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Een betaalbare woning 
die past bij je levensfase

De werkelijkheid is helaas anders. De prijzen van koop- en 
huurwoningen zijn hoog en er is weinig aanbod. In de praktijk  
is een passend huis voor steeds meer mensen onbereikbaar.  
En dat probleem dreigt alleen maar groter te worden. Ook op de  
Noord-Veluwe. Tijd voor actie dus!

Verborgen wooncrisis 
Regelmatig hoor, zie en lees je in het nieuws dat starters op de 
woningmarkt steeds minder toegang hebben tot een voor hen 
geschikte woning. Maar hoe zit dat met andere groepen zoals 
mensen die tussen nu en twintig jaar 65-plusser zijn?

Ook zij hebben vaak moeite om een toekomstbestendige, ‘senior-
proof’ woonplek te vinden. Als ze deze wel vinden, helpt dat de hele 
woningmarkt vooruit. Immers, het huis dat zij achterlaten, komt 
beschikbaar voor anderen. Daar profiteert iedereen van, ook starters. 
Juist bij de groep (toekomstige) ouderen ligt dus een belangrijke 
sleutel om de doorstroming op de woningmarkt op gang te brengen.

Onderzoek en rondetafelgesprekken
Hoe groot is het probleem van (toekomstige) ouderen? Dat heeft 
Rabobank begin 2022 onderzocht. Omdat we als coöperatieve 
bank geloven in de kracht van samen, hebben we in juni en oktober 
rondetafelgesprekken georganiseerd met vertegenwoordigers 

van ouderen en partijen als gemeenten, projectontwikkelaars, 
woningbouwcorporaties en zorginstellingen. We merkten en merken 
nog steeds dat er veel enthousiasme is om nu én met elkaar aan de 
slag te gaan. Dat vinden we erg waardevol.

De betrokken partijen onderkennen dat zij in hun eentje de 
wooncrisis niet op kunnen lossen. Dat lukt alleen als we de krachten 
bundelen. Door elkaar op te zoeken, te inspireren, kennis te delen en 
samen in actie te komen. De rondetafelgesprekken legden hier een 
belangrijke basis voor.

Zo vonden we samen antwoord op vragen als hoe (toekomstige) 
ouderen op de Noord-Veluwe willen wonen. Wat dit doel in de 
weg staat en hoe deze obstakels weggenomen kunnen worden. 
Maar bijvoorbeeld ook hoe hun woonsituatie op de Noord-Veluwe 
zich verhoudt tot de rest van Nederland. De gesprekken leverden 
waardevolle inzichten op!

Voor iedereen 
Het resultaat van het onderzoek en de rondetafelgesprekken 
hebben we samengevat in dit magazine. Dat we het hebben over 
‘wonen voor ouderen’ wil niet zeggen dat dit magazine alleen voor 
65-plussers is, integendeel. Het is voor iedereen die ouder hoopt te 
worden en ook later goed wil wonen.

Of je nu voor het eerst op jezelf gaat wonen, overweegt kleiner te gaan wonen omdat je ouder wordt of 
omdat de kinderen de deur uit zijn: je wilt een betaalbare woning die past bij de levensfase waarin je zit. 
Rabobank vindt dat dit voor iedereen in Nederland haalbaar zou moeten zijn.

Bovendien zijn de conclusies relevant voor iedereen die baat heeft 
bij doorstroom op de woningmarkt. Grote kans dat jij daar ook bij 
hoort. Welke leeftijd je ook hebt. En of je nu een huurder, koper of 
verhuurder bent. Of werkt bij een projectontwikkelaar, aannemer, 
gemeente, provincie, woningcorporatie of zorgorganisatie.

Wij hopen dat je met dit magazine nuttige inzichten opdoet. 
Zodat je in kunt spelen op de uitdagingen van de wooncrisis en je 
geïnspireerd voelt deze aan te pakken, samen met ons en andere 
betrokken partijen. 

Joram Maan
Directeur coöperatieve Rabobank
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Hoe wil en kan jij 
(of jouw naaste) 
straks wonen?

We worden met zijn allen ouder en blijven langer vitaal. Of je nu 40, 
60 of 80 bent, de kans is groot dat je actief en fit bent en zelfstandig 
woont. In een woning en op een plek waar je je thuis voelt.
 
Voor veel mensen is ouder worden niet iets waar ze veel of graag over 
nadenken. Hoe zit dat bij jou? Heb jij al nagedacht over hoe je wilt 
wonen als je wat ouder bent? Het is goed om dat nu al te doen.  
In de eerste plaats voor jezelf, want jij wilt toch ook prettig leven  
als je ouder wordt? 

In de tweede plaats voor anderen: als iedereen blijft zitten waar hij 
zit, wonen er steeds vaker oudere - en dus kleinere - huishoudens in 
grote eengezinswoningen. Dit belemmert de doorstroming die juist 
zo hard nodig is op de woningmarkt. 

“ Welke woonplek past straks het best bij jou?  
En is zo’n plek op het moment dat je er aan toe  
bent ook beschikbaar?”

Nederland vergrijst. Over een paar jaar is  
1 op de 4 inwoners 65-plus. In 1975 was dit 
nog maar 1 op de 10. Dat maakt deze vraag 
relevant voor jou, je familieleden of je naasten. 
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Veel verschillende mogelijkheden
Er is meer mogelijk dan wonen in een verpleeg- of verzorgingshuis. 
Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden die er zijn om gelijkvloers 
te wonen. Aan wonen met gemeenschappelijke voorzieningen én 
ruimte voor ontmoeting. Of met de keuze om diensten af te nemen, 
zodat je ontzorgd wordt. Of een combinatie van dat alles. Er kan meer 
dan je misschien in eerste instantie verwacht. Maar je moet wel op 
tijd na gaan denken over wat je belangrijk vindt.

“ Als je pas aan verhuizen gaat denken als fysieke 
ongemakken je daartoe dwingen, valt er vaak niet  
veel meer te kiezen.” 

Hoog tijd om nu alvast het gesprek met elkaar aan te gaan en in actie 
te komen. Wat kunnen we nu doen om tijdig voldoende geschikte, 
nieuwe woningen én zorgoplossingen te ontwikkelen? Hoe zorgen 
we samen dat er voor toekomstige ouderen meer mogelijkheden 
zijn om optimaal gehuisvest te blijven en waar nodig adequate en 
betaalbare zorg te kunnen ontvangen? 

Onderzoek
Het onderzoek dat Rabobank begin 2022 uitvoerde, richtte zich op 
toekomstbestendig wonen op de Noord-Veluwse gemeenten Elburg, 
Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek. Samen met Rabo 
Research is de verwachte bevolkings- en zorgontwikkeling voor deze 
regio in kaart gebracht en onderzocht hoe dit zich verhoudt tot de 
landelijke ontwikkelingen. 

Wellicht herken je in je eigen omgeving dat mensen ouder worden 
en langer zelfstandig willen blijven wonen. Naarmate de leeftijd 
toeneemt, hebben mensen meer behoefte aan zorg en sociaal 
contact. Er is echter een groeiend tekort aan zorgpersoneel en 
mantelzorgers. 

Thuistechnologie zoals een alarmknop, beeldbellen, slimme 
medicijndozen of dwaaldetectie kunnen een deel van de taken van 
zorgpersoneel of mantelzorgers overnemen. Net als bijvoorbeeld 
grasmaai-, stofzuig- en wasvouwrobots. Maar deze oplossingen 
voorzien niet in menselijk contact, terwijl vereenzaming onder 
ouderen een actueel vraagstuk is.

“ Niet iedereen die zelfstandig thuis woont, is even 
zelfredzaam.” 

Hoewel ouderen de laatste jaren iets vaker over een verhuizing 
nadenken dan voorheen, passen ze liever de bestaande woning 
aan dan dat ze verhuizen. En áls ze willen verhuizen, is er vaak 
onvoldoende aanbod of is het niet aantrekkelijk genoeg. 

De keuze uit nieuwe woonvormen is weliswaar breed en divers, 
maar lager dan de vraag. Grote kans dat je oudere buurman of die 
aardige dame verderop in de straat daarom blijven wonen waar ze 
wonen. Ook als de woning of de woonomgeving zich hier in de basis 
minder goed voor lenen. Ouderen verhuizen vaak pas als hun fysieke 
gesteldheid ze daartoe dwingt. En dan valt er meestal niet veel meer 
te kiezen…

Dialoog
De uitkomsten van het onderzoek vormden de basis voor een dialoog 
met vertegenwoordigers van onder andere vastgoedbedrijven, 
ontwikkelingsmaatschappijen, overige marktpartijen, 
zorgaanbieders, overheden en maatschappelijke partners. Zij gingen 
in rondetafelgesprekken met elkaar in gesprek. Verderop in dit 
magazine lees je meer over de resultaten van het onderzoek en de 
daaropvolgende dialoog. 

      Marco Dirksen
      Directeur coöperatieve Rabobank

Visie Rabobank: vitale gemeenschap
Alleen investeren in woningen en verpleeghuizen is 
onvoldoende om de wooncrisis te bezweren. Een andere 
manier van denken en werken draagt bij aan de oplossing. 
Rabobank ziet kansen in een vitale gemeenschap: een 
multiculturele, zelfsturende lokale samenleving waarin 
mensen dezelfde kansen en mogelijkheden hebben. 

Een vitale samenleving draagt bij aan de levenskracht 
van bewoners, mantelzorgers en (zorg)professionals. 
Iedereen kan werken, wonen en meedoen naar behoefte 
en mogelijkheden. En dat alles terwijl je zelf de controle 
houdt. Niet het zorgaanbod maar de kwaliteit van leven staat 
centraal. Zeg nu zelf, dat wil jij (later) toch ook?
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Hoe oud ofwel ‘grijs’ is de bevolking op de Noord-Veluwe eigenlijk? En hoe 
ontwikkelen de vergrijzing en de zorgbehoefte zich hier in de komende 20 jaar?

Vergrijzing en 
zorgbehoefte op 
de Noord-Veluwe

Vergrijzing, je hoort en leest er tegenwoordig regelmatig over. Maar wat houdt het nu 
precies in? Het betekent simpel gezegd dat het aandeel ouderen in de bevolking toeneemt, 
waardoor de gemiddelde leeftijd stijgt. We nemen je mee in de belangrijkste cijfers  
en getallen.

Vergrijzing op de Noord-Veluwe
De regio Noord-Veluwe is nu en in 2040 veel ‘grijzer’ dan landelijk. Er komen tot 2040  
ongeveer 7.500 65-plus huishoudens bij en dan vooral 75-plus huishoudens (afgerond + 6.400). 
Het aantal huishoudens jonger dan 65 jaar daarentegen neemt juist af (circa - 2.000). 

De totale huishoudensgroei komt hierdoor uit op zo’n 5.500 extra huishoudens. Procentueel 
is de toename het sterkst in Hattem en Elburg (afgerond + 45%). De gemeenten Heerde en 
Epe vergrijzen relatief het minst, maar toch is ook hier de toename nog steeds ongeveer 35%. 

De Noord-Veluwe als geheel volgt min of meer de landelijke trends. Het aantal 65 tot 
75-jarigen is rond 2035 op haar hoogtepunt. Daarbij komt dat het aantal 75-plussers tot  
2040 veel sneller groeit (+ 68%) dan het aantal 65 tot 75-plussers (+ 11%).

“ Door de vergrijzing verwachten we een sterk stijgende zorgvraag,  
zowel thuiszorg als wonen met zorg. Net als een grote behoefte aan extra 
woonvormen voor deze doelgroep.”

Mobiliteits- oftewel bewegingsbeperking
Tot grofweg 75-jarige leeftijd is voor de meeste mensen de zorgbehoefte nog beperkt.  
Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 17% van de 65 tot 74-jarigen op de Noord-Veluwe  
een mobiliteitsbeperking, oftewel een bewegingsbeperking heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan moeite met tillen of bukken. 

Dit komt erop neer dat op de Noord-Veluwe ongeveer 1 op de 6 huishoudens tot 75 jaar 
moeite heeft met bepaalde bewegingen. Vanaf de 75-jarige leeftijd neemt dit snel toe naar 
zo’n 1 op de 2 huishoudens. Dat is overigens niet wezenlijk anders dan landelijk. Herken je 
deze cijfers in je eigen omgeving?

“ Slechts 54% van de 75+ huishoudens op de Noord-Veluwe heeft géén 
mobiliteitsbeperking.”

In de periode tot 2040 komen er in absolute aantallen op de Noord-Veluwe dus zoals eerder 
aangegeven ongeveer 7.500 oudere huishoudens bij. De verwachting is dat hiervan circa 
2.000 een mobiliteitsbeperking hebben. Kijken we naar de groei tot 2040, dan is in Hattem en 
Elburg de verwachte groei van mensen met een lichte, matige of zware mobiliteitsbeperking 
het grootst. In Oldebroek en Heerde is deze het kleinst.
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Hoe geschikt zijn de woning én de woonomgeving 
van Noord-Veluwse senioren met het oog op ouder 
worden? En hoe verhoudt dit zich ten opzichte van  
de rest van Nederland? 

Een geschikte 
woning én  
woonomgeving
Hoe wonen ouderen op de Noord-Veluwe?

Zelfstandig wonen
Het aandeel 65-plussers dat zelfstandig woont, is op de Noord-
Veluwe vergelijkbaar met het landelijke aandeel: 96%. Tot 85 jaar zien 
we dat het merendeel van de ouderen prima zelfstandig thuis kan 
wonen, al dan niet ondersteund door mantelzorgers of professionele 
zorgpartijen. Boven de 85 jaar neemt de zorgvraag snel toe. 

Op de Noord-Veluwe woont 19% van de 85-plussers niet meer 
zelfstandig. De verschillen per gemeente zijn groot. Wij verwachten 
dat dit te verklaren is door het aantal intramurale plaatsen per 
gemeente. Een intramurale plaats is een plek voor mensen die niet 
langer thuis kunnen wonen, maar verzorgd moeten worden in een 
instelling. En die zijn er in de ene gemeente meer dan in de andere.



Pagina 8 van 14 Online magazine Zo wil ik wonen en leven

“ De stijgende trend in het aantal mensen dat zelfstandig 
woont, lijkt een soort gegeven.”

We zien dat het op de Noord-Veluwe vooral 85-plussers zijn die 
niet zelfstandig wonen en dat juist die categorie sterk gaat stijgen. 
Dit betekent dat de behoefte aan niet zelfstandig wonen zeer 
waarschijnlijk toeneemt. Herken je dit bij jezelf of je naasten?

Een voor ouderen geschikte woning
Nog een paar feiten. Op de Noord-Veluwe woont circa 42% van 
de oudere huishoudens in een geschikte woning, dat wil zeggen 
een nultreden-, geclusterde of aangepaste woning. In een 
nultredenwoning zijn de woonkamer, keuken, badkamer, toilet 
en tenminste één slaapkamer gelijkvloers en zonder traplopen 
bereikbaar. Ook van buitenaf. 

Denk bij geclusterd wonen aan een aantal huizen of appartementen, 
waarin mensen zelfstandig wonen. Waarbij er een gezamenlijke 
ruimte is om elkaar te ontmoeten en de bewoners indien nodig 
ondersteuning kunnen krijgen.

“ Van de totale woningvoorraad is ongeveer 82% van de 
woningen op de Noord-Veluwe aanpasbaar. De vraag is 
echter of aanpassen ook gewenst is.”

Veel aanpasbare woningen
Een woning is aanpasbaar als deze met behulp van bijvoorbeeld een 
traplift geschikt te maken is voor de oude dag. Of bijvoorbeeld door 
naast woonruimte ook slaapruimte op de begane grond te creëren. 
Op de Noord-Veluwe is het aantal woningen dat aanpasbaar  
is fors hoger dan gemiddeld in Nederland. 

Dit is te verklaren doordat landelijke regio’s zoals de Noord-Veluwe 
vaak meer ruime eengezinswoningen hebben die gemakkelijker 
aan te passen zijn dan bijvoorbeeld portiekflats. Of aanpassen ook 
gewenst is, moet echter in het grotere geheel bekeken worden.

Woning aanpassen of doorstromen? 
Je zou kunnen stellen dat woningaanpassingen de doorstroming op 
de woningmarkt belemmeren. In plaats van het aanpassen van de 
woning, is het bouwen van woningen voor senioren veel beter voor 
de woningmarkt. Dit brengt verhuisbewegingen op gang, waardoor 
de kans groter wordt dat senioren én uiteindelijk ook starters een 
geschikte woning kunnen bemachtigen. 

“ Een woning kan na aanpassingen weliswaar technisch 
geschikt zijn, maar is de plek waar de woning staat  
dat ook?”

Een aanpasbare woning is niet per definitie ook een geschikte 
woning voor seniorenhuishoudens. Is een woning van bijvoorbeeld 
140m2 waarvan de hele bovenverdieping nooit meer gebruikt wordt 
echt geschikt? En hoe zit het bijvoorbeeld als er geen voorzieningen 
in de buurt van de woning zijn? 

Analyse geschiktheid woonomgeving
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kijkt bij de classificering 
voor de geschiktheid van de woonomgeving naar de aanwezigheid 
van essentiële voorzieningen. Dat hebben wij in het onderzoek 
daarom ook gedaan. 

Met essentiële voorzieningen worden een (grote) supermarkt, 
huisartsenpraktijk, apotheek en OV-halte bedoeld. Een omgeving 
is volgens het CBS ‘geschikt’ als twee van de vier essentiële 
voorzieningen binnen 500 meter aanwezig zijn. 

Kijk je naar hoe dat zit op de Noord-Veluwe, dan luidt de conclusie 
dat de woonomgeving in deze regio veel minder geschikt is voor 
oudere huishoudens dan gemiddeld in Nederland. Met name de 
afstand tot de huisarts en apotheek is op de Noord-Veluwe groot. 
Daarnaast loopt ook de afstand tot een supermarkt al snel op tot 
meer dan een kilometer. 

“ Hattem scoort het best op de vraag of de 
woonomgeving geschikt is, Heerde en Nunspeet 
daarentegen heel erg slecht.”

Hattem scoort het best. Daar woont 42% van de 65-plussers in een 
‘geschikte’ buurt. Dat wil zeggen op een gemiddelde loopafstand 
van maximaal 500m van minimaal twee belangrijke voorzieningen. 
Heerde en Nunspeet scoren op dit onderdeel bijzonder slecht. Niet 
omdat het voorzieningenniveau in deze gemeenten laag is. Maar 
omdat de voorzieningen dicht bij elkaar liggen en er dus relatief veel 
mensen ver vandaan wonen.
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Tot 2040 zijn er op de Noord-Veluwe circa 10% oftewel 
5.500 extra woningen nodig om te voldoen aan de 
totale vraag. In de gemeenten Hattem, Epe en Elburg 
is de uitbreidingsbehoefte met circa + 11% tot + 17% 
het grootst.

Woningbouwopgave
Hoeveel extra woningen zijn er in 2040 nodig?

Veel van de benodigde woningen hoeven niet per se geschikt te zijn voor mensen 
met een mobiliteits- oftewel bewegingsbeperking. Toch zou meer dan de helft van de 
nieuwbouwproductie afgestemd moeten zijn op huishoudens met een zorgbehoefte 
(nultreden, aangepast of geclusterd). In Nunspeet en Heerde loopt dit zelfs op tot meer  
dan 80% van de totale uitbreidingsvraag. 

“ Hoewel de totale uitbreidingsbehoefte in Nunspeet en Heerde relatief lager 
is, is het aandeel dat voor senioren geschikt moet zijn hier juist veel groter.” 

Uit het onderzoek blijkt dat er op de Noord-Veluwe tot 2040 circa 770 meer plekken in 
verplegings- en verzorgingshuizen nodig zijn voor mensen die niet meer zelfstandig thuis 
kunnen wonen. Het gaat hierbij vooral om dementiezorg. 

Het aantal van 770 extra plekken lijkt misschien niet veel. Toch betekent dit in relatieve 
zin een uitbreiding van circa 65% ten opzichte van de huidige situatie. In de gemeenten 
Nunspeet en Elburg is er zelfs bijna een verdubbeling nodig van het aantal intramurale 
plekken. Een forse uitdaging!

Hier bovenop komt het huidige Rijksbeleid. Het huidige beleid is er namelijk op gericht  
om het aantal plekken in verplegings- en verzorgingshuizen (nagenoeg) niet uit te breiden. 
Dat betekent dat de kwantitatieve behoefte die wij in dit onderzoek hebben becijferd,  
in de huidige overheidsplannen helemaal niet bediend kan worden. Dat is zorgelijk!
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Samenvatting  
uitkomsten dialoog
Uitkomst rondetafelgesprekken

Net als in de rest van Nederland leiden demografische veranderingen 
ook in deze regio de komende jaren tot een grote verandering in 
zowel de vraag naar wonen als de vraag naar zorg. Vooral in hun 
onderlinge samenhang vormt dit een grote maatschappelijke opgave.

In dialoogsessies in juni en oktober is met betrokkenen gesproken 
over deze opgaven, de problemen waar we in de praktijk 
tegenaanlopen, maar vooral ook over mogelijke oplossingsrichtingen. 

“ Je moet nu beginnen om over 10 jaar iets gedaan  
te hebben.”

Integrale visie en sturing
Om de collectieve opgave aan te kunnen pakken, zijn visie en sturing 
vereist. Hiervoor is een integrale blik van bestuurders nodig. Dat 
betekent dat de beschikbare ruimte bijvoorbeeld altijd in samenhang 
wordt bekeken met bijvoorbeeld sociale aspecten.

Ook is een leidende rol van de overheid nodig en een 
langetermijnvisie die verder reikt dan alleen de volgende 

verkiezingsronde. Een goede ontwikkeling in dit kader zijn de  
woon- en/of zorgvisies die nu opgesteld worden door gemeenten. 
Maar visie komt niet alleen bij de overheid vandaan. Ontwikkelaars, 
woningcorporaties en zorgaanbieders kunnen en willen  
op dit punt zeker ook een bijdrage leveren.

Aansluiten bij vraag en behoeften: maatwerk!
Een groot deel van de dialoog ging over de behoeften en wensen als 
het gaat om wonen en zorg. Echter, ook hier geldt: zoveel mensen, 
zoveel wensen. Het gaat erom maatwerk te leveren door aansluiting 
te zoeken bij de behoeften van mensen. 

Hierbij wordt opgemerkt dat woningen niet alleen ‘geschikt’ maar 
vooral ook aantrekkelijk dienen te zijn voor ouderen. Anders ga je 
niet verhuizen, of hooguit pas als thuis blijven echt geen optie  
meer is.

“ Wat de een prettig of zelf een must vindt, kan voor een 
ander juist vervelend zijn of geen enkele rol spelen in 
een verhuisbeslissing.”

De feiten en cijfers uit het onderzoek stonden centraal tijdens twee dialoogsessies met 
vertegenwoordigers van ouderen en partijen als gemeenten, projectontwikkelaars, 
woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Wat hebben deze gesprekken opgeleverd?

Woon- en zorgconcepten gericht op leven in plaats van zorgen
De meeste ouderen zijn nog gezond en ondernemen veel. Ze nemen 
vaak (nog) helemaal geen zorg af en willen het liefst ook niet met 
‘zorg’ geassocieerd worden. Iets aanbieden waarin het begrip ‘zorg’ 
op de voorgrond staat, schrikt juist af. Wel wordt het gewaardeerd  
als zorg afgenomen kan worden als dat nodig is. 

Vanuit de gedachte van ‘noaberschap’ staan veel ouderen open voor 
een zekere mate van gemeenschappelijk wonen, bij voorkeur met 
een mix van verschillende generaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
zelfstandige woningen waarbij er, al dan niet in gezamenlijke ruimtes, 
collectieve activiteiten plaats kunnen vinden.

Gemeenschappelijk wonen of wonen in een buurt met verschillende 
generaties draagt bij aan het gevoel van veiligheid en ontzorgd 
worden en biedt bovendien mogelijkheden voor sociaal contact.  
Het vergroot de kans op hulp vanuit de omgeving, waardoor de 
behoefte aan professionele zorg iets minder wordt. Dat kan helpen 
bij het huidige tekort aan zorgpersoneel en mantelzorgers.

Goed besturen
Het komt in de praktijk regelmatig voor dat projecten te maken 
krijgen met weerstand van omwonenden waarbij mensen vooral 
ook uit eigen belang protesteren tegen plannen. Dit benadrukt het 
belang van goede en tijdige inspraak- en participatiemogelijkheden, 
inclusief het afwegen van persoonlijk en algemeen belang. 

Juist dat is iets waar de lokale overheid een belangrijke rol in speelt. 
Dit, én de vele en vaak veranderende regels op het gebied van 
wonen, zorg en ruimtelijke ordening vereist veel kennis en kunde van 
gemeenten. Daar zou meer op gestuurd moeten worden, want zeker  
in kleinere gemeente is die capaciteit lang niet altijd aanwezig.

Samenwerking en integrale uitvoering
Alle deelnemers aan de rondetafelgesprekken zijn het erover eens: we 
hebben elkaar nodig, niemand kan het alleen. Waar het in de kern om 
gaat, is dat mensen samenkomen en over hun eigen grenzen heen 
kijken. Het doel? De verschillende initiatieven zijn bij iedereen bekend 
en worden aan elkaar verknoopt. Bij voorkeur onder aansturing van 
één - neutrale - regisseur. 
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“ We moeten met elkaar in gesprek en begrip krijgen  
voor elkaars situatie als mensen, niet als partijen.”

Maar ook: betrekken en meenemen van omwonenden en 
toekomstige bewoners
Daarnaast is het ook van belang om met privé betrokkenen zoals 
omwonenden en toekomstige bewoners samen te werken. En dan 
niet via een telefoonnummer of helpdeskmedewerker, maar door 
echt contact. Bijvoorbeeld door bij hen aan de keukentafel aan  
te schuiven.

Veel omwonenden blijken namelijk in de praktijk niet per se 
tegen zaken te zijn, maar hebben vaak het gevoel niet goed 
geïnformeerd te zijn. Dit kan voorkomen worden door een goed 
informatie- en participatietraject waarbij ook aandacht is voor het 
gemeenschappelijk belang.

“ Voor ouderen en hun naasten kunnen voorbeelden  
als proefwonen, een verhuishulp en assistentie bij  
het berekenen van het totale financiële plaatje  
uitkomst bieden.”

Aan de andere kant blijkt dat (toekomstige) ouderen vaak te lang 
wachten met verhuizen. Of het nadenken hierover voor zich uit 
schuiven. Deelnemers aan de rondetafelgesprekken geven aan 
dat goede voorlichting en actieve begeleiding van ouderen, hun 
kinderen en mantelzorgers kan helpen. Zowel als het gaat om 
bewustwording als om het wegnemen van (vermeende of feitelijke) 
obstakels.
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Conclusies en  
opgaven

De grote vergrijzingsgolf op de Noord-Veluwe leidt tot een sterke 
groei van de vraag naar zorg en ook tot andere wensen over 
huisvesting. Zowel ons huidige zorgsysteem als de woningmarkt zijn 
hier niet goed op voorbereid. Er zullen dus zaken moeten veranderen. 

Een deel van de gewijzigde vraag zal prima in het aantal bestaande 
woningen kunnen worden opgelost. Bijvoorbeeld door toepassing 
van technologie, mantelzorg en/of het aanpassen van de woning. 

“ Doorstroom van senioren naar nieuwbouw is ook 
onderdeel van de oplossing.”

Samen aan de slag
De rondetafelgesprekken richtten zich voornamelijk op de vraag hoe 
we de uitdagingen van de wooncrisis samen doeltreffend te lijf gaan. 
Steeds ging het hierbij over de noodzaak om meer met elkaar samen 
te werken. Want niemand kan het verschil zijn eentje maken,  
dat is duidelijk.

Op basis van de resultaten van het onderzoek en de 
rondetafelgesprekken moet er meer passend en gevarieerd 
aanbod voor de ouder wordende bevolking gerealiseerd worden in 
verschillende wijken en dorpen op de Noord-Veluwe. 

De vergrijzing leidt de komende jaren tot een grote 
verandering. Zowel in de vraag naar wonen als de vraag naar 
zorg. Samen vormt dit een grote maatschappelijke opgave.
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“ Meer passend en gevarieerd aanbod leidt tot betere 
huisvesting van ouderen zelf, draagt bij aan efficiëntere 
zorgverlening en stimuleert de doorstroming op de 
regionale woningmarkt.”

Hoewel veel mensen misschien niet te lang stil staan bij ‘oud worden’, 
is ‘lekker blijven leven’ iets dat bijna iedereen aanspreekt. Hier tijdig 
over nadenken, kan geen kwaad. Sterker nog: voor een gezonde 
woningmarkt en brede welvaart is dit zelfs noodzakelijk. 

Ouder worden meer bespreekbaar maken
Als we echt iets willen veranderen, zullen we het onderwerp ‘oud 
worden’ allereerst breder moeten agenderen en maatschappelijk 
acceptabel moeten maken. Uiteraard doet Rabobank dit in 
gesprekken met klanten en via bijvoorbeeld ledenmagazine Rabo 
&Co. Maar hoe mooi zou het zijn als iedereen het onderwerp meer 
bespreekbaar maakt. Dit kan via 1-op-1 gesprekken bij mensen 
thuis. Maar bijvoorbeeld ook via communicatie-uitingen van 
zorgaanbieders of ontwikkelaars en via magazines als Libelle, 
Kampioen - het ledenblad van de ANWB - en Postbus51-campagnes.

“ We moeten ouder worden vaker aankaarten, promoten 
en simpelweg meer bespreekbaar maken.”

Mensen en initiatieven verbinden
Uit het onderzoek en de dialoog blijkt dat toekomstbestendig 
wonen voor ouderen een breed en complex thema is waarvoor 
samenwerking nodig is. Tussen mensen en initiatieven. Of je nu werkt 
in de zorg, bij een verzekeraar, ontwikkelaar, belegger, gemeente, 
provincie, architect of bewoner bent. 

“ Over het belang van persoonlijk contact bestaat geen 
twijfel. De praktijk echter is weerbarstig: er moet meer 
aandacht en geld aan besteed worden.”

Samen nieuwe woningen bouwen
Om meer mensen op leeftijd te kunnen laten wonen in geschikte 
woningen op geschikte plekken, zullen er veel woningen moeten 
worden bijgebouwd op de Noord-Veluwe. Dit kan bovendien helpen 
om de doorstroom te verbeteren en grote woningen ‘vrij te spelen’ 
voor grotere huishoudens. Als we hier niet in slagen blijven mensen 
wonen waar ze wonen. 

“ Een belangrijke graadmeter voor een geschikte 
woonomgeving is de afstand tot belangrijke 
voorzieningen zoals een (grote) supermarkt, 
huisartsenpost, apotheek en OV-halte.” 

Als de woning zich al voor aanpassingen leent, blijkt op de Noord-
Veluwe de locatie vaak minder geschikt. Langer blijven wonen in 
een niet geschikte woning of woonomgeving is niet optimaal voor 
ouderen zelf. Los daarvan leidt gespreid wonen van mensen met een 
zorgvraag ook tot hogere zorgkosten.

“Ook jij hebt een stukje van de puzzel in handen.”

Ook jij bent dus nodig om samen de puzzel te leggen. Het is zaak dat 
we elkaar actief opzoeken. Om samen te werken. Om verbinding te 
leggen, kennis uit te wisselen en anderen te begrijpen. Om gedeelde 
belangen te zien, iedereen op één lijn te krijgen en de lusten én 
lasten te delen.

Hierbij helpt het als je elkaar en elkaars drijfveren kent en erkent. 
En daarvoor zijn persoonlijke gesprekken nodig, dit lukt niet via 
algemene telefoonnummers of ‘helpdeskmedewerkers’. Je moet bij 
elkaar aan tafel zitten om elkaars taal te spreken.

Meer weten of zelf meewerken?
Ben je geïnteresseerd in het volledige onderzoeksrapport 
of heb je naar aanleiding van dit online magazine vragen, 
ideeën of suggesties? Laat het ons vooral weten via 
communicatie.MON@rabobank.nl of neem rechtstreeks 
contact op met Else Berends (Else.Berends@rabobank.nl, 
financieringsspecialist gezondheidszorg) of Cor Karzijn  
(Cor.Karzijn@rabobank.nl, accountmanager Grootzakelijk).
Samen komen we tot de bouw van voldoende geschikte 
(senioren)woningen.

Goed voor (toekomstige) ouderen & goed voor de 
woningmarkt op de Noord-Veluwe!

mailto:communicatie.MON%40rabobank.nl?subject=
mailto:Else.Berends%40rabobank.nl?subject=
mailto:Cor.Karzijn%40rabobank.nl?subject=
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