woonoppervlakte van geschikte woningen 

  
 

Oppervlakte Heerlen Helmond Hilversum Súdwest-Fryslân 

 Aantal % van totaal Aantal % van totaal Aantal % van totaal Aantal % van totaal 

tot 50 m2 72 6% 0 0% 119 16% 113 5% 

50-69 m2 405 36% 101 15% 267 37% 298 13% 

70-89 m2 544 48% 396 57% 325 44% 593 26% 

90-119 m2 97 9% 181 26% 21 3% 1.130 50% 

120-149 m2 6 1% 16 2% 0 0% 129 6% 

Eindtotaal 1.124 100% 694 100% 732 100% 2.263 100% 

Figuur 178: Totale voorraad sociale eengezinshuurwoningen 
waarvan voorraad senioren gelabelde eengezinshuurwoningen 
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Figuur 177: Totale voorraad sociale meergezinshuurwoningen 
waarvan voorraad senioren gelabelde meergezinshuurwoningen 
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Figuur 176:Totale voorraad sociale huurwoningen waarvan voorraad senioren gelabelde 
huurwoningen 
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