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Datum: 4 februari 2019 

Onderwerp : Algemeen Overleg Ouderenzorg 

  

 

Geacht Kamerlid, 

 

Op 7 februari aanstaande vindt het Algemeen Overleg over Ouderenzorg plaats. U debatteert 

daar onder andere over het programma Langer Thuis met als Actielijn Wonen en Zorg.  

Langer Thuis betekent ook tijdig nadenken waar je wilt wonen, hoe je wilt wonen en vooral 

wat is hiervoor nodig.  Wij onderzochten recentelijk de woonwensen van senioren. Ten 

behoeve van het debat willen wij u het volgende meegeven.  

 

Algemeen 

De meeste senioren wonen nog niet in een woning die geschikt is voor de oude dag. Eén op 

de zes senioren is van plan te verhuizen. De ideale woning is de huidige woning (aangepast), 

of een gelijkvloers appartement. Maar opvallend vaak wensen senioren een woonvorm die er 

nog te weinig is: een wooneenheid met zorg of samenwonen onder gelijkgestemden met 

zorg dichtbij, zoals een hofje. Ruim 1.250 panelleden beantwoordden verschillende vragen. 

De gemiddelde leeftijd van de groep respondenten is 74 jaar, waarvan 56% vrouw (44% man). 

 

Niet geschikt en zelfs onvoldoende 

Uit het onderzoek blijkt dat maar vier van de tien woningen van senioren in meer of mindere 

mate zijn aangepast voor zorg. Vooral zijn de aanpassingen aangebracht in de badkamer, 

zoals een lage instap voor bad of douche, een stoel in de douche en beugels of handgrepen. 

Zes van de tien woningen van senioren zijn dus niet aangepast voor bewoning voor de oude 

dag. Maar liefst een op de vijf senioren geeft zijn woning een onvoldoende voor geschiktheid 

in de toekomst. Het gemiddelde rapportcijfer is 6,9. De meeste problemen ondervinden 

senioren met trappen, drempels, hoge kasten, geen toilet op slaapkamerniveau, geen 

slaapkamer op grondniveau, geen steunen en beugels in de badkamer, de ongeschiktheid 

van de woning voor rolstoel/rollators en lage toiletten. 

 

Boodschap voor het beleid 

Een groot aantal senioren (65%) kiest in plaats van de eigen woning voor een andere ‘ideale’  

woning waarin zij oud wil worden. De huidige woning zelf (62%) wordt als meest genoemde 

reden genoemd om te verhuizen. Opvallend is dat zorg weliswaar als tweede reden wordt 

genoemd, maar daar ver bij achter blijft (21%). Aanpassingen in de huidige woning, zoals in 

toilet (67%) en badkamer (75%) zijn met name gemaakt voor zorg, maar de aanpassingen om 

zorg te kunnen ontvangen in de slaapkamer en technische aanpassingen blijven daar flink 

achter (resp. 28 en 15%). Op basis van het onderzoek komen we tot de volgende 

aanbevelingen: 
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 Een grotere bewustwording onder senioren over de geschiktheid van de woning voor 

als zij bijvoorbeeld zorg (nodig) hebben. 

 Stimuleer de verhuisbereidheid van senioren, bijvoorbeeld met behulp van 

Wooncoaches die de lokale regels kennen en ondersteuning bieden. 

 Vergroot de bouwopgave die lokaal vormt krijgt en waarin de wensen, veelal 

maatwerk, van senioren zichtbaar zijn. 

 Samenwerking door overheden (gemeenten), wooncorporaties, projectontwikkelaars 

en zorgaanbieders. 

 Betrek senioren daarbij en richt het beleid en regels zo in dat ook ‘jonge’ senioren 

kunnen voorsorteren op de oudere wooncarrière. 

 Voorkom dat regelgeving dat in de weg staat.   

 

Kleinschalige woonvormen 

Er zijn zorgen over hoge kosten van kleinschalige woonzorgvormen. Voor senioren en 

mantelzorgers vormt dit een drempel om deze plekken überhaupt te overwegen. Hoewel er 

aanbieders zijn die specifiek plaats bieden voor mensen met een AOW, maken wij ons 

zorgen over de toegankelijkheid voor mensen met lage en middeninkomens. We zijn blij dat 

de minister ook deze zorgen ziet. Wij vragen ons echter af of de stimuleringsregeling 

voldoende woningen voor mensen met lagere – en middeninkomens oplevert.  

 

Wij hopen dat u onze aandachtspunten bij het debat wilt betrekken. Mocht u vragen hebben 

dan horen wij dat uiteraard graag. Wij wensen u een goed debat toe. 

 

Met vriendelijke groet,  

  
 

Manon Vanderkaa, 
directeur  


