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Managementsamenvatting
Een betaalbare woning die past bij de levensfase waar je in zit. Voor steeds meer 
mensen blijkt dat onhaalbaar. Er is een wooncrisis ontstaan en die wordt almaar groter 
– ook in Oost-Brabant. Wat te doen? Als Rabobank geven we in dit rapport handvatten 
voor een slimme visie op wonen en zorg. En het advies om vanuit die visie voldoende 
geschikte woningen te ontwikkelen voor de groeiende groep 65-plussers.

De senioren
Zo’n 20 procent van de bevolking in Oost-Brabant is 
65-plusser. In 2040 zal dat 25 procent zijn: 300.000 
mensen; een groei van 60.000 huishoudens. Die senioren 
ervaren zichzelf als fit, actief en onafhankelijk. Ze willen 
zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en zijn daar 
ook langer dan ooit toe in staat. Hun ‘verhuismobiliteit’ 
is laag: de meesten wonen naar tevredenheid in een 
grote eengezinswoning in een buurt die hen bevalt. En 
als ze ooit minder mobiel worden, is het interieur van 
hun woningen meestal tegen redelijke kosten aan die 
situatie aan te passen (ook al is dat geen oplossing voor 
het feit dat essentiële voorzieningen zich doorgaans niet 
binnen een straal van 500 meter bevinden). Veruit de 
meeste senioren hebben mede daarom geen plannen om 
te verhuizen naar een seniorenwoning. Ze denken ook 
liever niet na over een toekomst waarin ze afhankelijker of 
zorgbehoevender zijn. En dus evenmin over woonvormen 
die het best bij zo’n toekomst passen. Zelfs degenen 
die welwillend staan tegenover het idee van verhuizen, 
kennen vaak geen voorbeelden van zulke woonvormen. In 
elk geval geen voorbeelden die zij aantrekkelijk vinden.

De zorg
Hoe fit en actief moderne senioren ook zijn, ze hebben 
gemiddeld wel meer zorg nodig dan jongeren. 

Naarmate hun leeftijd vordert zal hun afhankelijkheid 
en zorgbehoevendheid bovendien toenemen. Door hun 
groeiende aantal en langere leeftijdsverwachting leidt 
dat tot extra druk op zowel de professionele zorg als hun 
ondersteunende netwerk van familie, vrienden en buren.
Hoe valt te zorgen dat de zorg niet te veel druk te 
verduren krijgt en te duur wordt? Eén oplossing is om 
woonprojecten voor ouderen te realiseren waarin zorg 
óf geïntegreerd is óf efficiënter in te schakelen omdat 
zij dicht bij elkaar wonen. Maar willen ouderen dit soort 
seniorenprojecten gaan bewonen, dan moeten die qua 
interieur en omgeving wel voldoen aan hun behoeftes.

De woonbehoeftes
Er zijn tot nog toe te weinig verleidelijke 
seniorenwoningen. Maar er zijn wel veel verschillende 
woonvormen, conform de diverse woonbehoeftes 
van ouderen. Bij een groot deel van die woonvormen 
is rekening gehouden met drie veelvoorkomende 
woonbehoeftes. Ten eerste dat ouderen hun woonsituatie 
zo min mogelijk willen associëren met zorg. Ten tweede 
dat zij graag in een gemeenschap leven. En ten derde dat 
ze het liefst ook jongere generaties om zich heen zien – 
niet alleen maar senioren.
 

Goed voor (toekomstige) ouderen & goed 
voor de woningmarkt in Oost-Brabant!
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De woonvormen 
Grofweg zijn er in de verschillende woonvormen twee 
categorieën te onderscheiden:

1. Wonen in combinatie met professionele zorg. 
Dit staat vaak onder de hoede van een organisatie, zoals 
een zorginstelling of woningcorporatie. Het kan gaan 
om een grote verpleeghuizen of om kleinschaligere 
woonzorgcomplexen in wijken, buitengebieden of 
voormalige zorglocaties. Bewoners gaan hier doorgaans 
op hoge leeftijd naartoe, krijgen vaak palliatieve zorg 
hebben veel inspraak, wonen dicht bij elkaar en hebben 
een zo zelfstandig en volwaardig mogelijk leven.

2. Zelfstandig wonen in een levensloop-bestendig huis, 
waar zorg kan worden ontvangen als dat nodig is. 
Het kan hierbij gaan om:
a. individueel wonen. 
  Denk aan gelijkvloerse appartementen en 

patiowoningen waar het huishouden alleen woont. 
Of aan huizen waar familie of vrienden naast of bij 
in wonen, zoals mantelzorg-, kangoeroe- en Friends-
woningen;

b. gemeenschappelijk wonen. 
  Hierbij wonen ouderen samen met gelijkgestemde 

senioren en soms ook met jongeren. Projecten kunnen 
het initiatief zijn van ouderen zelf en variëren van 
klein (huizen waarin een handvol mensen elk een 
eigen kamer heeft) tot groter (hofjes waar iedereen 
een eigen huis heeft) tot nog groter (wijken, dorpen 
of appartementcomplexen met vele tientallen 
zelfstandige woningen en recreatieve voorzieningen).

1. Agenderen
Het is cruciaal dat we het thema 
‘toekomstbestendig wonen voor senioren’ 
allemaal hoog op onze agenda hebben 
staan. Alleen dan wordt het een urgent 
onderwerp van gesprek; persoonlijk, 
maatschappelijk, politiek en economisch.

 2. Verbinden
Het is essentieel dat we de verbinding 
met elkaar aangaan rondom het thema. 
Dat we samenkomen, kennis uitwisselen, 
ons verdiepen in elkaars perspectief en 
zowel de lusten als de lasten delen van het 
ontwikkelen van seniorenwoningen.

3. Bouwen
Er moeten huizen bijgebouwd worden die 
voldoen aan de wensen van (toekomstige) 
ouderen, inclusief voldoende voorzieningen 
in de buurt. Vooralsnog zijn er nog te weinig 
van deze seniorwoningen en gaat de bouw 
te langzaam.

Heb je naar aanleiding van dit adviesrapport vragen, ideeën of suggesties?  
Laat het ons vooral weten communicatie.obr@rabobank.nl.  

De uitdagingen
Om meer senioren te laten verhuizen, is het belangrijk 
eerst te beseffen dat ouderen niet genoeg verleid 
worden te verhuizen. Er zijn nog niet genoeg geschikte 
huizen voor hen en wat er is, is te onbekend. De vereiste 
nieuwbouw krijgt daarbij te weinig urgentie, evenals 
de promotie van deze nieuwe huizen. Bovendien zijn 
de gedeelde woonbehoeftes van senioren vaak nog te 
onbekend bij gemeenten en projectontwikkelaars.

De opgaven
Om tot voldoende geschikte seniorenwoningen te komen, onderscheiden we drie 
opgaven. Die gelden voor alle stakeholders – inclusief onszelf als bank:

“Samen komen we tot de 
bouw van voldoende geschikte 
seniorenwoningen.”

 Rol van Rabobank
Wij hebben financieringsbeleid en 
-producten die goed aansluiten bij 
woonvormen voor ouderen. Ook 
willen we graag meer collectieve en/
of coöperatieve woonvormen (voor)
financieren. Daarbij pleiten we ervoor 
dat belemmerende wet- en regelgeving 
veranderd wordt.

Rol van Rabobank
We positioneren en agenderen het 
thema waar mogelijk. Hiervoor 
gebruiken we onze unieke positie in het 
middenveld en onze kennisautoriteit. 
Ook spreken we met (toekomstige) 
ouderen over hun woonlasten. Ze 
onderschatten die vaak voor hun 
huidige woning en overschatten ze voor 
een eventuele nieuwe.

Rol van Rabobank
Als coöperatieve kennisbank met een 
groot landelijk en regionaal netwerk zien 
we het als onze taak stakeholders met 
elkaar te verbinden en die verbinding 
te versterken. We zoeken de dialoog 
met hen en nemen het initiatief 
om samen te komen tot duurzame 
vastgoedoplossingen en innovatie voor 
wonen en zorg.
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1. Voorwoord
Een betaalbare woning die past bij de levensfase waar je in zit. Dat wil iedereen – 
en zou ook voor iedereen in Nederland binnen handbereik moeten zijn.  
Helaas is een passend huis in de praktijk voor steeds meer mensen onbereikbaar. 
En dreigt deze wooncrisis steeds groter te worden. Ook in Oost-Brabant.

Verborgen wooncrisis
Sommige groepen, zoals starters op de woningmarkt, 
laten zich tegenwoordig goed horen. Zij beklagen zich 
in de media, op straat en bij beleidsmakers over het feit 
dat ze steeds minder toegang hebben tot geschikte 
huisvesting. Andere groepen zijn minder zichtbaar, 
zoals mensen die tussen nu en twintig jaar 65-plusser 
zijn. Terwijl ook zij veelal moeite hebben om een 
toekomstbestendige, ‘senior-proof’ woonplek te vinden – 
waarbij het vinden van zo’n plek niet alleen voor hén goed 
is, maar de hele woningmarkt vooruithelpt.

Als Rabobank willen we de verborgen wooncrisis 
van (toekomstige) ouderen beter in beeld brengen. 
Daarom zijn we databanken ingedoken en hebben we 
rondetafelgesprekken gehouden met vertegenwoordigers 
van betrokken groepen. Zo vonden we antwoord op 
diverse vragen. Hoe willen (toekomstige) ouderen in 
Oost- Brabant bijvoorbeeld wonen? Wat staat in de weg 
van dit doel? Welke invloed hebben die obstakels op 
de woningmarkt? Hoe vallen ze weg te nemen? En hoe 
verhoudt de woonsituatie van deze Oost-Brabanders  
zich tot die van dezelfde leeftijdsgroep in Nederland  
als geheel?

Rapportage voor iedereen
Onze antwoorden staan in dit digitale rapport. Maar let op: 
dat we het hebben over ‘wonen voor ouderen’ maakt dit 
nog geen publicatie voor 65-plussers alleen! We richten 
ons op iedereen die ouder hoopt te worden en ook later 
goed wil wonen.
Bovendien zijn onze conclusies relevant voor iedereen 
die baat heeft bij doorstroom op de woningmarkt. Grote 
kans dat u daar eveneens onder valt, welke leeftijd u ook 
heeft en of u nu een huurder, koper, verhuurder, bouwer, 
aannemer, gemeente, provincie, woningcorporatie of 
zorgorganisatie bent.

Ik hoop dat u al lezende inderdaad nuttige inzichten 
opdoet. Zodat u zich beter kunt bewapenen tegen de 
wooncrisis. En zodat u zich geïnspireerd voelt deze aan  
te pakken – samen met ons.

Namens de directie van de Rabobanken in regio Oost-
Brabant, 

Marc Cootjans & Johan van de Louw
directeuren Coöperatieve Rabobank
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2. Inleiding
Dit rapport gaat over u: iemand die 65-plusser is of dat nog hoopt te worden.  
En die zowel nu als later fijn wil wonen.

Steeds meer senioren
Het aantal mensen dat de 65-jaar-grens gepasseerd is 
(‘ouderen’ of ‘senioren’) is vrij groot in Nederland. En zal 
voorlopig ook groeien. Nog een paar jaar en één op de vier 
Nederlanders behoort ertoe; een flink verschil met 1975, 
toen slechts één op de tien mensen senior was.

En groepsomvang is niet het enige verschil tussen de 
ouderen van nu en die van zo’n vier à vijf decennia 
geleden. Tegenwoordig ervaren de meeste senioren 
zichzelf veel langer als fit en actief. Ook zijn ze meer dan 
ooit gesteld op hun zelfstandigheid. Ze
noemen zichzelf niet zo snel ‘oudere’: daar kleeft voor 
hen een stigma van afhankelijkheid, passiviteit en 
zorgbehoevendheid aan. Alsof ze niet meer volwaardig 
zouden kunnen meedraaien in de maatschappij, terwijl 
het tegendeel het geval is!

Het gevolg van deze tegenzin om zichzelf te associëren 
‘ouderdom’ is dat ze ook liever niet nadenken over de 
veelvoorkomende kenmerken hiervan; over gebreken die 
ze als (hoog)bejaarde kunnen krijgen of over de zorg die 
ze uiteindelijk waarschijnlijk toch nodig gaan hebben. 
En dus denken ze evenmin na over de woonvorm die het 
best bij zo’n toekomst zou passen: een vorm waarin ze zo 
zelfstandig mogelijk blijven wonen, niet vereenzamen en 
de juiste zorg voorhanden hebben.

Te statische woningmarkt
Het is verstandiger als (toekomstige) ouderen wél over 
zo’n toekomstbestendige woonvorm nadenken. In 
de eerste plaats is dat goed voor henzelf. Want als ze 
weten hoe ze straks willen wonen, is het makkelijker een 
passende plek te vinden – en vinden ze die doorgaans 
ook eerder. Er zijn gelukkig al flink wat mogelijkheden 
voor senioren om fijn en toegankelijk te wonen, eventueel 
met gedeelde voorzieningen en professionals om hen 
heen die hun leven makkelijker maken. Wel zijn daar vaak 
wachtlijsten voor of moeten er ontwikkeltrajecten voor 
gestart worden. Mensen die wachten tot ze door fysieke 
klachten gedwongen worden om te verhuizen, hebben 
doorgaans minder te kiezen.

In de tweede plaats is het voor de samenleving goed als 
(toekomstige) ouderen nadenken over een verhuizing 
naar seniorenwoningen en die stap uiteindelijk ook zetten. 
Want als iedereen blijft zitten waar hij zit, wonen er steeds 
vaker oudere – en dus kleinere – huishoudens in grote 
eengezinswoningen. Die ruime huizen komen dan niet 
beschikbaar voor (jonge) gezinnen die er hard naar op 
zoek zijn. De huidige woningmarkt bevindt ze mede in een 
crisis omdat te veel ouderen blijven wonen waar ze wonen 
en zo de doorstroming belemmeren.
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Woonwensen van ouderen
Wie aan de huidige woningmarktcrisis denkt, denkt 
waarschijnlijk als eerste aan starters. Die zoeken immers 
massaal een geschikte woning voor een redelijke prijs en 
kunnen deze niet vinden.
 
De druk op bouwers, ontwikkelaars en gemeenten om 
voor hen huizen te bouwen is dus groot. Ze voelen deze 
druk minder bij mensen van 50 jaar of ouder. Die hebben 
doorgaans al een woning waar ze tevreden mee zijn. 
Zij voelen minder de noodzaak om te verhuizen en zijn 
daar dus ook lastiger toe te verleiden, hoe belangrijk die 
verhuizing ook is voor henzelf en de woningmarkt.

Het is tijd om in actie te komen; om te achterhalen 
hoe (toekomstige) ouderen willen wonen en daar 
snel slim op in te spelen. Dit moeten we met z’n allen 
doen, als samenwerkingsverband van overheden, 
woningcorporaties, zorgorganisaties, bouwbedrijven 
en (toekomstige) ouderen zelf. Hoe kunnen we tijdig 
voldoende geschikte woningen ontwikkelen? De 
oplossing is niet om massaal seniorenflatjes uit de grond 
te stampen. De kunst is om een slimme visie te formuleren 
op wonen en zorg, zoals steeds meer gemeenten hebben. 
En om vanuit die visie woningen te ontwikkelen die goed 
aansluiten bij de wensen van onze ouder wordende 
bevolking.

Regionale stakeholders
Dit rapport legt extra focus op Oost-Brabant. Ook hier is 
het percentage 65-plussers fors en neemt dat aandeel 
de komende tien à twintig jaar behoorlijk toe. Dit heeft 
consequenties voor de woonbehoefte en zorgvraag in 
deze regio – zowel nu als in de toekomst.

Maar wat zijn die consequenties precies? Om deze 
vraag te beantwoorden, bracht Rabobank samen met 
onderzoeksbureau HEVO eerst de verwachte bevolkings- 
en zorgontwikkeling in Oost-Brabant in kaart. Na deze 
data-analyse voerden zij twee rondetafelgesprekken met 
vertegenwoordigers van zo’n 25 betrokken partijen
(‘stakeholders’) uit de regio; overheden, maatschappelijk 
middenveld en marktpartijen uit de domeinen zorg, 
vastgoed en ontwikkeling.

Deze gesprekken gingen in op de woonbehoefte en 
zorgvraag onder ouderen: hoe ontwikkelen die behoefte 
en vraag zich van nu tot pak ’m beet 2040? Daarbij kwam 
niet alleen de kwantitatieve kant van de zaak aan bod 
(hoe groot zijn de woonbehoefte en zorgvraag en hoe 
groot zullen ze nog worden?). Ook de kwalitatieve kant 
kreeg volop aandacht (wat willen ouderen op woon- en 
zorggebied en wat zullen ze in de toekomst waarschijnlijk 
willen?). Bovendien bespraken de stakeholders wat 
ze samen konden doen om zo goed mogelijk op deze 
behoefte en vraag in te spelen.

Cocktail aan oplossingen
De data-analyse en gesprekken bevestigden het 
vermoeden van de onderzoekers dat er grote behoefte 
is aan voldoende geschikte woningen voor ouderen. 
Ook toonden ze dat het bouwen van dit soort woningen 
waarschijnlijk positieve effecten heeft op de hele 
woningmarkt.

Tegelijkertijd werd duidelijk dat er niet slechts één 
oplossing is om de wooncrisis op te lossen en dat 
oplossingen ook niet per se simpel zijn. Die crisis is een 
hoofdpijndossier waarvoor, zoals één van de deelnemers 
aan de rondetafelgesprekken het verwoordde, veel meer 
nodig is dan “één paracetamolletje”. Alleen een cocktail 
van oplossingen leidt tot succes.
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Figuur 2: eerste inzichten middagsessie rondetafelgesprekFiguur 1: eerste inzichten ochtendsessie rondetafelgesprek

 Rondetafelgesprekken

Wie:    vertegenwoordigers van betrokken partijen uit het 
bedrijfsleven en overheid

Wat:    twee sessies waarin de eerste data van dit onderzoek 
gepresenteerd werd en input verzameld over de 
gewenste woon- en zorgbehoefte in regio Oost-Brabant.

Wanneer:   in 2021 zijn rondetafelgesprekken gevoerd
Waarom:   betrokkenheid vergroten onder lokale stakeholders 

en deelgenoot maken van dit onderzoek om vanuit 
meerdere perspectieven deze maatschappelijke uitdaging 
te kunnen belichten
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De cijfers liegen niet: we worden met z’n allen steeds 
ouder. In 1950 was de gemiddelde Nederlander 30 jaar 
en was slechts één op de twaalf mensen 65-plusser. Maar 
inmiddels heeft de babyboomgeneratie een hoge leeftijd 
bereikt. Daardoor is onze gemiddelde leeftijd opgelopen 
naar 42 jaar en is één op de vijf Nederlanders ouder dan 
65. Dat is een stijging waar voorlopig geen eind aan lijkt 
te komen. Sterker nog: het aantal 65-plussers loopt naar 
verwachting op van 3,4 miljoen nu naar 4,9 miljoen rond 
2040 – een kwart van de toekomstige bevolking. En vooral 
het percentage 75-plussers zal toenemen; hun aantal 
verdubbelt tussen nu en 2040 waarschijnlijk tot 2,6 miljoen.

Wat dit alles tot gevolg heeft? Een groeiende behoefte aan 
zorg en ondersteuning. Maar ook: veel meer vraag naar 
passende woningen voor ouderen.

Langer zelfstandig thuis wonen
Verzorgings- en verpleeghuizen. Daar denken veel 
mensen aan als ze de woorden ‘ouderen’ en ‘wonen’ in één 
zin horen. Maar dat beeld klopt niet. Landelijk is er een 
gestage afbouw van oude instituties als verzorgingshuizen, 
verpleeghuizen en ggz- instellingen. Veruit de meeste 
ouderen wonen tot op zeer hoge leeftijd zelfstandig. 
Landelijk gaat het zelfs om 92 procent van alle 75-plussers!

Ouderen willen namelijk steeds langer thuis wonen 
en zijn daar ook beter toe in staat, mede door de 
zorgmogelijkheden die zij aan huis kunnen krijgen. De 
overheid stimuleert dit zelfstandige wonen volop. Burgers 
krijgen daardoor steeds meer eigen verantwoordelijkheid 
en invloed op hun leefomstandigheden. Naast traditionele 
zorgaanbieders speelt een groeiend aantal marktpartijen 
en ondernemers hierop in. Toch voorkomt dit alles niet dat 
veel ouderen in de knoop komen.

Te weinig ondersteuning krijgen
Zelfstandig thuis wonen is één ding. Zelfredzaam zijn iets 
heel anders. Lang niet iedereen die zelfstandig thuis woont 
is even zelfredzaam. Sommigen hebben andere mensen 
nodig voor een vorm van zorg of ondersteuning – of 
gewoon voor sociaal contact en een praatje. Hoe ouder 
iemand wordt, hoe groter vaak de afhankelijkheid van 
anderen; of dat nu professionals, familieleden, vrienden of 
buren zijn.

In de praktijk ontbreekt het dikwijls aan zorg en 
ondersteuning in het eigen netwerk. En het tekort aan 
potentiële mantelzorgers wordt eerder groter dan kleiner, 
stelt het Sociaal Planbureau in het rapport ‘Passende zorg 
voor ouderen in kaart’ (2021). “Zo wordt de eigen kracht 

3. De uitdaging in 
Nederland
Wel wíllen verhuizen, maar geen aantrekkelijke woning kunnen vinden. 
Voor veel ouderen in Nederland is dat de realiteit. En die situatie maakt hen 
ongewild honkvast. Met vervelende gevolgen – niet alleen voor henzelf, 
maar voor iedereen op de woningmarkt.
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en mogelijkheden van ouderen en hun netwerken met 
regelmaat overschat: een deel van de ouderen heeft geen 
vaardigheden om zelf zorg en ondersteuning te regelen, 
maar dit wordt wel van hen verwacht. 
Hun netwerk kan niet altijd helpen en is soms overbelast.”
Het kan, in de woorden van het SCP, “voor ouderen 
grote gevolgen hebben wanneer zij niet de zorg en 
ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.” Voor veel van 
hen zijn er dus professioneel opgeleide zorgmedewerkers 
nodig. Maar daar dient zich een volgend probleem aan: de 
zorgsector kampt met een groot personeelstekort, zeker in 
de thuiszorg. Domotica en robotica kunnen een deel van 
de verzorgingstaken overnemen, maar die bieden geen 
menselijk contact. Door minder menselijk contact zijn er 
meer en meer eenzame ouderen. Ook melden zich steeds 
vaker verwarde ouderen bij eerstehulpposten.

Naarmate de bevolking verder vergrijst en mensen langer 
zelfstandig wonen, neemt de groep kwetsbare mensen 
kortom toe.

Twijfels hebben over verhuizen
De ‘verhuismobiliteit’ onder ouderen is vrij laag. Waar 
van de jongere huishoudens jaarlijks ongeveer 13 
procent verhuist, zakt de verhuismobiliteit boven het 
55e levensjaar tot onder de 5 procent. Pas als men ‘echt’ 
oud wordt (85+) gaat dat percentage omhoog: naar zo’n 
10 procent, blijkt uit de Monitor Ouderenhuisvesting 
2020 van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit betreft dan zowel 
verhuizingen naar zelfstandige woningen als verhuizingen 
naar verpleeghuizen. De ouderen díe verhuizen, doen dat 
vooral vanwege gezondheid (37 procent). Andere redenen 
zijn het vinden van een betere woning (21 procent) en 
geschiktere woonomgeving (13 procent).
Betekent de lage ‘verhuismobiliteit’ dat ouderen niet 
wíllen verhuizen? Nee. Het is wel zo dat het percentage 
55-plussers dat per se binnen twee jaar wil verhuizen 
relatief laag is ten opzichte van jongeren (4 procent 
tegenover 15 procent). Vaak voelen zij geen enorme 
drang om weg te gaan; ze zijn tevreden over hun huis 
en woonomgeving en willen hun vertrouwde omgeving 

niet zomaar verlaten. Redenen om te blijven zijn voor 90 
procent een prettige eigen woning, voor 60 procent een 
fijne woonbuurt en voor 40 procent de aanwezigheid 
van voorzieningen in de buurt. Ontstaan er fysieke 
ongemakken, dan past men vaker de bestaande woning 
vaker aan dan dat men verhuist.

Dat men de drang minder voelt, betekent echter niet dat 
verhuizen voor niemand een optie is. Zó honkvast zijn 
ouderen niet. Van de vitale ouderen (mensen tussen de 
55 en 75 jaar) zou 25 procent best willen verhuizen; een 
redelijk hoog percentage. Veel van hen overwegen een 
verhuizing zeker op het moment dat de kinderen de deur 
uit zijn. Dat een flink deel van hen toch blijft wonen waar 
ze wonen, komt doordat ze te weinig goede alternatieven 
zien. Er is onvoldoende woningaanbod voor hen of ze 
vinden dit aanbod niet aantrekkelijk genoeg. Zij wonen 
doorgaans al in een huis en omgeving waar ze tevreden 
over zijn; om die te verlaten, moet er iets beters tegenover 
staan. Ook is voor veel ouderen de stap van koop naar 
huur financieel onaantrekkelijk, omdat ze nu lage of geen 
hypotheeklasten hebben.

Door dit alles verhuizen senioren vaak pas als hun fysieke 
gesteldheid hen daartoe dwingt. En dan valt er niet veel 
meer te kiezen.
 
Niet genoeg alternatieven zien
Wat zoeken de ouderen die per se willen verhuizen? Van 
hen verlangt 44 procent een specifieke ouderenwoning. 
Daarvan wil de grote meerderheid (85 procent) bovendien 
een zelfstándige ouderenwoning. Er is dus maar een 
relatief kleine groep ouderen op zoek naar een woning 
met hulp voor de dagelijkse levensverrichtingen, zoals 
verzorging van de maaltijden, schoonmaken, lichamelijke 
verzorging en eventueel verpleging.

Gezien de verschillende wensen is het begrijpelijk dat er 
in de praktijk allerlei nieuwe woonvormen voor ouderen 
ontstaan. Die vormen bevinden zich ergens tussen het 
traditionele verzorgingshuis en het zelfstandig wonen 
in een eigen huis, met meer of minder zorg en meer of 

minder gemeenschappelijke voorzieningen en sociaal 
contact. Samen vormen die woonvormen een breed palet, 
maar in absolute aantallen gaat het om weinig woningen. 
In elk geval veel te weinig voor de groeiende vraag.

Zolang goede alternatieven ontbreken, blijven veel 
ouderen in hun huidige huis wonen – óók als hun woning 
of woonomgeving steeds minder geschikt voor hen zijn. 
Dat is geen optimale situatie voor hen. Maar evenmin voor 
anderen. Als ouderen niet verhuizen, remt dat namelijk de 
doorstroming op de krappe woningmarkt.
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De leeftijdsopbouw van Oost-Brabant, zoals weergegeven 
in de meest recente cijfers van het CBS, volgt in grote 
lijnen het landelijke beeld. Ook hier groeit dus het 
percentage ouderen. Circa 20 procent van de inwoners 
is 65-plusser (200.000 mensen), om in 2040 naar 
verwachting uit te komen op 25 procent (300.000 
mensen). Van de 65- plussers in Oost-Brabant zijn de 
meesten de 75 gepasseerd.

Stedelijke en niet-stedelijke gemeenten
In de stedelijke gemeenten Helmond en Eindhoven is 
het percentage 65-plussers wat lager, maar in veel niet-
stedelijke gemeenten juist weer aanzienlijk hoger. Daar 
gaat het om gemiddeld 30 procent van de mensen – 
met uitschieters in Valkenswaard (36 procent) en Waalre 
(35 procent). In deze niet-stedelijke gemeenten krimpt 
bovendien het aantal inwoners dat jonger is dan 65 jaar, 
terwijl die groep in Eindhoven en Helmond groeit met 
circa 11 procent.

Huishoudens en woningbehoefte
Er zijn op dit moment 140.000 seniorenhuishoudens in 
Oost-Brabant. In 2040 zullen dat er naar verwachting 
200.000 zijn. Deze groei van 60.000 seniorenhuishoudens 
betekent niet dat er evenveel nieuwe woningen nodig 
zullen zijn. Al die mensen wonen immers al ergens en ook 
in Oost-Brabant vaak naar tevredenheid. Wel betekent de 
groei dat er hoogstwaarschijnlijk extra vraag gaat komen 
naar woningen die specifiek geschikt zijn voor ouderen.

Zorgvraag en nieuwe woonvormen
Een vergrijzende bevolking betekent dat steeds meer 
mensen zorg vragen. Doordat zij langer leven, houdt die 
zorgvraag ook langer aan. Binnen zorgprofielen gericht 
op Verpleging en Verzorging (VV) is er een onderscheid 
tussen enerzijds somatische zorg voor chronische 
lichamelijke aandoeningen (VV4-6-8) en zorg voor 
mentale aandoeningen als dementie (VV5-7). Binnen 
beide zorgprofielen is er een verdubbeling van het aantal 
cliënten richting 2040. Dat is in lijn met de demografische 
ontwikkeling. Ook hierin volgt Oost-Brabant het landelijke 
beeld.

De landelijke capaciteit van de verpleeghuiszorg 
moet volgens zorgbranchevereniging ActiZ en 
onderzoeksorganisatie TNO in 2040 zijn verdubbeld van 
ongeveer 120.000 naar 240.000 plaatsen. De vraag is of 
deze groei te realiseren valt in verpleeghuizen. De huidige 
verpleeghuissector heeft bij lange na niet de capaciteit om 
de extra vraag op te vangen – noch qua gebouwen, noch 
qua personeel. Er lijkt een andere oplossing nodig. Eén 
die ook rekening houdt met veranderende woonwensen 
en een groeiend personeelstekort. Die oplossing bestaat 
uit nieuwe woonvormen die tussen ‘zelfstandig wonen’ en 
‘traditioneel verpleeghuis’ in zitten.

 

4. De uitdaging in Oost-Brabant
Oost-Brabant volgt de landelijke trend. Van leeftijdsopbouw en de 
verwachte groei van het percentage 65-plussers tot de toenemende 
zorgvraag. Lees hier hoe ook in deze regio de ondersteuning van ouderen 
onder druk staat. En hoe nieuwe woonvormen uitkomst kunnen bieden.
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Hoe wonen 65-plussers in Oost-Brabant op dit moment? En hoe 
geschikt is die huidige woonsituatie voor hen, zowel qua woning 
als qua omgeving? Dat lees je hier. Daarbij zie je meteen hoe dit 
regionale beeld zich verhoudt tot Nederland in het algemeen.

5. De woonsituatie  
van 65-plussers  
in Oost-Brabant

In welk type huis wonen senioren?
Van de 65-plus-huishoudens in Oost-Brabant woont 75 procent in 
een eengezinswoning (55 procent in een koophuis, 20 procent in een 
huurhuis). Ook van de 85-plus- huishoudens woont een flink deel 
in een gekochte eengezinswoning: bijna 40 procent. Landelijk ligt 
het gemiddelde van de 65-plus-huishoudens die in een gekochte 
eengezinswoning wonen aanzienlijk lager: op 46 procent.
Het percentage seniorenhuishoudens dat in een meergezinswoning 
woont – of het nu koop of huur is – ligt landelijk juist weer hoger. 
In Nederland gaat het om 36 procent van die huishoudens, in Oost-
Brabant om 25 procent.

Hoe ruim wonen senioren?
Met zo’n hoog percentage eengezinswoningen zal het niemand 
verbazen dat senioren in Oost-Brabant genieten van een groot 
gemiddeld woonoppervlak. Iets meer dan de helft van de 
seniorenhuishoudens heeft een woonoppervlakte van 120 m²  
of meer tot z’n beschikking. Landelijk is dat percentage ‘slechts’  
37,8 procent.
Het gemiddelde woonoppervlak neemt iets af naarmate de leeftijd 
stijgt. Maar volgens het CBS heeft nog altijd 40 procent van de Oost-
Brabantse 85-plus-huishoudens een woning van meer dan 120 m², 
tegenover 27 procent landelijk.
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Hoe ‘aanpasbaar’ zijn woningen?
Wie ouder wordt, kan minder mobiel worden. Daar moet 
een woning soms op aangepast worden, bijvoorbeeld 
door een traplift te installeren of een slaap- en badkamer 
op de begane grond te realiseren.
Veruit het grootste deel van de woningen in Oost-Brabant 
is in die zin ‘aanpasbaar’ (zie kader). In de minder-stedelijke 
gemeenten in de regio gaat het om 95,4 procent van 
de totale woningvoorraad. In de stedelijke gemeenten 
Eindhoven en Helmond om 91,9 procent; een veel hoger 
percentage dan het gemiddelde van de G44-gemeente: 
79,7 procent.

Waarom is zo’n groot deel van de woningvoorraad in deze 
regio aanpasbaar? Dat valt mede te verklaren door het 
hoge percentage grote grondgebonden woningen. Die 
zijn vaak eenvoudig aan te passen tegen aanvaardbare 
kosten (minder dan € 10.000,-).
Grote woningen bieden over het algemeen ook meer 
ruimte voor aanpassingen dan kleine. Bijvoorbeeld door 
een traplift te installeren of door op de begane grond een 
slaap- en badkamer te bouwen.
 
Ook staan er in Oost-Brabant relatief weinig flats 
met belemmeringen die een individu niet tegen 
aanvaardbare kosten zou kunnen wegnemen. Denk 
daarbij aan flats zonder lift (portiekflats) of flats met 
trappen en/of verhogingen in gemeenschappelijke 
ruimten. De appartementencomplexen die er wel zijn, 
zijn vaker voorzien van een lift en volledig gelijkvloerse 
gemeenschappelijke ruimten.

Toegankelijkheid van woningen
Kennisinstituut TNO heeft alle woningen in Nederland 
geclassificeerd op toegankelijkheid voor mensen met 
mobiliteitsbeperkingen. TNO duidt de toegankelijkheid 
van woningen aan met sterren. Ze geeft:
• drie sterren aan gelijkvloerse woningen op de 

begane grond of die met een lift bereikbaar zijn;
• twee sterren aan ongelijkvloerse woningen die 

tegen aanvaardbare kosten
• (maximaal € 10.000,-) toegankelijk gemaakt kunnen 

worden, bijvoorbeeld met een traplift;
• één ster aan ongelijkvloerse woningen die níét 

tegen aanvaardbare kosten toegankelijk gemaakt 
kunnen worden;

• geen ster aan woningen die alleen per trap 
toegankelijk zijn en niet op andere manieren 
toegankelijk gemaakt kunnen worden. “De woonomgeving is cruciaal in het 

zelfstandig kunnen blijven wonen”
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1. Minder doorstroming 
woningmarkt
De aanpasbaarheid belemmert de 
doorstroming op de woningmarkt. Als 
ouderen niet verhuizen, maar in plaats 
daarvan hun woning aanpassen, dan komt 
die woning niet beschikbaar voor anderen, 
zoals een jong gezin. Voor de dynamiek op 
de woningmarkt zou het beter zijn als er 
voor 65-plussers genoeg aantrekkelijke en 
geschikte woningen zouden zijn om naartoe 
te verhuizen. Dan zou er een treintje aan 
verhuisbewegingen op gang komen; een 
ontwikkeling waarbij zowel 65-plussers als 
anderen op de woningmarkt, onder wie 
starters, een geschikte woning zouden 
krijgen.

2. Hogere zorgkosten
Ouderen die in eengezinswoningen blijven 
wonen, leven vaak verder van elkaar 
vandaan dan als zij voor een seniorenwoning 
hebben gekozen. Die laatste woningen 
zijn doorgaans meer geclusterd. Een groot 
voordeel van dit ‘geclusterde wonen’, is dat 
zorg een stuk goedkoper wordt – zowel 
voor individuen als voor de maatschappij. 
Zo hoeven zorgprofessionals bijvoorbeeld 
minder afstand af te leggen en kunnen 
zorginstellingen hun voorzieningen 
kostenefficiënter plaatsen.

3. Vaker een ongeschikte 
omgeving
Een woning mag dan ‘aanpasbaar’ zijn (zie 
kader hierboven), maar daarmee is het nog 
niet direct een ‘geschikte’ woning. Is een huis 
van 140 m² waarvan de bovenverdieping 
nooit meer gebruikt wordt bijvoorbeeld echt 
‘geschikt’?
Geldt die term ook voor een woning waarin 
iemand in z’n eentje leeft en hierdoor 
nauwelijks andere mensen spreekt? En hoe 
geschikt is een aangepaste woning eigenlijk 
als er geen goede voorzieningen in de buurt 
zijn?

Dat laatste punt, de juiste woonomgeving, 
is belangrijk. Die is zelfs “cruciaal als je 
zelfstandig wilt blijven wonen”, aldus Masi 
Mohammadi, die als hoogleraar Smart 
Architectural Technologies aan de Eindhoven 
University of Technology deelnam aan onze 
rondetafelgesprekken. Op zichzelf kan een 
woning dus best geschikt zijn om zelfstandig 
te blijven wonen, maar dat geldt dan nog niet 
per se voor de plek waar die woning staat.

Drie kanttekeningen bij aanpasbaarheid
Woningen in Oost-Brabant zijn aanzienlijk vaker aanpasbaar dan landelijk. Dat lijkt positief. Maar bij die conclusie zijn 
drie kanttekeningen te plaatsen:

Wat maakt die woonomgeving ‘geschikt’?  
Hierbij gaat het om de aanwezigheid van essentiële voorzieningen: een supermarkt, 
huisartsenpraktijk, apotheek en ov-halte. Een omgeving is ‘geschikt’ voor ouderen als twee 
van deze vier essentiële voorzieningen op loopafstand (binnen 500 meter) van de woning 
aanwezig zijn.
Landelijk blijkt 48 procent van de 65-plus-huishoudens in een ‘ongeschikte’ woonomgeving 
te wonen. Zij hebben dus onvoldoende essentiële voorzieningen in de buurt. In Oost-
Brabant is dat percentage 52 procent (73.000 huishoudens). En bijna de helft (48 procent) 
van de 75-plus- huishoudens in deze regio woont in een ongeschikte omgeving (31.000 
huishoudens). Veel vitale senioren ervaren de ongeschiktheid van de woonomgeving nog 
niet als een probleem. Maar oudere senioren wel: zij zijn dikwijls minder mobiel. Omdat 
juist de oudere groep senioren in Oost-Brabant groeit, zal naar verwachting ook het aantal 
75-plus-huishoudens dat in een ongeschikte omgeving woont oplopen – mogelijk zelfs tot 
ruim 50.000 huishoudens. Tenminste, als er niet meer doorstroming komt.

De minder stedelijke gemeenten in Oost-Brabant scoren het slechtst op de geschiktheid van 
de woonomgeving. In de gemeente Reusel-De Mierden woont bijvoorbeeld maar liefst 76 
procent van de seniorenhuishoudens in een ongeschikte omgeving. In Mill & Sint Hubert is 
dat 72 procent. En in Sint- Michielsgestel 70 procent. Dit wil niet zeggen dat deze gemeenten 
de essentiële voorzieningen niet hebben, maar dat de senioren verder dan 500 meter van die 
voorzieningen vandaan wonen.
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6. De woningbouwopgave 
in Oost-Brabant
Zoals in heel Nederland komen er in Oost-Brabant steeds meer senioren bij. In absolute 
aantallen gaat het tot 2040 om bijna 100.000 extra mensen (60.000 extra huishoudens).  
Al die mensen moeten natuurlijk ergens wonen. Hoe moet je daarvoor zorgen?  
Wat is dé opgave? Lees verder!

daardoor meer doorstroming komt op de woningmarkt.
Idealiter kan de verhuizing van een ouder huishouden een 
treintje aan verhuisbewegingen in gang zetten. Van een 
gezin dat hun tweekapper betrekt, de eengezinswoning 
van dit gezin komt beschikbaar voor een jong stel en 
een starter trekt vervolgens in de vrijgekomen sociale 
huurwoning. Door te bouwen voor de oudere generatie 
kunnen dus indirect veel meer huishoudens verhuizen 
naar een geschikte woning, dan wanneer er enkel een 
starter naar een nieuwbouw starterswoning verhuist.

Hoe verleid je seniorenhuishoudens om te verhuizen 
en zo’n beweging in gang te zetten? Een goede manier 
is hun betere woningen te bieden dan ze hebben – in 
geschiktere omgevingen. Uit de ronde tafelgesprekken 
concluderen we dat het dan gaat om woningen die het 
gat vullen tussen zelfstandig wonen (wat na een bepaalde 

De provincie Noord-Brabant verwacht een toename van 
ruim 100.000 huishoudens tot 2030. Meer dan 90 procent 
daarvan betreft 65-plus-huishoudens. Omdat al die 
mensen ergens moeten wonen, wil de provincie voor 2030 
zo’n 120.000 nieuwe woningen realiseren. Dat is grofweg 
evenveel als het huidige aantal huizen in Eindhoven 
en dus gemiddeld zo’n 12.000 woningen per jaar. De 
provincie ziet dat er door de gedifferentieerde vraag 
behoefte is aan nieuwe woonvormen (zoals geclusterd 
wonen en meergeneratiewonen) en dat er meer vraag is 
naar woningen in of nabij de centra van steden en dorpen. 
Het accent ligt op binnenstedelijke locaties, waarbij 
aandacht is voor leegstand en transformatieopgaven.

De seniorenhuishoudens in de provincie Noord-Brabant 
nemen dus snel in aantal toe. In Oost-Brabant groeit het 
aantal 65-plus huishoudens tot 2040 naar verwachting 

met 60.000 . Deze groei betekent dat er extra woningen 
gebouwd moeten worden voor deze doelgroep. Niet 
direct evenveel als er nieuwe seniorenhuishoudens 
bijkomen. Veel oudere huishoudens wonen immers al 
ergens en vaak nog naar tevredenheid. Een deel van hen 
zal bovendien eerst aanpassingen doen in de huidige 
woning. De meeste huizen in Oost-Brabant (95 procent) 
zijn namelijk geschikt – of tegen aanvaardbare kosten 
geschikt te maken – om er tot op hoge leeftijd te blijven 
wonen.

Verleiden tot verhuizen
Om te voorkomen dat veel 65-plussers oud worden in 
een woning die in een ongeschikte woonomgeving staat, 
is het noodzakelijk om hen te verleiden te verhuizen. Te 
verhuizen naar een gelijkvloerse woning in een geschikte 
woonomgeving. Positieve bijkomstigheid is dat er 

“We denken dat ouderen niet willen 
verhuizen. Maar dat is niet het hele 
verhaal. We bieden mensen die 
wél willen verhuizen ook te weinig 
verleidelijke alternatieven”
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leeftijd steeds moeilijker wordt) en een verpleeghuis (waar 
men pas bij een zware zorgindicatie terechtkan). Met zo’n 
alternatief vergroot je onder ouderen de behoefte om van 
huis te veranderen. En aan die groeiende behoefte moet 
de woningbouw zich aanpassen.

Niet alle ouderen zullen even makkelijk te verleiden zijn: 
een deel wil vooralsnog echt niet verhuizen. Maar een 
ander deel – op dit moment al zeker zo’n 25 procent 
– staat daar best open voor. Of in de woorden van 
Maurice van Noordenne, beleidsadviseur Wonen bij de 
provincie Noord-Brabant en deelnemer aan één van onze 
rondetafelgesprekken: “We denken dat ouderen niet 
willen verhuizen. Maar dat is niet het hele verhaal. We 
bieden mensen die wél willen verhuizen ook te weinig 
verleidelijke alternatieven.”

Diversiteit aan tussenvormen
Hoe zien verleidelijke alternatieven eruit? Wat zijn voor 
senioren aantrekkelijke woonvormen tussen ‘gewoon’ 
zelfstandig wonen en verblijven in een verpleeg- of 
verzorgingshuis? Een antwoord vereist niet veel giswerk. 
Hoewel dit soort ‘tussenvormen’ bij de meeste ouderen 
onbekend zijn, zijn er al veel woonprojecten die zo’n 
tussenvorm succesvol in de praktijk brengen. Soms zijn 
ouderen zelfs bereid om van verre naar een dergelijk 
woonproject toe te verhuizen. Een bewijs tegen het cliché 
dat alle senioren verknocht zijn aan hun vertrouwde 
omgeving en daar het allerliefst de rest van hun leven 
willen blijven.

De woonprojecten tussen zelfstandig wonen en 
verpleeg- of verzorgingshuis verschillen onderling 
sterk van elkaar. Voorbeelden zijn zelfstandige 
patiowoningen en appartementen. Maar bijvoorbeeld 
ook woonzorgcomplexen en woongroepen waar in 
meer of mindere mate zorg wordt geleverd. In sommige 
projecten wonen ouderen samen onder de hoede van een 
organisatie, zoals een zorginstelling of woningcorporatie – 

zeker als er binnen het project zorgverlening beschikbaar 
is. Maar soms zoeken gelijkgestemde ouderen elkaar 
ook op om samen een woonproject te realiseren. Aan 
zo’n ‘gemeenschappelijk wonen’-project hoeft geen 
zorgcomponent vast te zitten en vaak is dat ook niet  
het geval.

Deze diversiteit weerspiegelt het feit dat niet elke 
tussenvorm verleidelijk of aantrekkelijk is voor elke 
senior. De ene variant zal de ene 65-plusser aanspreken, 
de andere de andere, afhankelijk van iemands wensen, 
mogelijkheden en beperkingen. Het komt daarbij voor 
dat een woonproject zoveel ouderen aanspreekt dat er 
niet genoeg plek is. Senioren willen er dan wel naartoe 
verhuizen, maar blijven in hun eigen woning omdat er 
onvoldoende aanbod is dat aan hun wensen voldoet. Dit is 
een extra teken dat er ondanks de behoefte nog te weinig 
van dergelijke projecten zijn. Ze komen moeizaam van de 
grond, onder andere doordat projectontwikkelaars zich 
nog te weinig richten op deze oudere, vaak bemiddelde 
en veeleisende doelgroep.
 
De vele verschillende woonvormen voor senioren zijn 
in twee categorieën te rangschikken. Ten eerste: wonen 
in combinatie met professionele zorg in bijvoorbeeld 
een verpleeghuis of woonzorgcomplex. Ten tweede: 
zelfstandig wonen in een levensloopbestendig huis, waar 
zorg kan worden ontvangen als dat nodig is. Binnen de 
laatste categorie valt er nog een onderscheid te maken 
tussen individueel en gemeenschappelijk wonen. In 
de volgende hoofdstukken lees je meer over deze 
woonvormen.
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Nu ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen, 
is de functie van verpleeg- en verzorgingshuizen 
veranderd. Ouderen gaan daar minder snel naartoe 
en verblijven er ook korter. Als ze – al dan niet 
gedwongen door hun gezondheid – kiezen voor dit 
‘wonen met professionele zorg’ ziet deze woonvorm er 
bovendien vaak heel anders uit dan vroeger. Lees hier 
meer over al deze veranderingen.

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Individueel (zie hoofdstuk 6) of 
gemeenschappelijk (zie hoofdstuk 7). Pas als dat echt niet meer gaat, ondanks alle 
aanpassingen en zorg aan huis, gaan ze naar een verpleeg- en verzorgingshuis.
Daardoor is de functie van deze verpleeg- en verzorgingshuizen veranderd; een verandering 
die bovendien doorzet. De instellingen zijn meer en meer een soort hospices met palliatieve 
zorg, waar het erom draait dat bewoners waardig kunnen sterven. Ouderen gaan er op late 
leeftijd heen en verblijven er vaak niet langer dan twee jaar.

Huidige verzorgingshuizen
In heel het land zien zorgorganisaties voor ouderen dezelfde omslag plaatsvinden van
klassieke naar moderne verzorgingshuizen. “We kantelen van zorg naar leven, waardoor 
vastgoed belangrijker wordt en zorg meer ondersteunend”, zei Henri van Boxmeer hierover 
tijdens één van onze rondetafelgesprekken. Hij is directeur cluster Schijndel bij Laverhof, 
zorgorganisatie voor ouderen.

7. Wonen met  
professionele zorg
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Wat die ‘kanteling van zorg naar leven’ precies inhoudt? 
Allereerst dat een verzorgingshuis er meer dan vroeger 
op gericht is dat bewoners zich thuis voelen en inspraak 
hebben. Zij willen de indruk hebben dat zij een zo 
zelfstandig en volwaardig mogelijk leven leiden, ook al 
bevinden zij zich in hun laatste levensjaren. Verplegers 
of vrijwilligers helpen met de dagelijkse activiteiten en 
de medische zorg, maar altijd op zo’n manier dat het 
gevoel van zelfstandigheid optimaal blijft. Dit gevoel 
wordt vaak nog extra versterkt met technologie, zoals 
domotica, leefcirkels en valdetectie. Deze op zelfstandig- 
en waardigheid gerichte inzet van verplegers, vrijwilligers 
en technologie heet ‘ondersteunende zorg’.

“Zorgorganisaties kantelen van 
zorg naar leven, waardoor vastgoed 
belangrijker wordt en zorg meer 
ondersteunend”
 
De ‘kanteling van zorg naar leven’ betekent ook dat het in 
moderne verzorgingshuizen belangrijker is dan vroeger 
dat mensen sámenleven. Ondersteunende zorg is vaak 
(kosten)efficiënter als de ontvangers van die zorg dicht 
bij elkaar in de buurt wonen – bijvoorbeeld in hetzelfde 
gebouw of in naast elkaar gelegen woningen. Ook is 
het voor de meeste ouderen leuker en gezonder in 
contact te blijven met anderen; dat bestrijdt onder meer 
vereenzaming. Bewoners van moderne verzorgingshuizen 
hebben doorgaans een relatief kleine eigen kamer, omdat 
ze de meeste tijd doorbrengen in een gemeenschappelijke 
huiskamer. Hier vinden de alledaagse bezigheden plaats: 
ze eten er bijvoorbeeld en doen mee aan gezamenlijke 
activiteiten.

Bovenstaande insteek betekent ook het een en ander 
voor het vastgoed van zorgorganisaties. Zij zoeken 
naar een verschijningsvorm voor hun aanbod die past 
bij de hedendaagse behoefte. Er zijn inmiddels diverse 
verschijningsvormen, die vaak ook geen ‘verzorgingshuis’ 
meer worden genoemd; denk aan ‘woonzorgcentra’, 
‘woonzorggroepen’ of ‘beschermd wonen’. Gebouwen 

zijn vaker onderdeel van een woonwijk en de opzet 
is kleinschaliger dan voorheen. Zo zijn er kleine 
woongroepen voor dementerenden. En waar een 
verpleeghuis wel groot is, zijn bewoners vaak opgedeeld 
in kleine, overzichtelijke groepen.

Toekomstige verzorgingshuizen
De vraag naar ‘wonen met professionele zorg’ neemt 
toe door de vergrijzing. Om aan deze groeiende vraag 
te voldoen moeten er meer locaties komen. Dat kan 
bijvoorbeeld:

• in bestaande en nieuwe wijken. Gebouwen hoeven 
niet per se op loopafstand van voorzieningen te liggen, 
want veel bewoners zijn zwaar hulpbehoevend – 
lichamelijk en/of geestelijk. Toch is die loopafstand 
wel een pre, zeker omdat sommige bewoners nog wel 
redelijk zelfstandig zijn. Zij willen die zelfstandigheid zo 
lang mogelijk blijven voelen;

• in het buitengebied, zeker nu sommige boeren 
op termijn willen stoppen. Er zijn al voorbeelden; 
zo ligt Ouderenlandgoed Grootenhout op een 
(voormalig) boerenerf. Niet alleen de bewoners, maar 
ook medewerkers vinden zo’n landelijke omgeving 
fijn. Er is een personeelstekort in de sector, maar 
Ouderenlandgoed Grootenhout heeft een wachtlijst 
voor personeel;

• op verouderde zorglocaties. Denk aan het voormalige 
verpleeghuis Wendhorst in Heerde. Dat is nu het 
Hofje Wendakker geworden. Aan de buitenkant doet 
deze woonvorm niet denken aan een verpleeghuis. 
Het complex heeft de uitstraling van drie blokken 
met rijtjeswoningen rondom een binnentuin. De tuin 
verbindt de woningen onderling en het complex 
met de wijk. Het omvat een moestuin, zandbak en 
dierenweide en is eveneens voor buurtbewoners 
toegankelijk. Er zijn op de locatie verder twintig 
levensloopbestendige sociale huurappartementen en 
vierendertig koopwoningen ontwikkeld in vergelijkbare 
bouwstijl, waarmee het hofje niet op zichzelf staat, 
maar helemaal opgaat in de wijk.
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Beschermd wonen voor mensen met een intensieve 
zorgvraag

Woonproject:  Savant van Lenthof
Gemeente:     Nuenen, Gerwen en Nederwetten Zorgorganisatie:   

Savant Zorggroep
Ontwikkelaar:   FAME Planontwikkeling 
Bouwer:    Ban Bouw
Oplevering:   2017
Huursegment:   Middeldure huur

Van Montfortanenklooster tot modern 
woonzorgcomplex

Woonproject:  Groot Bijstervelt
Gemeente:    Oirschot 
Zorgorganisatie:   Valuas Zorggroep 
Ontwikkelaar:   VB2 Vastgoed
Bouwer:    Nico de Bont, Croonwolter&dros en Hazenberg Bouw 
Oplevering:   2020 
Huursegment:   Hoog

Het Koetshuis. 
In dit zorghotel bevinden zich 26 appartementen voor een kortdurend 
zorgverblijf. Denk aan overbruggingszorg en respijtzorg, maar ook aan 
herstelzorg na een operatie of palliatieve zorg.

De Residentie. 
Vitale ouderen kunnen zelfstandig wonen in één van de 22 appartementen 
in dit nieuwbouwcomplex. Het gaat dan om ouderen met een lichte of 
beginnende zorgvraag en/of mensen van wie de partner in een zorgwoning 
op Groot Bijstervelt woont. Zorg is in De Residentie op afroep beschikbaar. 
Op de begane grond is een gezamenlijke ruimte met keuken. De twee- en 
driekamerappartementen met terras of balkon zijn tussen de 73 en 94 m² 
groot.

De Kapel. 
De kapel (evenementenlocatie) en brasserie staan open voor zowel bewoners 
van Groot Bijstervelt als bezoekers van het landgoed. Mede dankzij De Kapel 
voelt Groot Bijstervelt voor bewoners minder gesloten.

Goede voorbeelden
Hieronder staan enkele voorbeelden van ‘wonen met professionele zorg’:

Binnenstedelijke herontwikkeling van het parochiehuis en 
naastgelegen scouting in het centrum van Nuenen. Het 
monumentale parochiehuis De Vank is getransformeerd 
tot zes zelfstandige woningen en appartementen. In het 
naastgelegen woonzorgcentrum Savant van Lenthof 
kunnen mensen met dementie zoveel mogelijk zelfstandig 
wonen in een beschermde omgeving, waar 24 uur per 
dag zorg aanwezig is. Het complex oogt kleinschalig 
en grenst aan een mooi aangelegde tuin. Het gebouw 
telt vier vleugels met samen dertig huurappartementen 
met eigen keuken en badkamer (48 m²). Elke vleugel 
vormt een kleinschalige woongroep met een eigen 
buurtkamer (ontmoetingsruimte met keuken, eethoek en 
zithoek met televisie). De voormalige beheerderswoning 
is getransformeerd tot ontmoetingsruimte en zo ook 
onderdeel van het complex.

Het publiek toegankelijke landgoed Groot Bijstervelt stamt uit de 14e eeuw.  
Er staat onder meer een kasteel uit 1772 dat in 1903 een Montfortanenklooster 
werd. Na het vertrek van de paters kocht de gemeente Oirschot het landgoed 
in 2010. VB2 Vastgoed sloopte de niet-monumentale bijgebouwen, renoveerde 
zowel het klooster als de kapel én voegde nieuwbouw toe. Op Groot Bijstervelt 
wordt nu vooral zorg geleverd. Valuas Zorggroep laat bewoners hierbij zoveel 
mogelijk zelf de regie nemen.

Het landgoed bestaat na de renovatie uit vier gebouwen:

Klooster. 
In het voormalige klooster zijn 28 zorgwoningen te huur. Deze appartementen 
zijn 30 tot 50 m². Ook is er een gedeelde woonkamer.
Bewoners hebben een intensieve zorgvraag. Zij hebben 24 uur per dag 
toegang tot professionele zorg en kunnen elke dag meedoen aan verschillende 
activiteiten.

In het souterrain bevinden zich tien extra kamers. Deze zijn speciaal 
bedoeld voor mensen die wachten op een vaste huurwoning in Het Klooster 
(overbruggingszorg) en voor tijdelijke bezoeken om mantelzorgers te ontlasten 
(respijtzorg).
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Kleinschalig wonen met zorg in de eigen wijk en nadruk 
op welzijn

Woonproject:  Het Andere Wonen
Gemeente:    Diverse gemeenten in Oost-Brabant en daarbuiten 
Bedenker:   Zorgorganisatie Vivent
Ontwikkelaar:   Woningcorporatie of belegger 
Huursegment:   Sociale en middeldure huur

Oud worden in een hotelachtige  
omgeving vol voorzieningen

Woonproject: Woonlandschap De Leyhoeve
Gemeente:  Tilburg en Groningen 
Ontwikkelaar: Roozen van Hoppe Groep 
Belegger:  Heitman
Exploitant:  Leyhoeve Zorg 
Oplevering: 2016
Huursegment: Middeldure tot hoge segment

De Leyhoeve is een grootschalig woonzorgconcept voor 55-plussers met en zonder zorgvraag. Er zijn inmiddels 
twee locaties gerealiseerd. De eerste ligt in Tilburg, grenzend aan het Leijpark en rivier De Leij. Maar er is ook een in 
Groningen en er zijn plannen voor meer vestigingen, bijvoorbeeld in Vught.

Woonlandschap De Leyhoeve in Tilburg omvat tweehonderd zelfstandige huurwoningen met een oppervlak tussen 
67 en 190 m². Bewoners van de zelfstandige woningen kunnen gebruik maken van de dagbesteding en interne 
thuiszorg. Wie niet meer zelfstandig kan wonen, kan terecht in een van de 85 zelfstandige zorgsuites.
Deze hebben een eigen pantry en badkamer, met een totaal oppervlak van 30 à 70 m². Als bewoners tijdelijk extra 
hulp nodig hebben, bijvoorbeeld na een operatie, dan kunnen ze gebruikmaken van een van de drie zorghotelsuites. 
De zorgafdeling is kleinschalig opgezet rondom tien huiskamers.

Bewoners bepalen zelf hun dagindeling, of ze gezamenlijk of in de eigen woning willen ontbijten en of ze meedoen 
aan activiteiten.

Waar andere woonvormen bewust kleinschalig zijn gebouwd, met overzichtelijke groepen, kiest Woonlandschap De 
Leyhoeve dus voor volume. Dit zorgt voor dynamiek én draagvlak voor een grote verscheidenheid aan voorzieningen. 
Het woonlandschap is een klein dorp, waar voorzieningen vlakbij zijn en gelijkgestemden elkaar kunnen opzoeken. 
Er is een bruin café, bar & lounge, fitnesscentrum, zwembad met wellness-aanbod, kapsalon, pedicurepraktijk 
en een fysiotherapeut. Ook is er een huismeester, boodschappenservice en roomservice. Bovendien zijn er twee 
restaurants en worden er – ook door bewoners zelf – veel activiteiten georganiseerd. Gelijkgestemden vormen 
clubjes die bijvoorbeeld samen bridgen, jeu de boules spelen, biljarten, tuinieren, fietsen of wandelen. Ook zijn er 
koffiemomenten, filmavonden, borrels, barbecues, workshops en dagjes weg.

Het Andere Wonen is een franchise-woonconcept voor mensen met geheugenproblemen. Het staat sinds 2021 onder de hoede 
van een organisatie met dezelfde naam, werd in 2016 bedacht door zorgorganisatie Vivent en is inmiddels geïmplementeerd in 
diverse gemeenten. Zo zijn er nu Het Andere Wonen-vestigingen in Waalre, Schijndel, Den Bosch en Vinkel. Nieuwe locaties staan 
gepland in Heusden en Moergestel. In Klimmen (Zuid-Limburg) en Leeuwarden worden de eerste Het Andere Wonen-locaties 
buiten Oost-Brabant ontwikkeld.

De vestigingen verschillen in uiterlijk, maar het gaat altijd om een kleinschalige, geclusterde woonvorm van maximaal twintig 
zelfstandige appartementen en een of twee gezamenlijke ruimtes waar activiteiten en ontmoetingen plaatsvinden.

De appartementen beschikken over een eigen voordeur, woonkamer, keuken, badkamer en een of twee slaapkamers.  
De organisatie Het Andere Wonen werkt voor de ontwikkeling van een locatie samen met een woningcorporatie of belegger.  
Die woningcorporatie of belegger wordt vervolgens de eigenaar. Appartementen worden verhuurd door de franchisenemer:  
een inwonend ondernemerspaar. Dit paar heeft 24/7 de leiding over de vestiging en krijgt hierbij ondersteuning van een  
klein zorgteam.

Alle vestigingen volgen dezelfde filosofie. Zo staan ze allemaal midden in een woonwijk, zodat bewoners in een vertrouwde 
omgeving kunnen blijven en sociale activiteiten kunnen voortzetten. De eigen regie van de bewoners staat centraal, net als 
persoonlijke aandacht en zorg op maat. Zo kunnen bewoners naast persoonlijke zorg bijvoorbeeld aanvullende services en 
diensten afnemen of deelnemen aan gezamenlijke activiteiten als koken, eten of sporten.

De inzet van domotica vergroot de zelfstandigheid, veiligheid en bewegingsvrijheid van bewoners. Zo kunnen bewoners met 
een polsbandje deuren openen en geeft dit een signaal af wanneer ze onverwacht onbegeleid naar buiten gaan. Partners kunnen 
samen in aanmerking komen voor een appartement, ook als maar één van hen geheugenproblemen heeft en de ander niet 
(zwaar) zorgbehoevend is.
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Kloosterkwartier

Woonproject:  Kloosterkwartier Veghel
Gemeente:    Meijerijstad
Initiatiefnemers:    Congregatie der Zusters Franciscanessen & Zenzo Maatschappelijk Vastgoed
Ontwikkelaar:   Zenzo Maatschappelijk Vastgoed 
Huursegment:    combinatie van woon-zorg, sociale huur en midden huur.

Het Kloosterkwartier is een herbestemming van het erfgoed 
van de Congregatie der Zusters Franciscanessen. Na 175 jaar 
maatschappelijke betrokkenheid van de zusters en nu er nog maar 
25 over zijn, maakte Zenzo Maatschappelijk Vastgoed samen met 
de zusters plannen voor de herontwikkeling van het terrein van 
het klooster en het naastgelegen voormalige Bernhoven-Veghel 
ziekenhuis.

Ontwerpen om ontmoetingen te stimuleren
Middenin het centrum van Veghel, achter het historische klooster 
van de Zusters Franciscanessen, wordt het Kloosterkwartier 
ontwikkeld. Een eigentijdse woon- en leefomgeving dat aansluit bij 
het oorspronkelijke gedachtegoed van de zusters. Saamhorigheid, 
verbondenheid en solidariteit vormen de belangrijkste pijlers van dit 
gedachtegoed en die kernwaarden willen de overgebleven zusters 
graag behouden in de nieuwe wijk. 

Met de mix van zorgwoningen, reguliere woningen en 
maatschappelijke functies wordt er extra sociale waarde voor de 
mensen in de wijk gecreëerd. Bewoners met en zonder zorgvraag, 
jong, oud, arm en rijk, wonen bij elkaar waardoor ontmoetingen 
worden gestimuleerd. Dat draagt bij aan het tegengaan van 
eenzaamheid en er ontstaat een groot potentieel aan nieuwe zorg en 
welzijn vrijwilligers.

De eerste 150 woningen in het Kloosterkwartier zijn inmiddels 
bewoond en aan de volgende 150 wordt druk gebouwd. In één van 
de oude kloostergebouwen zelf zijn 34 appartementen gerealiseerd 

voor jongeren met autisme. Daarnaast biedt het klooster ruimte aan 
een kinderdagverblijf, een was service gerund door mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt en de lokale biljartclub. Zo worden 
ontmoetingen tussen jong en oud gestimuleerd en krijgt het klooster 
een belangrijke maatschappelijke functie in de wijk. 
In de laatste fase van de transformatie van het kloosterterrein, tussen 
2024 en 2025, komen er nog 200 woningen bij. De grootste uitdaging 
ligt in het integreren van maatschappelijke functies in de wijk. Er 
worden daarom allerlei welzijns-en zorgfaciliteiten toegevoegd. 
Met als doel dat mensen met een zorgvraag gewoon onderdeel 
kunnen blijven van de maatschappij. Zo ontstaat een inclusieve 
woonomgevingen voor jong en oud.’ 

Om dit handen en voeten te geven wordt in de kapel van het klooster 
een Leefgoedcentrum gerealiseerd. Dit wordt een gezondheid- en 
welzijnscentrum gecombineerd met een soort ‘huiskamer van Veghel’ 
waar instellingen en inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Veghelaren 
kunnen hier terecht voor ontspanning en ontmoeting, én voor hulp 
en ondersteuning als dat nodig is. Inmiddels werken al meer dan tien 
partijen via een kerngroep samen om dit verder vorm te geven. 

Zenzo Maatschappelijk Vastgoed
Zenzo is een ontwikkelaar van maatschappelijk vastgoed en 
benadrukt het belang van de kracht van sociale contacten door 
toevallige ontmoetingen. Met als motto ‘waar je leeft, waar je 
ontmoet’. Achterliggende reden is de vereenzaming van de huidige 
maatschappij, helemaal wanneer je zorg of extra hulp nodig hebt.
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8. Individueel  
zelfstandig wonen

De meeste woningen kunnen tegen een redelijke prijs 
levensloopbestendig gemaakt worden – of zijn dat al. Ook kunnen 
bewoners van deze huizen vaak eenvoudig zorg inschakelen op 
momenten dat ze die nodig hebben. Thuiszorg in combinatie met 
domotica en e-health verkleinen en vertragen vaak de noodzaak om 
naar een woonproject te verhuizen waar voortdurend zorg aanwezig 
is. Mensen kunnen daardoor tot op hoge leeftijd zelfstandig 
blijven wonen. Dit ‘zelfstandige wonen, met zorg als nodig’ kan een 
individuele of gemeenschappelijke vorm aannemen. Dit hoofdstuk 
gaat in op die eerste vorm, het volgende op de tweede.

Waar kun je individueel zelfstandig wonen?
Woningen die geschikt zijn voor individueel levensbestendig 
wonen zijn bijvoorbeeld een appartement, benedenwoning, 
bungalow of patiowoning (zie kader). Andere voorbeelden zijn 
een eengezinswoning die weliswaar een verdieping heeft, maar 
waar ouderen dankzij een traplift nog lang zelfstandig kunnen 
wonen. Aanleunwoningen zijn eveneens levensbestendig: dit zijn 
zelfstandige woningen vlak bij een zorginstelling, waar bewoners 
vaak over een alarmsysteem van die instelling beschikken en gebruik 
mogen maken van de zorg en faciliteiten van deze organisatie.

De meeste ouderen kiezen ervoor om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. 
Zij willen daarvoor een levensloopbestendig huis, waar ze als het nodig is zorg 
kunnen ontvangen. Lees hier meer over deze manier van wonen – in het bijzonder 
het individuele zelfstandig wonen.
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Wat is een kangoeroewoning?
Dit type huis wordt ook wel ‘tweegezins-‘ of ‘meergeneratiewoning’ 
genoemd. Het gaat om twee zelfstandige woningen onder één 
dak. Elk huis heeft een eigen voordeur en is zelfstandig, maar 
binnen verbindt een afsluitbare tussendeur de twee woningen. Een 
kangoeroewoning kan bestaan uit twee huizen naast elkaar, maar 
ook om een beneden- en bovenwoning. Hierbij kan bijvoorbeeld 
een hulpbehoevende ouder op de begane grond wonen en de 
mantelzorger op de eerste verdieping.

Wat is een mantelzorgwoning?
Het is ook mogelijk om op één perceel twee huizen te hebben: één 
voor de mantelzorger, één voor de mantelzorgontvanger. Die tweede 
woning kan bijvoorbeeld een aanbouw zijn, zoals een verbouwde 
garage. Maar het kan ook een tuinhuis zijn of een tijdelijke, 
verplaatsbare woonruimte.

Zijn er veel van dit soort huizen?
Ze komen maar zelden voor. De vraag ernaar is beperkt, waardoor 
projectontwikkelaars er doorgaans geen markt in zien. Vaak 
nemen particulieren zelf het initiatief om een mantelzorg- of 
kangoeroewoning te realiseren. Doorgaans gaat het dan om 
nieuwbouw, waarvoor zij catalogusbouwers in de arm nemen. Bij 
bestaande woningen is namelijk lang niet altijd genoeg ruimte om 
dit soort woningen te realiseren. Een uitzondering is het Brabantse 
concept Duo-wonen, waarbij bestaande woningen gesplitst worden 
in twee kadastrale eenheden, waardoor twee woningen ontstaan.

Woningcorporaties zetten zich meer dan projectontwikkelaars in 
voor dit type woningen. Maar ook zij doen dat maar op beperkte 
schaal. Zo heeft Lefier in 2014 elf kangoeroewoningen gerealiseerd 
in een appartementencomplex in Groningen. Elk van deze huizen 
bestaat uit een woning van 86 m² met één slaapkamer en een 
woning van 109 m² met twee slaapkamers. De appartementen liggen 
naast elkaar en zijn met een geluidsdichte binnendeur met elkaar 
verbonden. Omdat elke woning een eigen voordeur, huisnummer en 
huurcontract heeft kunnen de bewoners huurtoeslag aanvragen. Als 
één van de huurders een inkomen boven de inkomensgrens heeft, 
maakt Lefier gebruik van de 10 procent vrije toewijzingsruimte.

Een andere variant van ‘individueel zelfstandig wonen’ hangt sterker 
tegen ‘gemeenschappelijk zelfstandig wonen’ aan en overlapt daar 
soms zelfs mee. Het gaat om Friends-woningen, waar doorgaans 
geen gemeenschappelijke voorzieningen buiten de woning zijn.

Patiowoningen 
Een patiowoning is een grondgebonden woning. Soms is er 
een (kleine) boven verdieping, maar woonkamer, keuken en 
tenminste één slaap- en badkamer bevinden zich op de begane 
grond. De buitenruimte is een (kleine) tuin in de vorm van 
een patio. Uit woonwensenonderzoeken blijkt dit woningtype 
altijd erg populair onder oudere doelgroepen, omdat het de 
voordelen van een appartement (alles gelijkvloers en weinig 
onderhoud) combineert met die van een eengezinswoning 
(een eigen tuin). Dat patiowoningen toch weinig worden 
aangeboden komt mede doordat ze vrij duur zijn.

Mantelzorg- en kangoeroewoningen
Het is in Nederland niet gebruikelijk dat volwassen kinderen 
met hun ouders een woning of erf delen. Tegelijkertijd moet de 
mantelzorg de professionele zorg steeds meer ondersteunen of 
zelfs vervangen. Daarom stimuleert de overheid de bouw van 
‘mantelzorg-‘ en ‘kangoeroewoningen’.

Friends-woningen
Een Friends-woning is een reguliere (niet-gesplitste) woning, 
waarin meerdere vrienden of familieleden samen kunnen 
wonen. Ze delen vaak een woonkamer, keuken en badkamer, 
maar hebben elk een eigen gelijkwaardige slaapkamer, soms 
met eigen pantry en badkamer.

Zijn dit wel woningen voor ouderen?
Gebiedsontwikkelaar AM biedt in Amsterdam projecten met 
Friends-woningen aan. Eén van die projecten is de woontoren 
B’Mine. Hier waren de Friends-woningen oorspronkelijk gericht op 
jongere doelgroepen. Maar ook senioren bleken zich tot het concept 
aangetrokken te voelen. Ze hebben er een privéruimte waar ze zich in 
kunnen terugtrekken en tegelijkertijd hebben huisgenoten met wie 
ze een praatje kunnen maken.

Het nieuwe project De Stadsveteraan, dat AM samen met WoonZorg 
Nederland en heren 5 architecten ontwikkelt, richt zich expliciet 
op die oudere doelgroep. Dit project omvat honderd sociale 
huurwoningen, waarvan ook een aantal Friends-woningen. In 
deze Friends-woningen deelt een bewoner straks met één of twee 
vrienden of familieleden een woonkamer en keuken, maar heeft hij 
ook de beschikking over een eigen studio met pantry en badkamer. 
In dit concept is door de grootschaligheid en gemeenschappelijke 
voorzieningen buiten de woning eigenlijk sprake van
‘gemeenschappelijk zelfstandig wonen’ (zie hoofdstuk 7).

Pagina 23 van 35 | Zorgvastgoedrapport | Zo wil ik wonen en leven

https://vng.nl/artikelen/jong-en-oud-in-een-huis
https://www.zorgsaamwonen.nl/rondje-langs-de-provincies/kangoeroewoningen-springlevend-groningen
https://www.am.nl/bmine-woontoren-friends-appartementen-opgeleverd/
https://www.am.nl/bmine-woontoren-friends-appartementen-opgeleverd/
https://stadsveteraan.nl/nl/


9. Gemeenschappelijk 
zelfstandig wonen
Wat als je zelfstandig wilt blijven wonen, maar ook 
graag in een gemeenschap waarin gelijkgestemde 
mensen naar elkaar omkijken? Dan kun je kiezen 
voor gemeenschappelijk zelfstandig wonen. Deze 
woonvorm komt steeds meer op, ook in Oost-Brabant. 
Lees verder!

“Doordat je zaken deelt, kom je elkaar makkelijker tegen”

Waar kun je gemeenschappelijk zelfstandig wonen?
Er zijn in Nederland veel woonprojecten en -concepten voor zelfstandig wonen waarin 
gemeenschappelijkheid een belangrijke rol speelt. Jac van Melick (CEO van Bonita 
Groep, een investeringsmaatschappij in onder andere vastgoed) wees er tijdens onze 
rondetafelgesprekken op dat deze concepten vaak hetzelfde doel hebben: “Zij moeten de 
veiligheid van bewoners versterken en hun eenzaamheid beperken.”

‘Gemeenschappelijk zelfstandig wonen’ draait om woonprojecten en -concepten waarin 
een groep gelijkgestemde ouderen bewust gekozen heeft om dicht bij elkaar in de buurt te 
wonen en naar elkaar om te kijken, bijvoorbeeld door elkaar te helpen en samen activiteiten te 
ondernemen. Tegelijkertijd hebben zij nog wel de mogelijkheid om zichzelf terug te trekken in 
de eigen levensloopbestendige woning. Doel van de gemeenschappelijke ruimtes, zoals een 
gedeelde woonkamer of een binnenplaats, is ontmoeting en gemeenschapszin te stimuleren. 
Zoals een deelnemer aan onze rondetafelgesprekken zei: “Doordat je zaken deelt, kom je elkaar 
makkelijker tegen.”
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Toch zijn de verschillen groot. Zo richt het ene project zich op het 
aanleggen of in gebruik nemen van een hofje met grondgebonden 
woningen (zie kader), het andere op grote complexen met 
appartementen en weer een andere op een hele woonbuurt of een 
kleinschalig project van nog geen tien woningen. Geregeld zijn het 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)-initiatieven, waarbij 
het collectief ook gezamenlijke ruimtes ontwikkelt en in eigendom 
heeft. Soms is er zelfs een complete extra woning voor gezamenlijk 
gebruik. De ene keer gaat het bovendien specifiek om het onder één 
dak laten wonen van alleenstaande ouderen, terwijl het de andere 
keer draait om het samenbrengen van ouderen met jongeren.

“Concepten voor deze woonvorm moeten 
de veiligheid van ouderen versterken en 
hun eenzaamheid beperken”

Is dit een populaire woonvorm?
De interesse in deze woonvorm voor ouderen is groot. Dat 
blijkt bijvoorbeeld uit de lijst van belangstellenden voor 
De Knarrenhof (zie voorbeeldkader) en uit onderzoek van 
seniorenorganisatie KBO-PCOB. Toch is het aantal concrete 
hofjesprojecten voor 65- plussers beperkt.

Waarom worden er dan niet meer hofjes 
gebouwd?
Er is een gebrek aan geschikte locaties. En als het hofje 
voor ouderen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
(CPO) wordt ontwikkeld, blijkt een te lange aanlooptijd 
vaak ook een struikelblok voor 65-plussers; een deel van 
de initiatiefnemers haakt dan voortijdig af. Volgens Peter 
Prak, oprichter van Stichting Knarrenhof, speelt verder 
mee dat gemeenten bij gronduitgifte vaak kiezen voor 
projecten die het meeste geld opleveren. “Dat zijn doorgaans 
gezinswoningen tegen marktprijs en geen
seniorenwoningen tegen kostprijs”, zegt hij in Trouw. “De 
meerwaarde van bijvoorbeeld lagere zorguitgaven via 
de Wmo wordt dan niet meegenomen.” In de publicatie 
Woonvarianten voor Senioren van Platform31 noemt hij 
als positieve uitzondering de gemeente Zeewolde. Daar 
kon snel worden geschakeld, omdat die gemeente al goed 
over het vraagstuk had nagedacht en grond beschikbaar 
had gesteld. “Bovendien zaten daar vanaf dag 1 ook een 
gemeentelijke medewerker Zorg, een medewerker Vastgoed 
én een stedenbouwer aan tafel.”

Is een hofje gemakkelijk te financieren?
Soms wordt het hofje door een wooncoöperatie van particulieren 
ontwikkeld – waarbij de individuele bewoners uiteindelijk huren 
van de coöperatie. Daarbij is de financiering van de coöperatie een 
moeilijkheid. Door wet- en regelgeving is het lastig om particulieren 
in een zakelijke entiteit te financieren. Een wooncoöperatie wordt 
namelijk tegelijk als een zakelijke én als een niet-professionele 
klant gezien. En omdat het particulieren betreft heeft de bank een 
extra zorgplicht. In vergelijking met een rechtstreekse particuliere 
hypothecaire financiering kan de coöperatie daardoor minder 
geld lenen; in de regel slechts 70 tot maximaal 80 procent van de 
investering. Dat betekent dat de coöperatie veel eigen geld moet 
inleggen.

Is er een oplossing voor dit financieringsprobleem?
Ondersteuning vanuit het Rijk en gemeenten biedt een oplossing. 
Zoals de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ), waaraan 
Rabobank heeft meegewerkt. Deze regeling beoogt coöperatieve 
initiatieven te faciliteren met subsidie en borgstelling voor 50 procent 
van het deel dat banken (nog) niet kunnen financieren. De regeling 
voorziet ook in een subsidie tijdens de initiatieffase én in een lening 
van maximaal twee derde van de kosten tijdens de planfase.
Daarnaast is in Amsterdam onlangs een stimuleringsregeling voor 
nieuwbouwinitiatieven van wooncoöperaties vastgesteld. Hierdoor 
kan de eigen inbreng tot 5 procent worden verlaagd, omdat de 
gemeente een zachte lening geeft aan de coöperatie voor het 
deel dat de bank niet kan financieren. Ook aan deze regeling heeft 
Rabobank meegewerkt.

Hofjes
Ze bestaan al eeuwen, maar pas de 
laatste jaren zijn hofjes in opkomst voor 
ouderenhuisvesting. In deze woonvorm staan 
huizen rondom een gemeenschappelijke 
binnentuin. Iedereen woont er zelfstandig en 
ziet om naar elkaar. Gemeenschapszin wordt 
gestimuleerd door bepaalde ruimtes met 
elkaar te delen, door samen activiteiten
te ondernemen en door elkaar te helpen. Een 
hofje bevordert de sociale controle en creëert 
zo een gevoel van veiligheid en saamhorigheid.
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Wat zijn voorbeelden van gemeenschappelijk 
zelfstandig wonen?
Er zijn talrijke voorbeelden. Hieronder lichten we er 
zes toe. Eerst de concepten van Knarrenhof, Thuishuis, 
het Polder Hofje en Senior Smart Living. Daarna twee 
concepten waarin het samenwonen van ouderen 
met jongeren (‘gemengd wonen’) centraal staat: 
Woonzorgcentrum Humanitas en Living-Inn.

2. Wonen met een relatief grote zorgcomponent
Woonconcept Het Polder Hofje is een klein lokaal initiatief. 
Het bestaat uit twintig koopwoningen in Anna Paulowna en 
een gemeenschappelijke recreatieruimte (‘De Orangerie’). Elke 
eengezinswoning heeft naast een trap ook een lift, zodat ook mensen 
die slecht ter been zijn op de bovenverdieping kunnen blijven slapen. 
Ouderdomsgebreken hoeven zo dus niet ten koste te gaan van de 
leefruimte op de begane grond.

Het Polder Hofje, opgericht door ambulanceverpleegkundige 
Jennifer Hofmeijer, heeft een grotere zorgcomponent dan veel 
andere hofjes. ’s Ochtends is een verpleegkundige uit het zorgteam 
aanwezig op de locatie. Zij zijn er om vragen te beantwoorden, om 
beheerzaken te regelen of een gezellig kopje koffie te drinken. Ook 
leveren ze professionele zorg aan bewoners die deze nodig hebben. 
Er werkt een vast team van zeven verpleegkundigen op de locatie, 
zodat bewoners met een zorgbehoefte altijd een vertrouwd gezicht 
zien.

1. Ouderwets burenfatsoen en noaberschap
Woonconcept Knarrenhof is bedoeld voor 65-plussers en richt zich 
op huisvesting in een hofje. Knarrenhof-projecten worden vaak 
in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) ontwikkeld. 
De toekomstige bewoners doen dit zelf, onder begeleiding van 
de Stichting Knarrenhof. De hofjes zijn er voor ouderen met een 
grote én kleine beurs. De huizen zijn koopwoningen, sociale en 
vrijesectorhuurwoningen.

Een Knarrenhof-project is geen woongroep, maar een vrijblijvende 
gemeenschap waar ‘noaberschap’ (wederzijdse burenhulp) centraal 
staat. In een gemeenschappelijke woning (het Hofhuis) worden 
gezamenlijke activiteiten georganiseerd, zoals feestjes. In 2017 werd 
het eerste Knarrenhofje opgeleverd: het Aahof. Dit staat in Zwolle en 
telt 48 grondgebonden woningen.

“In Noord-Brabant is er nog geen 
Knarrenhofje, al zijn initiatiefnemers  
er soms al jaren mee bezig”
Er zijn inmiddels honderden initiatieven voor Knarrenhofjes door 
heel Nederland. In Gouda en Zutphen is het gedachtegoed van De 
Knarrenhof inmiddels zelfs de basis voor appartementswoonvormen. 
In Noord-Brabant is er nog geen Knarrenhofje, terwijl er wel veel 
initiatiefgroepen zijn. Zo zijn er tientallen mensen die graag een 
Knarrenhof in Sint-Michielsgestel willen, maar zich nog niet gehoord 
voelen door de politiek.

Pagina 26 van 35 | Zorgvastgoedrapport | Zo wil ik wonen en leven

https://www.polderhofje.nl/woningen
https://knarrenhof.nl/
https://www.bd.nl/meierij/annemiek-73-wil-knarrenhof-voor-ouderen-in-gestel-maar-vindt-geen-gehoor~a89afec9/
https://www.bd.nl/meierij/annemiek-73-wil-knarrenhof-voor-ouderen-in-gestel-maar-vindt-geen-gehoor~a89afec9/


3. Huis met vrijwilligers voor alleenstaande 
ouderen
Woonconcept Thuishuis is een kleinschalige woonvorm die erop 
gericht is om eenzaamheid tegen te gaan. Het complex ligt in de 
wijk waaruit de bewoners afkomstig zijn en dicht bij dagelijkse 
voorzieningen. Er wonen vijf tot zeven alleenstaande ouderen samen 
onder een dak. Vaak kunnen zij nog prima voor zichzelf zorgen, maar 
kiezen ze er bewust voor om samen met anderen in een huis te 
wonen.

Iedereen doet in principe alles zelf, maar wordt waar nodig 
ondersteund door (opgeleide) vrijwilligers. Indien gewenst kan ook 
professionele zorg ingekocht worden. De filosofie daarbij is dat deze 
zorgprofessionals de vrijwilligers ondersteunen. Die laatsten helpen 
overigens niet alleen de bewoners, maar bezoeken ook andere 
ouderen in de wijk. Zo herkennen zij tijdig eventuele hulpvragen 
en kunnen zij ook buurtbewoners bij (sociale) activiteiten van het 
Thuishuis betrekken.

Het ontwerp van een Thuishuis nodigt uit om samen dingen te 
doen. Er zijn meerdere gemeenschappelijke ruimtes, zoals een 
woonkamer met keuken, wasruimte, logeerkamer en een tuin of 
terras. Iedere bewoner heeft een eigen woonruimte van circa 40 m² 
met eigen badkamer en pantry. Koken kan – alleen of samen – in de 
gezamenlijke keuken.

Er zijn meerdere Thuishuizen. De Stichting Thuis in Welzijn heeft 
de meeste van deze projecten samen met een woningcorporatie 
ontwikkeld. In 2012 opende in Deurne het allereerste Thuishuis (‘De 
Zevensprong’). Inmiddels zijn er landelijk acht (lopende) projecten, 
waaronder in Woerden, Amstelveen, Harderwijk en Noordwijk. Elders 
zijn er soortgelijke woonconcepten. Bijvoorbeeld in het centrum van 
Gemert. Hier heeft woningcorporatie Goed Wonen een Samen’Thuis-
complex gerealiseerd met negen tweekamerappartementen 
met eigen tuin of balkon. Het tiende appartement is ingericht als 
ontmoetingsruimte met wasruimte en logeerkamer.

 4. Woonbuurt met voorzieningen voor actieve 
senioren
Woonconcept Senior Smart Living is bedacht door 
conceptontwikkelaar Beyond Now. Het woonconcept draait om 
samenredzaamheid en het tegengaan van eenzaamheid. Op een 
Senior Smart Living-locatie zien bewoners – actieve senioren tussen 
grofweg 50 en 80 jaar – naar elkaar om.

Een Senior Smart Living-locatie varieert tussen de 75 en 500 
woningen. Er staan huur- en koopwoningen in verschillende 
prijssegmenten en verschillende woonmilieus. Afhankelijk van de 
grootte van de locatie zullen er meer of minder voorzieningen zijn. 
Denk aan een ruimte voor theater of verenigingen, een zwembad, 
een fitnessruimte, een café of een restaurant. De woningen, tuinen en 
gemeenschappelijke voorzieningen worden in co-creatie ontwikkeld.

ParkEntree in Schiedam is het eerste complex dat volgens het Senior 
Smart Living-concept is ontwikkeld. Dit project van ontwikkelaar 
Blauwhoed, belegger D&S Beleggingen en bouwer Bots Bouwgroep 
werd in 2020 opgeleverd. Het bestaat uit 89 woningen (waarvan 44 
appartementen) rondom twee gezamenlijke tuinen.

Tijdens informatieavonden en co-creatiesessies konden de 
toekomstige bewoners meedenken over het gebouw, de 
woningen, de voorzieningen, de buurt en het ontmoeten. Er 
zijn middeldure huur- en koopwoningen tussen de 62 en 139 
m² en gedeelde voorzieningen als de Lounge. Deze doet dienst 
als ontmoetingsruimte, keuken, ruimte voor sport en spel en 
logeerruimte. De bewoners kunnen zelf de programmering bepalen; 
een hospitality-manager faciliteert en stimuleert.

Gemengd wonen
Mensen worden steeds gezonder oud en blijven ook op latere leeftijd midden in het 
leven staan. Zij associëren hun leven niet met zorg – ook niet na hun 55e. Sterker nog, 
het idee van een omgeving waarin zorg een sterke component heeft en iedereen 
55- plus is, schrikt veel ouderen af. Daarom wil een deel van hen graag wonen in een 
gebouw of buurt met een mix van leeftijdsgroepen. Zo’n diversiteit aan generaties 
zorgt voor levendigheid.

Woningcorporaties spreken ook wel van ‘De Magic Mix’: wooncomplexen waar 
verschillende doelgroepen gemengd wonen. Het begon met verzorgingshuizen die 
door beleid langzaam leegliepen, zoals de Genderhof in Eindhoven en De Saffier in 
Utrecht. Hier vulden studenten, starters en vergunninghouders de leeggekomen 
woningen.

Inmiddels zien steeds meer partijen de toegevoegde waarde van dat gemengde 
wonen. Bij ouderenhuisvesting is er vooral toenemende aandacht voor een mix 
met jongere bewoners. Bijvoorbeeld studenten die met korting of zelfs gratis 
in een woonzorgcomplex mogen wonen, als ze helpen bij activiteiten en/of tijd 
doorbrengen met oudere bewoners.

Het profiel en de leefstijl van jongeren moet uiteraard wel 
passen. Het is handig wanneer ze makkelijk contact kunnen 
maken met ouderen. En niet zo van de huisfeestjes zijn of 
thuis harde muziek willen draaien: dat ervaren ouderen 
al snel als overlast. Als het profiel passend is, waarderen 
ouderen de aanwezigheid van jongeren. Zij zorgen voor 
levendigheid. Ouderen voeren ook andere gesprekken 
met hen, waardoor ze het gevoel hebben meer in contact 
met de maatschappij te staan. En ze zijn blij met de inzet 
van de jongeren, of het nu gaat om een praatje maken, 
boodschappen doen, meegaan op een wandeling, een 
spelletje spelen of een computer installeren. Vaak zijn dit 
dingen waar zorgmedewerkers te weinig tijd voor hebben.
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5. Woonstudenten als goede buur
Woon- en Zorgcentrum Humanitas in Deventer biedt sinds 2012 niet 
alleen huisvesting voor ouderen, maar ook voor ‘woonstudenten’. 
Zij mogen er gratis wonen als zij minimaal 30 uur per maand 
vrijwilligerswerk doen. Hieronder vallen gedeelde taken, zoals 
afwisselend helpen bij de avondmaaltijd en bij sociale activiteiten 
als de bingo. Maar het belangrijkste is om gewoon een goede buur 
te zijn. Dat kan door bijvoorbeeld een praatje te maken bij een kop 
koffie, door samen naar de markt te gaan, een spelletje te spelen of 
samen te koken.

Er is ruimte voor in totaal zes woonstudenten. Of zoals Humanitas  
zelf omschrijft: “Op elk van de zes gangen woont een student 
te midden van 25 bewoners. Wij bieden de bewoners met de 
woonstudenten nieuwe goede buren, waarmee we de buitenwereld 
wat meer naar binnen halen.”

6. Dorp waar ontmoeting en ondersteuning 
centraal staan
Living-Inn is een nog te realiseren wooncomplex voor 55-plussers 
én jongeren in Lent, ten noorden van Nijmegen. Het is een initiatief 
van ontwikkelaar Roozen van Hoppe Groep met belegger Catella 
Group. De omgevingsvergunning is al aangevraagd en ook met 
de gemeente Rotterdam lopen nu gesprekken. Het plan is om 
het complex in 2023 afgerond te hebben. Het gaat dan om 210 
huurappartementen voor senioren en een zorgvleugel met tachtig 
zorgappartementen. Daarnaast komt er een woontoren met 92 
appartementen voor starters die het leuk vinden om hun oudere 
buren af en toe te helpen.

Living-Inn moet een gemeenschap worden waar jongeren en 
ouderen aandacht hebben voor elkaar en elkaar helpen waar nodig. 
De vele voorzieningen en gemeenschappelijke ruimtes moeten 
daarbij helpen: die verhogen de kans op spontane ontmoeting. 
Er is een mix van zorggerelateerde en sociale voorzieningen, 
zoals een huisartsenpost, fysiotherapie, gezondheidscentrum en 
kinderdagverblijf, maar ook een gezamenlijke binnentuin, zwembad, 
bibliotheek met leeshoek, horeca met terras, biljartruimte en kapper. 
“Voorzieningen die je aanbiedt in een complex, maken de omgeving 
minder belangrijk”, aldus Desiree Curfs, directeur van Living-Inn.
 
De huurappartementen richten zich met name op 55-plussers 
met een middeninkomen. De startersappartementen vallen onder 
de huurtoeslaggrens en voor een deel van de zorgsuites kunnen 
mensen een beroep doen op de Wet langdurige zorg. Het concept 
kan alleen in deze vorm gerealiseerd worden omdat de grond 
betaalbaar is en omdat de gemeente zo enthousiast was over het 
plan dat ze eraan meewerkte. In ruil voor de betaalbare huur wordt 
van de jongeren verwacht dat zij zich inzetten voor het welzijn van 
hun oudere buren. Ze maken bijvoorbeeld een praatje, drinken koffie 
of spelen een potje biljart met ze.

“Voorzieningen die je 
aanbiedt in een complex, 
maken de omgeving 
minder belangrijk”
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Als de vorige hoofdstukken íéts duidelijk maken, dan is het dat ouderen heel 
verschillende wensen hebben. En dat er daardoor ook allerlei woonconcepten 
voor hen zijn. Toch zijn er kenmerken die in veel van deze concepten terugkomen. 
Hier lees je op welke gedeelde behoeften die kenmerken wijzen.

10. De rode draad in woonconcepten

Behoefte 1: Geen associatie met zorg
Steeds minder ouderen willen graag huisvesting waar wonen en zorg 
automatisch aan elkaar verbonden zijn, zoals in een verzorgingshuis. 
Liever willen ze een levensloopbestendig huis met belangrijke 
voorzieningen in de buurt, waar ze zorg kunnen afnemen wanneer 
ze die nodig hebben. Dat past beter bij hoe zij zichzelf ervaren. 
De meeste ouderen met een verhuiswens zijn namelijk gezond, 
ondernemen veel en hebben nog niet of nauwelijks zorg nodig.  
Ze voelen zich niet oud en zorgbehoevend, willen niet met die 
termen geassocieerd worden. Een vaste combinatie van wonen en 
zorg schrikt hen dan ook af, zelfs als ze al wel een zorgvraag hebben. 
Zo’n vaste zorgcomponent past voor hen bij een manier van leven 
die minder actief is, terwijl zij nog onafhankelijk, levendig en ‘midden 
in de maatschappij’ staan.

Behoefte 2: Connectie met anderen
Veel ouderen waarderen hun autonomie, maar staan wel open voor 
een zekere mate van ‘gemeenschappelijk wonen’. Deze woonvorm 
draagt bij aan gevoelens van veiligheid en ontzorging en voorkomt 
bovendien eenzaamheid. Bij veel concepten gaat het dan om 
een volledig zelfstandige woning met collectieve activiteiten – 
bijvoorbeeld in gezamenlijke ruimtes. ‘Nabuurschap’ staat centraal: 
bewoners kijken naar elkaar om, helpen elkaar waar mogelijk en 
doen soms of vaak dingen samen. Ouderen die verhuizen vrezen 
vaak dat ze geen nieuwe sociale contacten zullen krijgen. Maar in 
dit soort woonprojecten ontstaan dat soort contacten juist vaak als 
vanzelf; zeker bij nieuwbouw. Zeker als mensen er naartoe verhuizen 
als ze nog mobiel en fit zijn, is die kans groot: ze kunnen dan nog 
goed in zo’n sociaal netwerk investeren.

Behoefte 3: Menging van leeftijden
Veel ouderen geven er de voorkeur aan om niet enkel en alleen 
met andere senioren te wonen. Dat idee schrikt hen af. Ze kiezen 
bijvoorbeeld liever voor seniorenwoningen in een buurt met goede 
voorzieningen – zoals een dorp- of stadskern – waar ook jongere 
mensen wonen. Of ze kiezen voor seniorenwooncomplexen met
activiteitenprogramma’s en/of voorzieningen waar jongere 
buurtbewoners eveneens gebruik van mogen maken. Het mengen 
van leeftijdsgroepen bevordert bij alle betrokkenen het community-
gevoel. Voor buurtbewoners kan het bovendien een manier zijn  
om te ontdekken hoe het is om in een seniorenwooncomplex te 
wonen. Door menging voelen ze zich ook meer onderdeel van  
de maatschappij.
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De crisis op de woningmarkt vereist in rap tempo 
slimme oplossingen. Ook in Oost-Brabant. Een 
belangrijke oplossing is dat meer senioren verhuizen 
naar passende woningen door deze bij te bouwen. 
Daar zijn volop mogelijkheden voor, maar toch gebeurt 
het nog te weinig. Hoe komt dat? Hier zetten we de 
belangrijkste obstakels op een rij.

Zoals al eerder aangegeven in dit rapport: het percentage 65-plussers in Oost-Brabant 
wordt steeds hoger. Het stijgt tot gemiddeld 25 procent van de bevolking in 2040 en in de 
meer landelijke gemeenten zelfs tot zo’n 35 procent. Over het algemeen zijn ouderen op dit 
moment langer gezond, vitaal en actief dan ooit. Zo’n 92 procent van 75-plussers woont nog 
zelfstandig. Dit sluit aan bij het overheidsbeleid, dat gericht is op zelfredzaamheid en eigen 
regie voor senioren. Slechts een klein deel van deze groeiende groep ouderen verhuist naar 
woonprojecten voor senioren. Veel minder dan het percentage dat best openstaat voor het 
idee van verhuizen. 

11. De grootste 
knelpunten voor 
doorstroming

“Grote steden hebben vaak een dedicated team 
op projecten zitten. Kleinere gemeentes zitten op 
te veel initiatieven en maken geen keuzes”
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1. Ouderen worden niet genoeg verleid tot 
verhuizen
65-plussers in Oost-Brabant wonen overwegend in ruime 
eengezinswoningen die zij gekocht hebben. Veel van deze 
koopwoningen zijn indien gewenst voor een redelijk bedrag aan te 
passen tot een levensloopbestendige woning. De omgeving van deze 
woningen is dikwijls echter minder geschikt voor senioren. Zeker in 
de minder stedelijke gemeenten liggen geregeld twee of meer van de 
belangrijkste voorzieningen niet op loopafstand.

De overtuiging heerst dat mensen als ze ouder worden niet zouden 
willen verhuizen of dat ze per se in hun woonomgeving zouden willen 
blijven. Dat klopt vaak niet, hoezeer ze doorgaans ook aan hun huis of 
omgeving gehecht zijn. Veel mensen voelen geen principiële weerstand, 
maar zien gewoon te weinig verleidelijke alternatieven. Anders gezegd: 
er zijn niet genoeg woningen die én levensloopbestendig of tegen een 
redelijk bedrag aanpasbaar zijn én in een geschikte woonomgeving 
staan.

2. Nieuwbouw voor senioren krijgt te weinig 
urgentie
Als er voldoende ‘verleidelijke woningen’ zijn en de verschillende 
concepten meer gepromoot worden, zullen meer ouderen verhuizen. 
Zo niet, dan zullen ze in hun huidige woning blijven. En dat laatste heeft 
grote nadelen. Niet alleen kan het steeds lastiger voor ze worden dat 
hun woning niet passend is, ook zijn essentiële voorzieningen vaak te 
ver weg van huis. Efficiënte zorgverlening wordt eveneens moeilijker en 
is daardoor duurder voor de samenleving. Bovendien belemmert het 
de doorstroming op de woningmarkt als zij niet verhuizen. Er moet dus 
met spoed een oplossing komen voor het feit dat senioren te weinig 
verhuizen.
 
Deze urgentie wordt steeds sterker onderkend. Meer en meer 
deskundigen roepen op tot extra woningbouw voor senioren. Het 
aantal rapporten dat deze oproep onderbouwt neemt toe. Toch ligt 
de focus van politiek en maatschappij nog vooral op nieuwbouw voor 
starters en gezinnen. Dat komt deels omdat de wooncrisis voor deze 
groep zichtbaarder is: zij hébben soms nog niet eens een eigen woning, 
terwijl ouderen al wel ergens wonen – en vaak zelfs naar tevredenheid, 
ook al past die plek steeds minder bij hun nieuwe levensfase. Voor 
ouderen is er hierdoor sprake van een ‘verborgen wooncrisis’.

3. Woonbehoeftes van senioren zijn nog te 
onbekend
Het is belangrijk dat meer partijen die verantwoordelijk zijn voor 
nieuwbouw goed weten wat (toekomstige) ouderen van een 
geschikte woning verlangen. In onze rondetafelgesprekken vertelden 
deelnemers – van ontwikkelaars en bouwers tot beleggers, overheden 
en zorgorganisaties – dat ouderen behoefte hebben aan een groter, 
gevarieerder en betaalbaarder aanbod van levensloopbestendige 
woningen. De voorkeur van de meeste senioren gaat uit naar 
kleinschalige en geclusterde woonvormen, zoals hofjes. En dan het liefst 
met een gezamenlijke woonkamer, met de belangrijkste voorzieningen 
in de buurt en met zorg dichtbij.

Senioren willen dus meer passend aanbod. Die nieuwbouw kan 
allerlei vormen aannemen, afhankelijk van de specifieke wensen van 
bewoners. Maar ontwikkelaars doen er goed aan rekening te houden 
met behoeftes die de meeste senioren delen. Zoals de wens om 
zelfstandig te wonen, maar wel in ‘gemeenschappelijkheid’ – en dan het 
liefst met jong en oud door elkaar. Een woonvorm die ontzorgt, omdat 
bewoners elkaar helpen. Ook draagt ze bij aan gevoelens van veiligheid 
en voorkomt ze eenzaamheid. In dit ‘samen zelfstandig wonen’ willen 
senioren zo lang mogelijk zelfredzaam zijn. Zorg moet geen vast 
onderdeel zijn van de woonvorm. Dat regelen ze wel wanneer ze het 
daadwerkelijk nodig hebben.

Het is verstandig om bij nieuwbouw een mix van woonconcepten te 
realiseren. Inclusief ‘gemeenschappelijk wonen’ – een categorie waar 
gemeenten en projectontwikkelaars vooralsnog te weinig aandacht 
voor hebben. Deze woonvorm is populair onder senioren en ook 
financieel voordeliger: ze heeft als voordeel dat faciliteiten gedeeld 
kunnen worden en dat door de clustering zorg efficiënter kan worden 
aangeboden. Projecten voor ‘gemeenschappelijk wonen’ zijn vooral 
geschikt op centrale locaties in dorpen en steden: daar zijn bestaande 
voorzieningen dichtbij. Ook kunnen de woonvormen goed in of 
nabij bestaande (vergrijsde) woonwijken worden gerealiseerd, waar 
bewoners hun sociale netwerk hebben opgebouwd.

“We zijn al een jaar verder, maar 
er is geen ambtelijke capaciteit 
beschikbaar voor ons project”

Uit voorgaande hoofdstukken vallen hiervoor drie oorzaken te achterhalen:
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12. De gezamenlijke opgaven:  
agenderen, verbinden, bouwen

Als er structureel genoeg geschikte woonprojecten voor ouderen 
zijn, draagt dat bij aan een toekomstbestendige woningmarkt voor 
iedereen. Dit gegeven versterkt de urgentie van een slimme aanpak 
waar elke relevante partij (‘stakeholder’) aan meewerkt: bewoners, 
bouwers, ontwikkelaars, zorgorganisatie, woningcorporaties, 
beleggers, gemeenten en financiers – inclusief Rabobank. Die 
aanpak bestaat uit drie opgaven: agenderen, verbinden en 
bouwen. Alle stakeholders spelen een eigen rol in deze opgaven 
en moeten samenwerken waar krachtenbundeling tot betere 
resultaten leidt. Onderlinge gesprekken zijn noodzakelijk, zeker 
ook met (toekomstige) ouderen zelf. Of zoals Anneke Speelman, 
ontwikkelmanager van gebiedsontwikkelaar AM, zegt: “Het gesprek 
met de ouderen zelf wordt te weinig aangegaan.”

“Het gesprek met de ouderen zelf wordt te 
weinig aangegaan”

Je hebt de situatie van senioren op 
de woningmarkt inmiddels scherp in 
beeld. In dit slothoofdstuk is het tijd 
voor de hamvraag: wie moet wat doen 
om in de toekomst genoeg geschikte 
woonprojecten te hebben voor 
ouderen? Hier lees je meer over de 
belangrijkste opgaven.

Opgave 1: agenderen
‘Toekomstbestendig wonen voor ouderen’ is een urgent onderwerp. 
Maar voordat er iets kan veranderen op dit vlak, moet dat onderw-
erp eerst bij alle partijen hoog op de agenda komen – en blijven. Op 
de persoonlijke agenda, zodat mensen niet pas verhuizen als fysieke 
of mentale beperkingen hen daartoe dwingen. En op de politieke 
en maatschappelijke agenda, om voldoende woningen op de juiste 
locaties te kunnen bouwen. Het moet een onderwerp van gesprek 
worden in al die domeinen. Hoe valt te stimuleren dat individuen 
eerder gaan nadenken over hun op termijn gewenste woonsituatie? 
Dat ze er vervolgens meer over praten: met hun partner, ouders, kin-
deren en vrienden? En dat het ook een breder, maatschappelijk debat 
wordt (“Wat zijn de woningmarktvraagstukken in mijn regio en hoe 
kan mijn verhuizing daaraan bijdragen?”).

“Onder senioren is toekomstbestendig 
wonen geen issue. We moeten het uit de 
taboesfeer halen”
Het onderwerp lijkt nu vaak een taboe. Zeker onder senioren 
zelf, zolang het in de sfeer van ‘zorg’ blijft hangen. Het is geen 
gespreksonderwerp; “geen issue”, in de woorden van AM-
ontwikkelmanager Speelman. “We moeten het uit de taboesfeer 
halen”, zegt zij terecht. En dat kán ook.
 
Net zoals je steeds vaker – en vanuit een positieve grondhouding – 
reclames ziet voor brillen en gehoorapparaten, zo valt ook ‘zorgeloos 

wonen voor senioren’ te agenderen, promoten en bespreekbaarder 
te maken. Niet (alleen) in communicatie-uitingen van zorgaanbieders 
of ontwikkelaars, maar ook in mainstream communicatiekanalen die 
de doelgroep bereiken. Denk aan de Libelle, Eigen Huis Magazine of 
Rijksoverheidsspotjes op tv.

“Onderschat onze ouderen niet. Betrek 
ze erbij, creëer bewustwording en geef 
ze verantwoordelijkheid. We moeten ze 
positief motiveren, niet stigmatiseren”

Taalgebruik is belangrijk voor het succes van agenderen. Zo zullen 
veel mensen liever niet te lang stil staan bij ‘ouder worden’ of ‘de 
zorg die je als senior nodig hebt’. Maar iets als ‘een zorgeloos leven 
blijven leiden’ zal de meesten wel aanspreken. Met die formulering 
zullen zij eerder nadenken over de mogelijkheid te verhuizen en dit 
ook sneller doen; een noodzakelijke verandering voor een gezonde 
woningmarkt en brede welvaart in Nederland. Om goed te weten 
welke taal werkt en welke overtuigingsmethodes impact hebben, 
is het verstandig de doelgroep zelf te betrekken bij het agenderen. 
“Onderschat onze ouderen niet”, zegt Bas van der Kolk, directeur 
van Akkedeer, een organisatie die slimme manieren bedenkt om het 
leven van mensen via technologie te verbeteren. “Betrek ze erbij, 
creëer bewustwording en geef ze verantwoordelijkheid. We moeten 
ze positief motiveren, niet stigmatiseren.”
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Agenderen: wie doet wat?
Alle betrokkenen kunnen vanuit hun eigen rol aan deze opgave 
bijdragen. De kunst is ze direct aan te spreken:

Beste particulier,
Ja, u wordt ouder en ja, ouderdom komt met gebreken. Door tijdig na 
te denken over uw toekomst heeft u de kans om zo lang mogelijk een 
prettig leven te hebben, fijn te wonen en die ‘ouderdomsgebreken’ 
op te vangen. Dat bereikt u niet door het onderwerp ‘ouder worden’ 
te negeren. Dat bereikt u door uzelf voor te bereiden op later, zich 
te informeren over de mogelijkheden en het gesprek hierover 
aan te gaan! Kijk gerust om u heen naar partijen die uw woon- en 
zorgwensen voor een zorgeloos leven kunnen realiseren. Maar neem 
zelf regie en verantwoordelijkheid. Uiteindelijk gaat het om uw eigen 
toekomst.

Beste woningcorporatie,
U kunt een belangrijke rol spelen in het oplossen van de wooncrisis! 
Bijvoorbeeld door met uw huurders in gesprek te gaan over 
toekomstbestendig wonen. En uw medewerkers kunnen het 
onderwerp niet alleen bespreekbaar maken; ze kunnen ook echt 
mensen helpen die wel willen verhuizen maar de drempel nog te 
hoog vinden. Woningcorporaties OOST, BrabantWonen, Mooiland en 
Zayaz zetten bijvoorbeeld seniorenconsulenten en verhuiscoaches 
in die senioren begeleiden bij de verhuizing naar kleinere 
appartementen. Deze verhuizing bevordert de doorstroom. Als 
woningcorporatie kunt u (aankomende) senioren bovendien wijzen 
op de 65plus-verhuisregeling; hiermee krijgen woningzoekenden 
twee jaar lang voorrang op geselecteerde appartementen en 
gelijkvloerse woningen. Daarnaast is een tegemoetkoming in de 
huurprijs van de nieuwe woning mogelijk.

Beste ontwikkelaar en belegger,
U kunt het thema agenderen door de doelgroep bewust in het 
programma van eisen op te nemen. Of door woningen enkel toe 
te wijzen aan 55-plussers. Zo heeft ontwikkelaar Sustay in een 
appartementencomplex in Nieuwegein de vrije-sectorhuurwoningen 
met voorrang toegewezen aan lokale senioren om zo doorstroming 
te bevorderen. De verhuisketen bleek hierdoor 40 procent langer te 
worden dan bij normale toewijzing.

Beste gemeente,
Ook u kunt het onderwerp ‘toekomstbestendig wonen voor ouderen’ 
agenderen. Bijvoorbeeld in uw woon- en omgevingsvisies en uw 
prestatieafspraken met woningcorporaties. Eigenlijk net zoals u ook 
andere onderwerpen op de agenda zet, zoals ‘de verdeling huur/koop’ 
of ‘de verdeling grondgebonden/gestapeld’. Als u seniorenwoningen 
en gemeenschappelijke of geclusterde woonvormen voor ouderen 
vaker als taakstellend – of misschien zelfs wel verplichtend – in zulke 
beleidsstukken of afspraken zou meenemen, zouden ze haast als vanzelf 
meer gebouwd gaan worden. Heel concreet zou u dit al kunnen doen in 
de woonzorgvisie die elke gemeente eind 2021 moet hebben.
Zoals Joost de Baaij van Syntrus Achmea Real Estate & Finance 
benadrukt: “Eerder werd in woonvisies alleen gesproken over koop en 
huur. Er is hard gestreden door marktpartijen om ook het aandeel vrije 
sectorhuur te benoemen. Dit zal eveneens voor zorgvastgoed moeten 
gebeuren.”

Beste Taskforce Wonen en Zorg,
Als Taskforce Wonen en Zorg werkt u met ambassadeurs om het 
onderwerp ‘de woonsituatie van (toekomstige) ouderen’ lokaal op 
de agenda te krijgen. Blijft u zich daar vooral voor inzetten! Uw 
ambassadeurs zijn wethouders, zorg- en corporatiebestuurders. Zij 
stimuleren en ondersteunen het gesprek en een gezamenlijke aanpak 
van gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en marktpartijen 
om de woonzorgopgave samen aan te pakken. Hun rol is en blijft van 
groot belang.

Beste andere stakeholders,
Net als woningcorporaties, ontwikkelaars en gemeenten kunt u het 
onderwerp binnen uw eigen organisatie én in gesprekken met andere 
stakeholders op de agenda zetten. Of u nu een zorgorganisatie bent, 
een financier of een heel andere stakeholder, maak het bespreekbaar en 
heb daarbij aandacht voor goede voorbeelden (‘best practices’). Samen 
kunt u het onderwerp positief laden en stigma’s voorkomen!
 

“Eerder werd in woonvisies 
alleen gesproken over koop 
en huur. Er is hard gestreden 
door marktpartijen om ook 
het aandeel vrije sectorhuur te 
benoemen. Dit zal eveneens 
voor zorgvastgoed moeten 
gebeuren”

Rol van Rabobank
Rabobank heeft oog voor brede welvaart. Vanuit dit perspectief 
weet ze het onderwerp ‘de woonsituatie van (toekomstige) ouderen’ 
breed te positioneren en agenderen. Net zoals Rabobank mensen via 
een landelijke campagne aanspoort om vaker met elkaar te praten 
over geldzaken, zo helpt ze ook om dat onderwerp op de kaart te 
zetten. Zoals één van de deelnemers aan onze rondetafelgesprekken 
opmerkte: “Rabobank heeft zowel de unieke positie in het 
middenveld als de kennisautoriteit om een rol te spelen in het 
verbinden van partijen in de domeinen wonen en zorg.” De bank doet 
dit via onder meer IkWoonLeefZorg.nl. Dit platform heeft zij samen 
met Interpolis ontwikkeld. Bezoekers vinden er praktische tips over 
– en handige oplossingen voor – langer zelfstandig wonen, zorg en 
mantelzorg.

In het gesprek over de woonsituatie van (toekomstige) 
ouderen spelen geldzaken een wezenlijke rol. Rabobank kan 
helpen dat gesprek inhoudelijk te verrijken door de kosten van 
toekomstbestendig wonen en de verschillende mogelijkheden om 
dit te financieren inzichtelijk te maken. Veel (toekomstige) ouderen 
zien namelijk op tegen verhuizen vanwege de verwachte hogere 
woonlasten van de nieuwe woning. Maar vaak blijken zij de nieuwe 
woonlasten te hoog in te schatten. Zeker als ze bijvoorbeeld kleiner 
gaat wonen, kan dat een flinke kostenbesparing opleveren.
Tegelijkertijd blijken ze de kosten van hun huidige woning vaak 
te onderschatten. Door te laten zien dat woonlasten zelfs in een 
afbetaalde koopwoning dikwijls hoog zijn, wordt de stap om te 
verhuizen makkelijker.

“Rabobank heeft zowel de unieke 
positie in het middenveld als 
de kennisautoriteit om een rol 
te spelen in het verbinden van 
partijen in de domeinen wonen 
en zorg”
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Opgave 2: Verbinden

Toekomstbestendig wonen voor ouderen is een breed en complex 
thema. Voor resultaten op dit vlak is samenwerking nodig. Tussen 
markt en overheid bijvoorbeeld. Maar ook tussen de wereld van zorg 
en die van vastgoed. Sterker nog: de hele keten zal het onderwerp 
in gezamenlijkheid moeten oppakken. Van zorg, verzekeraars, 
ontwikkelaars en beleggers tot gemeenten, provincies, architecten 
en niet in de laatste plaats de bewoners zelf. “Het is een gezamenlijke 
opgave,” zegt bijvoorbeeld Georgeanne de Leuw-van Liebergen, 
ontwikkelingsmanager van BPD. “Zorgen en wonen zijn nog te veel 
twee werelden. Het is aan ons om de werelden bij elkaar te
brengen. We moeten het probleem oppakken met de hele keten.” 
Iedereen heeft een stukje van de puzzel en we moeten die puzzel 
samen leggen. Stakeholders moeten samenkomen, kennis 
uitwisselen en zowel lusten als lasten delen.
 

“Het is een gezamenlijke opgave. Zorgen 
en wonen zijn nog te veel twee werelden. 
Het is aan ons om de werelden bij elkaar 
te brengen. We moeten het probleem 
oppakken met de hele keten”

De verbinding creëren om goed te kunnen samenwerken is niet de 
taak of verantwoordelijkheid van één stakeholder. Iedereen moet 
eraan meewerken. Binnen elke betrokken groep en organisatie 
zouden er voldoende mensen moeten zijn die samenwerking 
opzoeken en daarvoor verbinding met anderen willen en kunnen 
leggen. Dat vraagt van alle partijen een mindset en vaardigheden 
die verder gaan dan hun ‘core business’ – of deze kerntaak nu bestaat 
uit zorg verlenen, woningen bouwen of projecten financieren. Het 
tot stand brengen van verbinding en samenwerking vereist het 
vermogen om ook mensen buiten het eigen directe werkterrein te 
begrijpen, gedeelde belangen te zien en verschillende sectoren op 
één lijn te krijgen.

Verbinden: wie doet wat?
Ook aan deze opgave kunnen alle stakeholders bijdragen. Hieronder 
lees je wat een aantal van hen kan doen (en vaak al dóét):

Beste particulier,
U kunt op verschillende manieren verbinding en samenwerking 
zoeken. Met uw gemeente bijvoorbeeld – onder meer door naar 
inspraakavonden te gaan of aan burgerpanels mee te doen. Maar ook 
met medeparticulieren, bijvoorbeeld in de vorm van een collectief 
of coöperatie. Daarvan komen er in Nederland steeds meer op, 
onder andere als Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) 
of wooncoöperatie. Het gaat dan om groepen burgers die zich 
verenigen en zo samen iets voor elkaar krijgen wat een individu niet 
had gekund. Dergelijke gemeenschappelijke projecten zijn niet voor 
iedereen ideaal. Vaak vragen ze bijvoorbeeld een lange adem. Maar 
het zijn initiatieven die wel toenemen en hopelijk een plek houden 
op de Nederlandse woningmarkt.

Beste ontwikkelaar, beste zorgorganisatie,
U zoekt elkaar al geregeld op om kennis te delen en 
woonzorgprojecten mogelijk te maken. Hopelijk zult u dat meer en 
meer doen. U kunt ontzettend veel aan elkaar hebben. Want voor 
veel zorgpartijen is (het ontwikkelen van nieuw) vastgoed geen ‘core 
business’. En omgekeerd missen veel ontwikkelaars kennis over de 
zorgsector, terwijl het voor hun projecten goed zou zijn als zij daar 
meer kennis over zouden hebben.

Beste gemeente,
Het is erg belangrijk voor u om de verbinding te zoeken met burgers 
en marktpartijen. Door beide groepen vaker en sterker te betrekken 
bij beleidsvorming ontstaat er meer draagvlak voor het beleid en kan 
dit sneller ten uitvoer worden gebracht. Burgers kunt u bijvoorbeeld 
via burgerpanels en inspraakavonden betrekken; marktpartijen (zoals 
ontwikkelaars) via een marktconsultatie. Dergelijke acties kunnen u 
veel inzicht opleveren.
 
Bent u verder al bezig met de woonzorgvisie die u verplicht bent 
te hebben vanaf eind 2021? Het is het van belang om deze te 

ontwikkelen in dialoog met relevante stakeholders uit de regio. Daarbij gaat het niet 
alleen om bewoners en bedrijven, maar ook om woningcorporaties en zorgorganisaties. 
Samen kunt u dit vertalen naar prestatieafspraken en concrete acties. Zo komt u tot een 
visie die uitvoerbaar is en waarin rekening wordt gehouden met ieders prioriteiten en 
mogelijkheden.

Intern kunt u als gemeente ook het één en ander aanscherpen voor betere verbinding 
en samenwerking met andere stakeholders. Bijvoorbeeld door te zorgen dat er genoeg 
ambtelijke capaciteit is om goede woonzorgconcepten in de praktijk te brengen. Vooral 
in kleinere gemeentes ontbreekt die capaciteit vaak, waardoor de samenwerking met 
externen spaak loopt. “Grote steden hebben wel vaak een dedicated team op projecten 
zitten”, aldus Jac van Melick, CEO van investeerder Bonita Groep, in één van onze 
rondetafelgesprekken.

Verbinding en samenwerking bínnen uw sector is eveneens belangrijk. Daar zijn 
al mooie voorbeelden van die navolging verdienen. Denk aan de flexpool van RO-
experts waar Brabantse gemeenten gebruik van kunnen maken. Zo’n flexpool wordt 
in meerdere provincies toegepast om de besluitvorming te versnellen. Gemeenten 
kunnen dankzij dit initiatief tijdelijk extra capaciteit en kennis inschakelen om hun 
woningbouwplannen versneld ten uitvoer te brengen. Zo hoeft niet elke (kleine) 
gemeente het wiel zelf uit te vinden, maar kunnen professionals die vaker dit soort 
projecten hebben begeleid dat in meerdere gemeenten doen.

Rol van Rabobank
Rabobank is een coöperatie met veel kennis en een groot lokaal en landelijk 
netwerk. Als coöperatieve kennis- en netwerkbank ziet ze het als haar taak om 
relevante partijen met elkaar in contact te brengen en waar nodig de verbinding 
te versterken. Bijvoorbeeld door rondetafelgesprekken te organiseren. Rabobank 
heeft onlangs ook het regionaal programma ‘Langer Zelfstandig Wonen’ opgezet om 
bij te dragen aan de vitale gemeenschap. Rabobank neemt hierin het initiatief om 
tot duurzame vastgoedoplossingen en innovatie-toepassingen te komen voor de 
toekomstige lokale woonbehoefte en zorg. Dat doet ze in dialoog met gemeenten, 
woningcorporaties, zorgpartijen en vertegenwoordigers van (oudere) burgers. Het 
gaat om oplossingen en toepassingen die passen in een vitale gemeenschap.
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Opgave 3: Bouwen

Er moeten woningen bijgebouwd worden. Alleen dan kunnen meer 
(toekomstige) ouderen in geschikte woningen wonen met voldoende 
voorzieningen in de buurt. Volgens ABF Research moeten er tot 
2040 landelijk 477.000 woningen bijkomen die geschikt zijn voor 
ouderen. Naast aangepaste woningen gaat het dan om circa 115.000 
geclusterde ouderenwoningen en 268.000 nultredenwoningen. Er 
worden al wel nieuwe woningen voor senioren gebouwd.
 
Maar het zijn er te weinig en het gaat te langzaam. Zonder voldoende 
passende nieuwbouw blijven veel mensen wonen waar ze wonen. 
Zelfs als hun woning zich daarvoor leent (al dan niet na aanpassing 
of splitsing) blijkt de woonomgeving dan vaak minder geschikt. 
Dit is dus verre van optimaal voor de senioren zelf. Bovendien leidt 
het gespreid wonen van mensen met een zorgvraag tot te hoge 
zorgkosten en stokt de doorstroming op de woningmarkt.

“Projectontwikkelaars zouden meer 
gemeenschappelijke woonvormen kunnen 
ontwikkelen”

Bouwen: wie doet wat?
De derde opgave kan alleen worden opgepakt als de eerste twee 
(agenderen en verbinden) goed opgepakt zijn. Alle stakeholders 
moeten beseffen dat onderlinge samenwerking nodig is en zich 
daadwerkelijk met elkaar verbinden om dat te doen; dat zijn de 
voorwaarden om voldoende woningen voor (toekomstige) ouderen 
te krijgen. Stakeholders zouden vervolgens als volgt aangesproken 
kunnen worden voor de derde opgave:

Beste gemeente,
Natuurlijk kunt u het niet alleen. Maar u bent bij uitstek geschikt 
om de leiding te nemen in het ontwikkelen van nieuwbouw voor 
(toekomstige) ouderen. U doet er verstandig aan om hiervoor 
meer geschikte locaties – dus: woonomgevingen met voldoende 
voorzieningen – beschikbaar te stellen.
Idealiter wijst u ze aan, labelt u ze waar mogelijk voor (een vorm 
van) seniorenwoningen en stemt u de financiële parameters af 
op deze manier van wonen. Zorg dat u de mogelijkheid van dit 
soort woningen niet (indirect) uitsluit, zoals wel gebeurt als u 
kiest voor tenders en de hoogste grondopbrengst. Houd rekening 
met het maatschappelijk rendement van deze projecten! Daarin 
kunt u het voorbeeld volgen van successen als ‘Samenwerking 
Kempengemeenten’: om voldoende sociale huurwoningen van 
goede kwaliteit te kunnen realiseren, hebben gemeenten en 
woningcorporaties in die regio een lagere grondprijs afgesproken.

Beste ontwikkelaar en bouwer,
U wilt uiteraard winst maken. Maar u zou wel vaker uw financiële 
rendementseis kunnen verlagen als u seniorenwoningen realiseert. 
Uw focus ligt verder nog te vaak op zelfstandige woningen. Liever 
volgt u het advies van Georgeanne de Leuw-Van Liebergen, 
ontwikkelingsmanager van BPD: “Projectontwikkelaars zouden meer 
gemeenschappelijke woonvormen kunnen ontwikkelen.” Ook doet u 
er goed aan het voorbeeld te volgen van gebiedsontwikkelaar AM. In 
het bijzonder de wens die Anneke Speelman, ontwikkelingsmanager 
van deze organisatie, verwoordt: “We willen seniorenhuisvesting 
integreren in gebiedsontwikkeling.” Maakt u zich hier ook al sterk voor?

Beste provincie,
Ook voor u is mogelijk een rol weggelegd in de afstemming over de vraag waar welke 
woonprojecten voor ouderen moeten komen. Niet in elk dorp of in elke gemeente 
hoeven namelijk seniorenwoningen te worden bijgebouwd. Sterker nog: soms is dat 
helemaal niet verstandig, bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van openbaar vervoer, 
winkels of medische zorg. Gemeenten maken die afweging, maar als provincie kunt u 
hen mogelijk helpen. Zeker bij gebrek aan personeelscapaciteit bij gemeenten. Kent u 
de provinciale flexpool van RO-experts waar Brabantse gemeenten gebruik van kunnen 
maken? Dit initiatief zou u misschien kunnen helpen!

Beste zorgorganisatie,
Net als overheden en ontwikkelaars heeft u vaak grond in eigendom waar meer 
woningen op zouden kunnen worden gebouwd. Is dat bij u inderdaad het geval? 
Toon dan ondernemerschap en ontwikkel er woonprojecten! Het kan gaan om geheel 
nieuwe locaties, maar ook om ‘inbreiding’. Hierbij bouwt u rond bestaande complexen 
bijvoorbeeld zelfstandige huur- op koopwoningen voor senioren. U hoeft dit niet alleen 
te doen. U kunt ook de samenwerking opzoeken met een projectontwikkelaar, zoals 
zorgorganisatie de Zorgboog doet met Compaan Projecten bij de herontwikkeling 
van het Landgoed Bakel. Hierover zegt de Zorgboog: “Wij zijn een zorginstelling. Onze 
kennis en prioriteit ligt bij de zorg voor onze cliënten. Met de herontwikkeling van het 
27 hectare grote Zorgboogterrein in Bakel komt er een enorme klus op ons af. Dat mag 
niet ten koste gaan van de focus op de zorg. Bovendien vraagt dit karwei om specifieke 
kennis en ervaring. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een bedrijf dat hierin 
gespecialiseerd is. En dat hebben we nugevonden in Compaan.”

de bouwopgave. Vooral via financieringsbeleid en -producten die aansluiten bij 
(bestaande of nieuwe) woonvormen die geschikt zijn voor ouderen. Banken – 
inclusief Rabobank – zouden ook vaker kunnen zorgen voor voorfinanciering van 
collectieve en/of coöperatieve woonvormen. Rabobank wíl ook meer van dit soort 
initiatieven financieren; vanuit haar coöperatieve gedachtegoed heeft ze de wens 
om naast financieel rendement maatschappelijk rendement te genereren. Wet- en 
regelgeving staan nog deels in de weg, maar Rabobank werkt er hard aan om de 
financiering van collectieve en coöperatieve woonvormen op korte termijn mogelijk 
te maken.

“We willen seniorenhuisvesting 
integreren in gebiedsontwikkeling”
 Rol van Rabobank
Ook banken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan 
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Heb je naar aanleiding van dit adviesrapport vragen, ideeën of suggesties? 
Laat het ons vooral weten via communicatie.obr@rabobank.nl. 

Samen komen we tot de bouw van voldoende geschikte seniorenwoningen. Goed 
voor (toekomstige) ouderen & goed voor de woningmarkt in Oost-Brabant!

Tot slot
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