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Voorwoord 

Voor u ligt mijn masterproef met als onderwerp Passend woonconcepten voor verhuisbewuste ouderen, van 
denken naar doen. Deze masterproef is de afronding van de masteropleiding Urban & Area Development 
(MUAD) van Hogeschool Utrecht en Saxion Hogeschool. Een deeltijd masteropleiding gebiedsontwikkeling voor 
professionals. De twee jaren zijn omgevlogen en nu, vele boeiende sprekers, excursies en opdrachten verder, 
kijk ik met dankbaarheid terug op de opleiding. Het heeft mij veel gebracht.    
 
Voordat ik begon met mijn onderzoek had ik natuurlijk al eens wat gelezen over de vergrijzing. Toch was het 
vooral een abstract begrip. Tijdens mijn onderzoek kwam ik al snel achter de omvang van dit fenomeen. De 
consequenties hiervan voor onze samenleving zijn enorm. Iets dat tijdens het interviewen, regelmatig stevig 
onder mijn aandacht is gebracht. De vergrijzende bevolking heeft ook grote gevolgen voor woningcorporaties 
(Platform 31, Aedes Actiz, 2017) en is daarmee relevant voor mijn werk als manager Vastgoed bij Oost 
Flevoland Woondiensten, een woningcorporatie in Dronten.  

Langer zelfstandig thuis, wordt regelmatig ingevuld als langer thuis in de eengezinswoning waar de ouderen al 
jaren wonen, maar dat wordt niet bedoeld. Ouderen passend huisvesten wordt door het voorspelde 
arbeidstekort in de ouderenzorg (Senior, Bijlage 10), alleen maar belangrijker. Passende woonvormen zouden 
een gewenste verhuisbeweging op gang kunnen brengen (Planbureau voor de Leefomgeving, 2019), maar hoe 
krijgen we deze woonvormen voor senioren op tijd gerealiseerd? Gezien de opgave wordt er nog lang niet 
genoeg gedaan. ‘Bouwen, bouwen, bouwen’ is niet voor niets de oproep van Commissie Bos (Commissie 
Toekomst zorg thuiswonende ouderen, 2020). Hoe we van denken naar doen komen, is de vraag die mij de 
afgelopen periode bezig heeft gehouden.  

In februari 2020 ben ik begonnen met dit afstudeeronderzoek en de Corona maatregelen hebben wel invloed 
gehad. Digitaal interiews afnemen, daar moest ik wel aan wennen. Ook was het niet altijd eenvoudig om 
mensen zover te krijgen om mee te werken, omdat iedereen deze periode extra druk was. Hierbij wil ik dan ook 
alle mensen die hebben bijgedragen aan dit onderzoek, nogmaals hartelijk bedanken. Eugene Zaaijer, mijn 
begeider vanuit de MUAD, hartelijk bedankt voor je feedback en je vertrouwen. Tenslotte wil ik in het bijzonder 
mijn vrouw Manja en mijn drie kinderen bedanken. Jullie hebben mij veel gemist en ik hoop dit de komende 
tijd weer goed te kunnen maken. Zonder jullie was dit niet gelukt! 
 
Marco Kersing,  
Zwolle, 10 augustus 2020 
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Wat zijn de kritieke succesfactoren voor de realisatie van passende woonconcepten voor 
verhuisbewuste ouderen en hoe zijn deze positief te beïnvloeden?    

Samenvatting 
De sterke vergrijzing en het langer zelfstandig wonen van ouderen zal aanpassingen vragen in de gebouwde 
omgeving. Om de groeiende groep ouderen waardig oud te laten worden, zullen er woningen geschikt moeten 
worden gemaakt en zullen er snel passende woonvormen voor ouderen moeten worden gerealiseerd 
(Planbureau voor de Leefomgeving, 2019).  

Doelstelling en hoofdvraag  
Door inzicht te krijgen in de kritieke succesfactoren van de realisatie van passende woonconcepten voor 
ouderen, kunnen er maatregelen worden genomen om dit proces succesvoller te laten verlopen. Dit is het doel 
van dit onderzoek. De hoofdvraag van het onderzoek is:  

  

 

Deze hoofdvraag is onder te verdelen in een aantal begrippen, deze zijn in dit onderzoek gedefinieerd en 
toegelicht. Samen vormen ze de context van de kritieke succesfactoren van het realisatieproces van passende 
woonconcepten voor verhuisbewuste ouderen.    

Context realisatie passende woonconcepten voor ouderen 
 Goed leefmilieu, toegankelijke omgeving met voorzieningen en toegankelijk openbaar vervoer; 
 Aangepaste en veilige huisvesting; 
 Zingeving, maatschappelijke participatie, sociaal netwerk en inkomen;  
 Respectvolle omgang, beschikbaarheid mantelzorg, communicatie en informatie; 
 Betrokkenheid bij het ontwerpproces; 
 De kracht van het idee; 
 De macht van de ideehebber. 

Onderzoek en resulaten  
Vanuit de context zijn er intervieuwvragen gedefinieerd. Vervolgens is een kwalitatief surveyonderzoek 
uitgevoerd onder 16 ervaringsdeskundingen. Om aan te sluiten bij verschillende percepties, is er voor gekozen 
om mensen vanuit vier verschillende invalshoeken te bevragen (Evers & De Boer, 2012).  

De transcirpties zijn vervolgens gecodeerd en geannalyseerd met de MKDH-analyse van Bekkering & Walter 
(Bekkering & Walter, 2017). Hieruit kwamen de volgende kritieke succesfactoren voor de realisatie van 
passende woonconcepten voor ouderen en beïnvloedingssuggesties naar voren:  

Kritieke succesfactoren voor de realisatie van passende woonconcepten voor verhuisbewuste ouderen:  
1. Er is draagvlak, zowel breed maatschappelijk als onder bestuurders (S4); 
2. Er is een smart geformuleerd woonzorgprogramma gemeente (K3); 
3. Er wordt procesmanagement gevoerd, met aandacht voor de softskills (K4); 
4. Ouderen zetten zichzelf op de kaart (K6); 
5. Gemeente voelt voldoende urgentie (B1); 
6. Aantal concurrerende bestemmingen is beperkt (B2); 
7. Er is sprake van intergraliteit in plaats van ‘split incentives’ (B4); 
8. Belemmerende denkbeelden spelen geen rol (B5); 
9. Cultuurverandering bij gemeente is gereed, de organisatie vervult een faciliterende rol (B6); 
10. Er is voldoede besef dat het ‘omzien naar elkaar’, zorgt voor welbevinden van de ouderen (S1); 
11. ‘Kracht van het idee’ is feitelijk onderbouwd (K1); 
12. Zorgkostenbesparing is wetenschappelijk aangetoond (K2); 
13. Er is verbinding met de buurt en collectieve ruimtes worden mutifunctioneel gebruikt (K7); 
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14. Projecten kunnen financieel haalbaar worden door een grotere schaalgrootte toe te passen en door het 
sociale, midden en dure segment te mixen (K8); 

15. Middels doelgroepmarketing is grip gerekegen op de diverse wensen van ouderen (K9); 
16. Er zijn voldoende geschike locaties (B7); 
17. Systeemwereld banken, wonen en zorg belemmert niet (B8); 
18. De voorwaarden voor de verwerving van de locatie zijn niet belemmerend (B9). 

Deze kritieke succesfactoren zijn te beïnvloeden door:  
1. Door het idee krachtig en feitelijk te onderbouwen, de besparing in de zorg wetenschappelijk aan te tonen 

en een smart geformuleerd woonzorgprogramma in de gemeenteraad vast te laten stellen.  
2. Stel een goede procesmanager aan, om de ontwikkeling van een passend woonconcept te leiden. 
3. Door zich te verenigen, is het mogelijk om als groep ouderen macht te vergaren en op deze manier 

draagvlak te krijgen voor hun ideeën. 
4. Het zou goed zijn om de echte urgentie bij de gemeentes nogmaals stevig onder de aandacht te brengen. 
5. Om belemmerende denkbeelden te doorbreken, is er meer aandacht voor de gevolgen van de vergrijzing 

voor mensen nodig.  
6. Door meer onderzoek te doen naar de diverse wensen van ouderen, ontstaat er meer grip op de wensen 

van deze pluriforme groep.  
7. Er is creativiteit nodig om locaties te vinden. Denk daarbij aan het gebruik van bestaand vastgoed als 

bijvoorbeeld scholen of gebruik de leegstand in winkelcentra. 
8. Stem de gemeentelijke organisaties af op een aantal maatschappelijke bewegingen die in hoofdstuk 4 

wordt omschreven (zie Figuur 11).  
9. Kijk over gemeentelijke afdelingsgrenzen heen naar de totale maatschappelijke kosten-baten bij het 

toewijzen van de locaties. 
10. Het is volgens onderzoek van Folker, van belang dat er evenwicht bestaat tussen zekerheid en flexibiliteit 

in de set afspraken (Folker, 2011). Laat daarbij het gezonde verstand de boventoon voeren.  
11. Aan de landelijke overheid de oproep om te dereguleren om initiatieven niet te verstikken in een woud 

van regelgeving.   
12. Door de projecten groter te maken, kan de financiële haalbaarheid worden gestimuleerd. 
13. De verbinding met de buurt en multifunctioneel gebruik, maakt dat de collectieve ruimtes ook qua 

exploitatie levensvatbaar blijven. 

Discussie 
Wanneer ouderen worden neergezet als een probleem, omdat ze veel zorg vragen en daardoor de samenleving 
veel geld (gaan) kosten, hoe objectief kunnen wij dan nog stil staan bij hun behoeftes en hun positie in de 
hedendaagse samenleving (Weicht, 2013). Hoeveel weten nu eigenlijk echt van de behoeftes van ouderen? De 
oudere bestaat immer niet. “Het zijn net mensen hè”, aldus Manon Vanderkaa, voorzitter van Nederlands 
grootste ouderenbond. Meer gericht onderzoek naar de behoeftes en beweegredenen van ouderen is nodig. 
 
Uit het onderzoek komt naar voren, dat het ontwikkelingproces van een passend woonconcept voor ouderen, 
nogal wat knelpunten kent. Knelpunten die voor een deel horen bij iedere gebiedsontwikkeling. Naast dit 
complexe proces, moet er voor een passend woonconcept voor ouderen, ook nog een proces van 
gemeenschapsvorming en participatie worden georganisseerd.   

Dit kwalitatief survey onderzoek is gehouden onder een beperkte groep professionals. Het is goed te beseffen 
dat dit onderzoek vooral de succesfactoren duidt en dat verdere validatie van de kritieke succesfactoren nodig 
is.  
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“Pas nu wordt kennelijk de urgentie gevoeld om te zorgen 
voor geschikte woon(zorg) vormen voor senioren” 

Floris Alkemade – Rijksbouwmeester, 2020 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
De gemiddelde leeftijd van de wereldbevolking neemt snel toe. In 2050 zal 22% van de wereldbevolking 60 jaar 
of ouder zijn, een verdubbeling ten opzicht van 2006. In 2050 zullen er meer 60-plussers zijn dan kinderen 
tussen de 0 en 14 jaar. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid (World Health Organisation, 
2007). Ook de Nederlandse bevolking vergrijst de komende decennia snel. Binnen de groep ouderen (65-
plusser), groeit het aantal oude-ouderen (75-plussers) het snelst. Dit fenomeen wordt ook wel de ‘dubbele 
vergrijzing’ genoemd. In 2017 bestond de Nederlandse bevolking uit 1,3 miljoen 75-plussers. Naar verwachting 
is dit aantal in 2040 opgelopen tot 2,6 miljoen (Planbureau voor de Leefomgeving, 2019).  

Met het aantal ouderen, neemt ook het aantal kwetsbaren toe (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 
2020). Deze toename veroorzaakt de komende decennia, een grotere behoefte aan (in)formele ouderenzorg.  
De Noord-Europese landen hebben de ouderenzorg na de Tweede Wereldoorlog sterk geïnstitutionaliseerd 
(Greve, 2017). Financieel bleek het onmogelijk om elke oudere in een bejaardentehuis oud te laten worden. 
Daarom is sinds de jaren zeventig een tegenbeweging gaande (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2017). Het 
langer zelfstandig thuis wonen van ouderen wordt gestimuleerd (Planbureau voor de Leefomgeving, 2019) 
(Rijksoverheid, 2018). Daarbij wordt in Noord-Europa gekeken naar de ouderenzorg in Zuid- en Oost-Europa, 
waar de ouderen hoofdzakelijk door familie en andere naasten worden verzorgd (Greve, 2017).      

1.2 Verantwoording 

Maatschappelijke relevantie 
De sterke vergrijzing en het langer zelfstandig wonen van ouderen, zal aanpassingen vragen in de gebouwde 
omgeving. Om de ouderen waardig oud te laten worden, zullen er woningen moeten worden aangepast en  
nieuwe woonvormen voor ouderen moeten worden gerealiseerd (Planbureau voor de Leefomgeving, 2019).  
De invloed van hun woonomstandigheden op de gezondheid en het welbevinden van de oudere is groot 
(Stewart & Bourn, 2013), omdat ze meer tijd binnenshuis doorbrengen (Pekkonen, Turunen, & Haverinen-
Shaughnessy, 2018). 

Om waardig oud te kunnen worden, is het voor ouderen essentieel om naast een geschikte woning, ook te 
kunnen beschikken over voorzieningen, zorg, welzijn en een geschikte woonomgeving (World Health 
Organisation, 2007). Onderzoek naar het senior vriendelijk maken van Europese steden, bevestigt dat 
vergrijzing vraagt om een integrale benadering van verschillende domeinen. Woonvormen met 
gelijkgestemden, gedeelde voorzieningen en informele zorg worden als een kansrijke optie gezien, om ouderen 
waardig oud te laten worden en de zorg betaalbaar te houden (Van Hoof, Kazak, Perek-Białas, & Peek, 2018). 

De commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen van het ministerie van VWS, onder leiding van oud-
minister Wouter Bos, bevestigt dit beeld. De belangrijkste aanbeveling van deze commissie is dan ook: “Begin 
met (ver)bouwen. Nieuwe woonvormen zouden het gat moeten vullen tussen de oude woning en het 
verpleeghuis (Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen, 2020) (NOS, 2020)”. Rijksbouwmeester Floris 
Alkemade stelt vraagtekens bij de timing van de politiek. “Het vraagstuk van vergrijzing, het gat tussen langer 
thuis wonen en verpleeghuis: het was allemaal al lang bekend. Pas nu wordt kennelijk de urgentie gevoeld om 
te zorgen voor geschikte woon(zorg) vormen voor senioren (Thuis in de Wijk, 2020).” 
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Door inzicht te krijgen in de kritieke succesfactoren van de realisatie van passende woonconcepten 
voor ouderen, kunnen er maatregelen worden genomen om dit proces succesvoller te laten verlopen. 

Wat zijn de kritieke succesfactoren voor de realisatie van passende woonconcepten voor 
verhuisbewuste ouderen en hoe zijn deze positief te beïnvloeden?    

Wetenschappelijke Relevantie 
Er wordt wereldwijd veel onderzoek gedaan naar ouderen en de vergrijzing. Alleen de Nederlandse overheid 
publiceerde al zo’n 50 onderzoeken per jaar over: ouderen, ouderenzorg of vergrijzing de afgelopen 10 jaar 
(Planbureau voor de Leefomgeving, 2020) (Platform 31, 2020) (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 
2020) (Sociaal Cultureel Planbureau, 2020).  

Als er zo veel kennis is over ouderen, waarom gebeurt er dan zo weining (Commissie Toekomst zorg 
thuiswonende ouderen, 2020) (Thuis in de Wijk, 2020)? Waarom zijn we in Nederland niet massaal nieuwe 
woonvormen voor ouderen aan het ontwikkelen en bouwen? Er is toch vraag genoeg. Ouderen willen graag in 
een dergelijke woonvorm wonen (Dijkman, 2017) en het aantal ouderen neemt veel sterker toe, dan het aantal 
nieuwe geschikte woningen (Kazak, Van Hoof, Swiader, & Szewranski, 2017) (Planbureau voor de 
Leefomgeving, 2019).  

Na het screenen van de door de Nederlandse overheid uitgebrachte publicaties, valt op dat er veel onderzoek 
naar ouderen wordt gedaan, vanuit het perspectief van zorg en gezondheid. Er zijn nauwelijks publicaties die 
gaan over het projectontwikkelingsproces van woonvormen voor ouderen. Onderzoek naar dit onderwerp lijkt 
voorbehouden te zijn aan: demografen, sociale wetenschappers en wetenschappers in de gezondheidszorg. 
Het wordt tijd om de genoemde kennisdomeinen te koppelen aan het kennisgebied van de projectontwikkelaar 
en procesmanager om zo daadwerkelijk te komen van denken naar doen, “Want in papier kun je niet wonen 
(Bouwend Nederland, 2019).”  

1.3 Doelstelling 
Dit onderzoek richt zich op de factoren die bepalen of een ontwikkeling van een nieuwe woonvorm voor 
ouderen succesvol verloopt of juist mislukt. Wat maakt dat er nog weinig van deze nieuwe woonvormen van de 
grond komen? Door inzicht te vergaren in de factoren die dit beïnvloeden, kan vervolgens worden onderzocht 
hoe deze factoren positief kunnen worden beïnvloedt. Dit alles om een versnelling in de realisatie van 
vernieuwende woonconcepten voor de ouderen te bereiken.   

 
  
 

1.4 Doelgroep 
Dit onderzoek wordt primair uitgevoerd voor alle ‘verhuisbewuste’ ouderen in Nederland. Met de aanduiding 
‘verhuisbewust’ wordt die groep ouderen aangeduid, die bewust anticipeert op het ouder worden en daarom 
bereid is te verhuizen naar een passende woning, voordat ze kwetsbaar wordt.   

De Nederlandse gemeentebesturen zijn de intermediaire doelgroep voor dit onderzoek. Zij moeten er vooral 
mee aan het werk. Hoe kunnen lokale gemeentebesturen ervoor zorgen dat er een versnelling komt in de 
realisatie van passende woonconcepten voor ouderen? Welke belemmeringen kunnen er worden 
weggenomen en welke moeten er landelijk op de agenda worden gezet? Daarvoor geeft dit onderzoek 
handvatten.  

1.5 Hoofdvraag 
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1.6 Deelvragen 
1. Wie zijn de verhuisbewuste ouderen? 
2. Hoe ziet een passend woonconcept voor verhuisbewuste ouderen er uit? 
3. Hoe ziet een reguliere woonvorm voor verhuisbewuste ouderen er uit? 
4. Wat is het verschil tussen een passend woonconcept voor verhuisbewuste ouderen en een reguliere 

woonvorm voor deze doelgroep?  
5. Wat is het verschil tussen het realisatieproces van een passend woonconcept voor verhuisbewuste 

ouderen en dat van een reguliere woonvorm voor deze doelgroep? 
6. Wat is de context van de realisatie van passende woonconcept voor verhuisbewuste ouderen? 
7. Welke kritieke succesfactoren zijn er in de realisatie van passende woonconcepten voor verhuisbewuste 

ouderen te identificeren? 
8. Hoe zouden deze kritieke succesfactoren positief kunnen worden beïnvloed?  

1.7 Kennisgebied 
Bij deze masterproef gebruikte kennisgebieden zijn:  
 Sociale geografie om de vergrijzing te duiden en om daarmee de relevantie van dit onderzoek te 

onderbouwen; 
 Sociologie om de waarde van het groepsgewijs wonen in passende woonconcepten te duiden;  
 Ruimtelijke ordening en planologie om het belang van woonconcepten voor ouderen tot hun omgeving te 

kunnen aangeven; 
 Gezondheidszorg om de mogelijkheid tot het verlenen van (in)formele zorg in de woonconcepten voor 

ouderen te kunnen aangeven; 
 Proces- en projectmanagement om het projectontwikkelingsproces van een regulier woningbouw en een 

vernieuwend woonconcept voor ouderen te beoordelen en onderling te vergelijken en om de succes- en 
faalfactoren in dit proces te identificeren; 

 Marketing om de behoeftes van de ouderen goed in beeld te brengen. 

1.8 Leeswijzer 
De inleiding van dit rapport schets de relevantie, doelstelling en doelgroep van dit onderzoek. Ook de manier 
waarop het onderzoek is uitgevoerd en welke kennis hierbij is benut, staat in het inleidende hoofdstuk. In 
Figuur 2 is een schematische weergave van de onderzoeksopzet weergegeven. 

De hoofdvraag bevat een aantal begrippen. Die zijn in dit onderzoek door middel van deskresearch 
gedefinieerd en toegelicht. Samen vormen ze de context van de kritieke succesfactoren van het 
realisatieproces van passende woonconcepten voor verhuisbewuste ouderen.    

In hoofdstuk twee worden de ‘verhuisbewuste ouderen’ behandeld. De wensen en verlangens van ouderen zijn 
in beeld gebracht met behulp van een ontwerpgericht marketingsinstrument ‘The value proposition canvas’, uit 
het boek Waarde-propositie Ontwerp (Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Smith, 2014). 
 
Het derde hoofdstuk verdiept zich in ‘passende woonconcepten voor ouderen’ en het verschil met traditionele 
woonvormen voor ouderen. Daarbij is gebruik gemaakt van het model ‘The age-friendly city’ (World Health 
Organisation, 2007), zie Figuur 1.  

Het vierde hoofdstuk gaat over het ‘realisatieproces’. Er is deskresearch gedaan naar projectontwikkeling en 
binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in het algemeen. Het verschil in het projectontwikkelingsproces van een 
passend woonconcept en dat van een traditionele woonvorm, wordt zichtbaar gemaakt.  
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Figuur 1, ‘The age-friendly city’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(World Health Organisation, 2007) 

Het vijfde hoofdstuk vat de conclusies uit de hoofdstukken twee tot en met vier samen en interpreteert de 
resultaten. Daarbij is gebruik gemaakt van de theorie van Ansell en Gash over de ‘Collaborative Governance’ 
(Ansell & Gash, 2007). In Nederland heeft P2 Management deze theorie gebruikt in hun boek Van idee naar 
resultaat (Bekkering & Walter, 2017). Dit hoofdstuk geeft de context weer van het fenomeen ‘kritieke 
succesfactoren van de realisatie van passende woonconcepten voor verhuisbewuste ouderen.’ Deze context is 
vervolgens gebruikt om een kwalitatief survey onderzoek vorm te geven.  
 
In het zesde hoofdstuk worden de resultaten van het empirisch onderzoek verwoord en vergeleken met de 
theorie over kritieke succesfactoren van een projectontwikkelingsproces. Daarna worden de resultaten 
geannalyseerd met behulp van een procesanalyse instrument, de MKDH-analyse (Bekkering & Walter, 2017). 
De uitkomsten worden vervolgens gepresenteerd in een SWOT-analyse. De sterke en zwakke punten van het 
realisatieproces van passende woonconcept voor verhuisbewuste ouderen, worden dan geconfronteerd met 
de kansen en bedreigingen van diverse maatschappelijke ontwikkelingen en het binnenstedelijk 
gebiedsontwikkelingsproces. Daarmee worden de kritieke succesfactoren van het realisatieproces 
geïdentificeerd. 

In het zevende hoofdstuk volgen de conclusies en aanbevelingen. De kritieke succesfactoren voor het 
realiseren van passende woonconcepten voor verhuisbewuste ouderen zijn omschreven, net als de mogelijke 
positieve beïnvloeding van deze kritieke succesfactoren. Er worden aanbevelingen gedaan voor nader 
onderzoek.  

Een verantwoording van de gebruikte literatuur is opgenomen in Bijlage 1. Een verklaring van de gebruikte 
begrippen is te vinden in Bijlage 2. Bijlage 3 geeft een analyse van de behoeftes van ouderen weer. Verder zijn 
er een aantal projectanalyses (Bijlages 4 en 5) en procesanalyses (Bijlages 6 en 7) opgenomen in de bijlagen. 
Bijlage 8 bestaat uit een lijst met de geïnterviewden. Het interviewprotocol en de interviewtranscirpities, zijn in 
prespectievelijk Bijlage 9 en 10 opgenomen. Bijlage 11 geeft een verantwoording van de toegepaste 
competenties tijdens dit onderzoek. 
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Figuur 2, Onderzoeksopzet 
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2 Verhuisbewuste ouderen  

2.1 Inleiding  
Dit onderzoek richt zich op de ‘verhuisbewuste’ ouderen in Nederland. Met de aanduiding ‘verhuisbewust’ 
wordt die groep ouderen bedoeld, die anticipeert op het ouder worden en bereid is te verhuizen naar een 
passende woning, voordat ze te kwetsbaar worden (Planbureau voor de Leefomgeving, 2019). In dit hoofdstuk 
wordt dieper ingegaan op de eerste deelvraag. Wie is de verhuisbewuste oudere en wat verlangt en drijft deze 
oudere eigenlijk?  

Volgens een onderzoek in opdracht van brancheorganisatie Actiz, wordt door een tijdige verhuizing naar een 
passend woonconcept, in 80% van alle gevallen een extra verhuizing voorkomen (Homan, Jansen, Hulst, & Dijk, 
2019) (Lijzenga & Van der Waals, 2014). Zie Figuur 3 voor het traditionele woongedrag van ouderen en het 
woongedrag van ouderen die tijdig verhuizen naar een passend woonconcept. Veel ouderen blijven echter lang 
wonen in hun eengezinswoning, met de intentie om de traditionele tussenstap naar de seniorenwoning over te 
slaan (Rigo, 2017) (Witvorapong, 2011) (Planbureau voor de Leefomgeving, 2019).  

Figuur 3, Woongedrag van ouderen 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

(Homan, Jansen, Hulst, & Dijk, 2019) 

Wanneer er dus woonconcepten voor ouderen worden gerealisseerd, dan moet dit de senioren wel verleiden 
om te verhuizen. Het woonconcept moet dus invulling geven aan hun wensen. Een onderzoek onder de oudere 
inwoners van Den Haag, toont ook aan dat de senioren grote belangstelling hebben voor nieuwe vormen van 
wonen (Dijkman, 2017). Senioren zijn dus wel te veleiden te gaan verhuizen, mits het product goed aansluit bij 
hun wensen (Lijzenga & Van der Waals, 2014) (Knipp, 2018) (Meijer, 2020). Goed wonen is natuurlijk maar een 
deel van hetgeen ouderen belangrijk vinden. De gezamenlijke ouderenbonden geven in hun ‘Manifest voor het 
waardig ouder worden’ de volgende belangrijke thema’s aan: wonen, welzijn en zorg, veiligheid, koopkracht, 
digitalisering en zingeving (KBO-PCOB, 2020).  

Oostenrijks onderzoek naar de wensen van ouderen stelt het ‘probleemdenken’ over ouderen ter discussie 
(Weicht, 2013). Wanneer ouderen worden neergezet als een probleem, omdat ze veel zorg vragen en daardoor 
de samenleving veel geld (gaan) kosten, hoe objectief kunnen wij dan nog stil staan bij hun behoeftes en hun 

leeftijd 

leeftijd 

Intramuraal      Traditionele seniorenwoning 

     Passend woonconcept voor ouderen Intramuraal 
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positie in de hedendaagse samenleving (Van Oorsouw, 2019) (Wyatt-Brown, Ray, & Kivnick, 2016)? Wordt er 
niet te sterk met een zorgbril naar ouderen gekeken, waardoor de behoeftes van het individu vooral wordt 
uitgedrukt in de classificering van de zorgvraag, sugereert de Oostenrijkse onderzoeker Bernhard Weicht 
(Weicht, 2013).  

2.2 Waarde Propositie Canvas 
Om nu de behoeften van deze groep ouderen specifieker te duiden, wordt er gebruik gemaakt van het 
marketinginstrument ‘Waarde propositie canvas’ uit het boek Waarde propositie ontwerp (Osterwalder, 
Pigneur, Bernarda, & Smith, 2014). Osterwalder, Pigneur, Bernarda en Smith maken in hun model gebruik van 
de vergelijking tussen de producten en diensten die een organisatie aanbiedt en de klantvraag. Zie Figuur 4 
voor de grafische weergave van het ‘Waarde propositie canvas’.   

Het ‘Waarde propositie canvas’ begint met het in beeld brengen van de ‘Klanttaken’. Dat zijn de dingen die de 
doelgroep in hun leven wil bereiken. Volgens de marketeers is de klant genegen een product of dienst af te 
nemen, als het een pijnpunt bij het bereiken van zijn doelen zou kunnen verzachten, of als het product of 
dienst een direct voordeel oplevert bij het realiseren van zijn doelen (Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Smith, 
2014). Kortom een goed product of dienst zou dus te kwalificeren zijn als ‘Voordeelverschaffer’ of als 
‘Pijnverzachter’.  

Figuur 4, Waarde Propositie Canvas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Smith, 2014) 

In Bijlage 3 is een analyse opgenomen met het ‘Waarde Propositie Canvas.’ In deze analyse worden ouderen als 
de ‘Klant’ beschouwd en het passende woonconcept voor deze doelgroep, als de ‘Product en Dienst.’ Door 
middel van deskresearch worden de ‘Voordelen’ en ‘Pijnpunten’ van ouderen omschreven en de ‘Voordeel-
verschaffers’ en ‘Pijnverzachters’ van een passend woonconcept benoemd. Daar uit volgt een omschrijving van 
de wensen van ouderen en het eisenpakket van een passend woonconcept voor deze doelgroep. Het gevaar 
om te generaliseren bestaat, tegelijk is het goed om te beseffen dat de uitkomsten wel de grootste gemene 
deler omschrijven.   

2.3 Conclusies Hoofdstuk 2 
Uit de analyse (Bijlage 3) volgen de bestanddelen van het Waarde Propositie Canvas (Osterwalder, Pigneur, 
Bernarda, & Smith, 2014). Nu kan het gehele Canvas worden geschetst. Deze paragraaf geeft een samenvatting 
van de dijfveren en behoeftes van ouderen en hoe een passend woonconcept voor verhuisbewuste ouderen 
daar op aan kan sluiten. De uitkomsten worden ook vergeleken met het model van ‘The age-friendly city’ 
(World Health Organisation, 2007). 
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Figuur 5, Waarde Propositie Canvas, Ingevuld voor ‘Verhuisbewuste ouderen’ en ‘Passend woonconcept’  

Verhuisbewuste ouderen 
Klanttaken:  
 Autonomie behouden; 
 Waardigheid behouden; 
 Aanpassingsvermogen 

hebben; 
 Zelfontplooiing; 
 Je kunnen inzetten voor 

een ander; 
 Veilig zijn; 
 Voorzieningen dichtbij 

hebben. 
 
 
 

 

Voordeel: 
 Autonomie behouden; 
 Regie in het ontwerp hebben; 
 Mentaal gezond blijven; 
 Genieten van de natuur; 
 Zich blijven ontwikkelen; 
 Welzijn; 
 Stimulus om te bewegen. 
Pijnpunten: 
 Gezondheidsproblemen hebben; 
 Geen belangrijke rol meer vervullen; 
 Afhankelijk zijn; 
 Zich onveilig voelen; 
 Niet voldoende financiële middelen hebben. 

 

Passend woonconcept voor ouderen 
Producten & Diensten:  
 Betaalbaar woon-

concept met eigen 
wooneenheden; 

 Woonconcept met 
sociale samenhang, 
gemeenschapsvorming 
en omzien naar elkaar; 

 Woonconcept met veilige 
toegankelijke woningen 
voorzien van domotica; 

 Ruimte om te ontmoeten 
en workshops of lezingen 
te houden; 

 Mee-ontwerpen;  
 In groene omgeving bij 

de voorzieningen. 
 

Voordeelverschaffers: 
 Eigen (privé) woning; 
 Mee-ontwerpen;  
 Samen activiteiten ontplooien en ontmoeten; 
 Groene omgeving in de buurt; 
 Cursussen, workshops en lezingen organiseren; 
 Mantelzorg geven;  
 Voorzieningen in de buurt. 
 
Pijnverzachters: 
 Omzien naar elkaar (mantelzorg ontvangen); 
 Framing doelgroep als krachtige bewoners; 
 Toegankelijke woning voorzien van brandmelding / domotica; 
 Veilige woning en woonvorm; 
 Betaalbare woning. 

(Kersing, 2020) (Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Smith, 2014) 

Aan de hand van de Klanttaken, Voordelen en Pijnpunten is de verhuisbewuste oudere als volgt te omschrijven: 

 

 
 
 
 
 

De verhuisbewuste oudere is iemand die het belangrijk vindt om: autonomie te behouden, 
waardigheid te behouden, aanpassingsvermogen te hebben, zichzelf te ontplooiien, zich in te kunnen 
zetten voor een ander, veilig te zijn en voorzieningen in de buurt te hebben.  
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Een passend woonconcept voor verhuisbewuste ouderen is een betaalbaar woonconcept met een 
grote sociale samenhang. Er is sprake van gemeenschapsvorming en omzien naar elkaar. Er wordt 
mantelzorg verleend en er worden gezamenlijke activiteiten ontplooid in de groepsruimte, zoals: 
workshops, cursussen en lezingen. Het is een betaalbaar woonconcept voor zelfbewuste ouderen 
waar respectvol met elkaar wordt omgegaan. Iedereen heeft zijn privé woning die toegankelijk is en is 
voorzien van domotica. De woningen liggen in een veilige wijk, in het groen en nabij de voorzieningen. 
Het ontwerp is samen met de bewoners vormgegeven.  

In Figuur 5 staat onder ‘Producten & Diensten’ opgesomd waaraan een passend woonconcept voor 
verhuisbewuste ouderen moet voldoen volgens de ouderen zelf. Dit is een invulling van alle 
Voordeelverschaffers en Pijnverzachters (Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Smith, 2014). De omschrijving van 
een passend woonconcept voor verhuisbewuste ouderen wordt hierdoor als volgt: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als we bovenstaande analyse van een passend woonconcept voor ouderen, vergelijken met een 
geoperationaliseerd model van ‘The age-friendly city’ (World Health Organisation, 2007), dan lijkt het model 
van de World Health Organisation grotendeel overeen te komen met de uitkomsten van deze analyse  
(zie Figuur 6). Alleen de schaalgrootte van het model ‘The age-friendly city’, lijkt groter (stad of ‘daily urban 
system’), dan die van het complex woningen waarop het Waarde Propositie Canvas is toegepast. Alleen het 
aspect cocreatie, is niet terug te vinden in het model ‘The age-friendly city’. 

Figuur 6, Confrontatie ‘The age-friendly city’ met de analyse Waarde Propositie Canvas   
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Toegankelijk openbaar vervoer  x 
Aangepaste en veilige huisvesting Veilige toegankelijke eigen woningen 

voorzien van domotica 
Zingeving, maatschappelijke participatie en 
inkomen 

Ruimte om te ontmoeten, workshops en 
lezingen te houden, Betaalbaarheid 

Respectvolle omgang en beschikbaarheid 
mantelzorg 

Omzien naar elkaar 

Sociaal netwerk  Sociale samenhang en 
Gemeenschapsvorming 

Communicatie en Informatie x 
Beschikbaarheid formele zorg en 
gezondheidszorg 

x 

(Kersing, 2020) (World Health Organisation, 2007) (Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Smith, 2014) 

De nabijheid van toegankelijk openbaar vervoer is niet als behoefte uit de analyse met het Waarde Porpositie 
Canvas gekomen. Wellicht heeft dat te maken met het feit dat ouderen in Nederland relatief veel gebruik 
maken van de auto. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het autobezit onder 65-plussers 
toegenomen van 40,8% eind 2005 naar 52,1% eind 2015 (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020). Natuurlijk 
is de elektrische fiets ook niet meer weg te denken uit de Nederlandse samenleving, en zeker voor senioren 
niet. In 2016 was een derde van het aantal verkochte fietsen een e-bike (Centraal Bureau voor de Statistiek:, 
2020) en de helft van alle afgelegde kilometers met een e-bike, werd afgelegd door een 65-plusser (Harms & 
Kansen, 2016).  
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Ook op het gebied van communicatie en informatie sloot de analyse met het Waarde Propositie Canvas  
(Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Smith, 2014), niet aan op het model ‘The age-friendly city’ (World Health 
Organisation, 2007). Communicatie en informatie is op het niveau van een wooncomplex te vertalen als een 
woonvereniging. Een woonvereniging die de taken van een vereniging van eigenaren uitvoert en aandacht 
heeft voor de sociale structuur binnen het complex. Dat is essentieel voor gemeenschapsvorming volgens 
onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (Arana & Wittek, 2016). Wellicht noemen de ouderen deze 
behoefte niet expliciet, omdat problemen in de sociale structuur van een woongemeenschap, pas na verloop 
van tijd optreden (Machielse, Bos, Van der Vaart, & Thoolen, 2017). Dan pas ontstaat de behoefte aan een 
bestuur die bemiddelt, of formele afspraken maakt (Arana & Wittek, 2016) (Jansen, Stavenuiter, Dijkhuis, Van 
Dongen, & Van Tricht, 2008).  

Bij de beschikbaarheid van de formele zorg en gezondheidszorg is er ook geen aansluiting tussen de analyse 
met het Waarde Propositie Canvas en het model van de World Health Organisation. Vermoedelijk heeft dit te 
maken met het feit dat in Nederland iedereen toegang heeft tot goede zorg en gezondheidszorg (Europese-
Commissie, 2017). De schaalgrootte van het model ‘The age-friendly city’, is hier duidelijke groter dan die van 
het complex woningen waarop het Waarde Propositie Canvas is toegepast.  
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3 Passende woonconcepten voor ouderen  

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zullen de deelvragen twee tot en met vier worden beantwoord. Door eerst passende 
woonconcepten voor verhuisbewuste ouderen te definiëren gevolgd door reguliere woonvormen voor 
ouderen, kan het verschil in beeld worden gebracht.  

Door het vele onderzoek naar de vergrijzende bevolking, worden er verschillende definities voor passende 
woonconcepten voor verhuisbewuste ouderen gebruikt. Wat overeenkomt is dat alle definities een woonvorm 
aanduiden, die tussen een reguliere woning en het verpleeghuis in zitten (Commissie Toekomst zorg 
thuiswonende ouderen, 2020). Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft het over tussenvormen. “Nieuwe 
woonconcepten tussen zelfstandig thuis en een verzorgingshuis in (Planbureau voor de Leefomgeving, 2019)”.  

3.2 The age-friendly city 
Het model ‘The age-friendly city’ uit de gids voor wereldwijde leeftijdsvriendelijke steden (World Health 
Organisation, 2007), is een goede weergave van de behoeften van ouderen, zoals uit de analyse met het 
Waarde Propositie Canvas (Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Smith, 2014) blijkt. In Figuur 7 is het model ‘The 
age-friendly city’ van de World Health Organisation, geoperationaliseerd tot een toetsingskader voor 
woonconcepten voor ouderen, de Matrix ‘The age-friendly city.’  

Figuur 7, Matrix ‘The age-friendly city’        

  1/2/3 Argument 
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Goed leefmilieu en toegankelijke omgeving met voorzieningen  Voorzieningen < 350m? 
Toegankelijk openbaar vervoer   Halte < 350m?  
Aangepaste en veilige huisvesting  Woonkeur o.g.? 
Zingeving, maatschappelijke participatie en inkomen  Gezamenlijke activiteiten? 
Respectvolle omgang en beschikbaarheid mantelzorg  Woongroep ja of nee? 
Sociaal netwerk   Gezamenlijke ruimte? 
Communicatie en Informatie  Is er een woonvereniging? 
Beschikbaarheid formele zorg en gezondheidszorg  Behandelruimte <350m? 

(Kersing, 2020) (World Health Organisation, 2007) 

1 2 3 1 = Van toepassing bij dit woonconcept   2 = Niet van toepassing bij dit woonconcept                                                        
3 = Niet te beoordelen, of schaalniveau hoger dan het woonconcept (bijvoorbeeld streek of land afhankelijk) 

Wanneer het aspect gerealiseerd is in een woonvorm voor ouderen, dan wordt het vakje groen gekleurd. Is dit 
niet geval, dan wordt het vakje rood gekleurd. Wanneer het niet te beoordelen is of wanneer dit aspect het 
schaalniveau van de woonvorm ontstijgt, dan wordt het vakje niet gekleurd. Achter het vakje met de keuze 
wordt een korte verantwoording gegeven waarom deze keuze is gemaakt.  

Om het onderscheid te maken in ‘nabij’ voorzieningen of openbaar vervoer of ‘niet nabij’, wordt de afstand van 
350m gebruikt (Driest, 2004). Dat is de gemiddelde maximale loopafstand met een rollator. De maximale 
loopafstand van een oudere met rollator is natuurlijk afhankelijk van de complexiteit van de route en de fysieke 
conditie van de oudere, maar deze blijkt tussen de 200m en 500m te liggen (Driest, 2004) (Volckaert, De 
Decker, & Leinfelder, 2019). Vallen voorzieningen als winkels, therapeuten of gezondheidscentra binnen de 
actieradius van 350m, dan wordt het vakje groen en buiten deze afstand wordt het vakje rood. Voor transport 
is dit vertaald naar een halte van het openbaar vervoer (trein, bus, metro of tram).  
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Aangepaste en veilige huisvesting wordt groen gekenmerkt, als in het ontwerp expliciet rekening gehouden is 
met toegankelijkheid. In Nederland is deze set ontwerpuitgangspunten vertaald in het Woonkeur label (zie 
Bijlage 2). Is er geen Woonkeur of een gelijkwaardige set ontwerpeisen gerealiseerd, dan wordt deze rood 
gekenmerkt. 

Qua zingeving, maatschappelijke participatie en inkomen, wordt beoordeeld of er gezamenlijke activiteiten 
worden georganiseerd in de woonvorm of directe omgeving (<350m). Is dit het geval dan wordt het vakje 
groen, zo niet dan wordt het rood. Respectvolle omgang en beschikbaarheid van mantelzorg gaat over hoe er 
met elkaar wordt omgegaan. Profileert de woonvorm zich als een woongroep waarin het ‘omzien naar elkaar’ 
wordt verkondigd, dan is de aanname dat bewoners met die intentie in deze woonvorm gaan wonen. In dat 
geval wordt het als groen aangemerkt. Is er niets te lezen over de sociale structuur in de woonvorm, dan wordt 
het rood gelabeld. Het inkomen van de oudere moet natuurlijk passen bij de woonlasten van de woonvorm. 
Omdat de huidige bewoners deze kosten blijkbaar kunnen opbrengen, is de woonvorm voor deze groep 
bewoners als passend beschouwd. De vraag of alle inkomensgroepen in de desbetreffende stad een geschikte 
woning kunnen vinden, bevindt zich op een hoger schaalniveau (stad of regio). 
 
Het sociale netwerk heeft te maken met het feit of er fysiek een ruimte is waar men elkaar kan ontmoeten, in 
het complex of directe omgeving (<350m). Dus zijn er naast activiteiten ook voorzieningen om dit op 
regelmatige basis te faciliteren. Is er een gezamenlijke ruimte, dan wordt de beoordeling groen, zo niet dan 
wordt het rood. 

Communicatie en informatie gaat over de formele structuur van de woonvorm. Is er bijvoorbeeld een 
woonvereniging die op reguliere basis vergadert en communiceert met haar leden. Deze formele structuur 
biedt een platform voor verbetering of bijsturing van de gemeenschap. Dit gaat dus verder dan een traditionele 
vereniging van eigenaren. Is er een dergelijke formele structuur, dan wordt het als groen gelabeld, is deze er 
niet dan wordt het rood.  

De beschikbaarheid van formele zorg en gezondheidszorg is een voorziening die zich niet op het schaalniveau 
van de buurt of wijk bevindt. Daarom is deze niet geclassificeerd met uitzondering van die woonvormen waar 
behandelruimtes of zorgvoorzieningen, binnen de rollatoractieradius van 350m (Driest, 2004) aanwezig zijn. In 
dat geval is het wel een valide argument en wordt het vakje groen weergegeven.  

3.3 Passende woonvormen 
Omdat de vergrijzing een wereldwijd fenomeen is, is het boeiend om over grenzen heen te kijken. Hoe gaan 
andere landen om met de huisvesting van ouderen en de ouderenzorg? Een aantal buitenlandse passende 
woonvormen voor ouderen wordt gebruikt als referentie en getoetst met de Matrix ‘The age-friendly city’. 
Voor de omschrijving van de buitenlandse woonvormen en de analyses, zie Bijlage 4.  
 
De volgende referenties zijn gekozen uit de woonvormen die worden gepubliceerd op de website van het 
Kenniscentrum Wonen-Zorg van Aedes-Actiz (Aedes-Actiz, 2015): 

Passende woonvormen buitenland 
 Swan’s Market in Oakland, Verenigde Staten;  
 Färdknäppen in Stockholm, Zweden;  
 Wohnen mit alt und jung in Keulen, Duitsland. 

In Nederland is de institutionele ouderenzorg sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw afgebouwd  
(Planbureau voor de Leefomgeving, 2019). Naar voorbeeld van andere Europese landen wordt er een sterker 
beroep gedaan op het sociale netwerk van de oudere (Greve, 2017). Dat vraagt echter veel van de 
mantelzorgers. “Bij 45- tot 65-jarigen is een toenemend spanningsveld tussen de economische participatie die 
van hen wordt verwacht en het verlenen van mantelzorg. Families zijn kleiner dan vroeger en je ziet ook meer 
geografisch gespreide families”, aldus Erik Schut Hoogleraar gezondheidseconomie aan de Erasmus Universiteit 
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(Bassant, 2016). Mantelzorgers voelen zich continu tekort schieten in de zorg voor hun ouders, terwijl de 
ouders dit zelf niet zo ervaren (Tomini, Groot, & Tomini, 2016). Passende woonvormen voor ouderen, waarin 
het omzien naar elkaar een belangrijke rol krijgt, zouden wellicht een oplossing bieden voor de overbelasting 
van de mantelzorgers of een veelvuldige beroep op formele zorg (Bassant, 2016). In Nederland zijn er gelukkig 
steeds meer voorbeelden te vinden van passende woonvormen voor ouderen.  

Een aantal passende woonvormen voor ouderen in Nederland, wordt gebruikt als referentie en getoetst met 
de Matrix ‘The age-friendly city’. Voor de omschrijving van deze woonvormen en de analyses, zie Bijlage 4.  
De volgende referenties zijn gekozen uit de woonvormen die worden gepubliceerd op de website van het 
Kenniscentrum Wonen-Zorg van Aedes-Actiz (Aedes-Actiz, 2015): 

Passende woonvormen Nederland 
 Woongemeenschap De Oosterburen in Den Bosch; 
 Het Knarrenhof in Zwolle; 
 Woongroep De Wiekslag in Dronten; 
 Thuishuis in Woerden; 
 ParkEntree in Schiedam. 

3.4 Traditionele woonvormen 
Wat zijn de traditionele woonvormen voor ouderen? Uit het Woononderzoek van het Ministerie van 
Buitenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (Ministerie BZK) uit 2018, blijkt dat het grootste deel 55-plussers in 
eengezinswoningen wonen. Het aandeel ouderen in eengezinswoningen ligt bij de leeftijdsklasse van 55 tot 75 
jaar op 74% en bij de 75-plussers op 51% (Ministerie van BZK, 2018). Dit onderzoek richt zich echter op de 
verschillen tussen passende en traditionele woonvormen voor ouderen. Daarom worden in deze beschouwing 
woonvormen uitgesloten, die niet expliciet voor ouderen zijn bestemd.  

De meest bekende woonvormen onder ouderen zijn de traditionele woonvormen als: seniorenwoningen, 
aanleunwoningen en serviceflats (Den Draak, Marangos, Plaisier, & De Klerk, 2016). Deze woonvormen worden 
dan ook uitgebreider bekeken en een aantal referenties wordt getoetst aan de Matrix ‘The age-friendly city’ 
(World Health Organisation, 2007). Voor de definities van deze woonvormen wordt verwezen naar Bijlage 2. 

De volgende referenties zijn gekozen uit de woonvormen die worden gepubliceerd op de website van het 
Kenniscentrum Wonen-Zorg van Aedes-Actiz. Omdat hier niet voldoende serviceflats bij stonden, komt er één 
referentie uit een publicatie van Platform 31, over de transformatie van serviceflats (Lupi, Van Triest, & Homan, 
2015). De omschrijvingen en analyses van deze referenties zijn opgenomen in Bijlage 5. 

Seniorenwoningen gestapeld (appartementen) 
 De Woerd in Utrecht; 
 Dr. Damstraat in Kampen; 
 De Schans in Woudenberg; 

Seniorenwoningen grond gebonden 
 De Bibliotheek in Waalwijk; 
 Nico Kolenbergstraat in Lutjebroek; 

Aanleunwoningen 
 De Monnikensteeg in Arnhem; 
 De Nieuwe Heikant in Tilburg; 

Serviceflats 
 Woonservicecentrum De IJsvogel in Ermelo; 
 Pro Senectute Waalsdorp in Den Haag. 
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3.5 Conclusies Hoofdstuk 3 
In de analyses (Bijlagen 4 en 5) zijn passende woonconcepten en traditionele woonvormen voor ouderen 
omschreven en beoordeeld aan de hand van het Matrix ‘The age-friendly city’ van de World Health 
Organisation. Als we al deze beoordelingen chronologisch naast elkaar zetten, dan geeft dit inzicht in het 
verschil tussen passende woonconcepten voor ouderen en traditionele woonvormen voor deze doelgroep.  
In Figuur 8, is een overzicht van alle matrixen met beoordelingen volgens ‘The age-friendly city’ weergeven. 

Figuur 8, Overzicht Matrixen ‘The age-friendly city’   
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(Kersing, 2020) (World Health Organisation, 2007) 

Passende woonconcepten voor ouderen: 
a  Swan’s Market - Oakland USA 
b  Färdknäppen - Stockholm Zweden 
c  Wohnen mit alt und jung – Keulen Duitsland 
d  Fundació Roure – Barcelona Spanje 
e  Woongemeens. De Oosterburen – Den Bosch Nederland 
f  Het Knarrenhof – Zwolle Nederland 
g  Woongroep De Wiekslag – Dronten Nederland 
h  Thuishuis – Woerden Nederland 
i  ParkEntree – Schiedam Nederland 

Traditionele woonvormen voor ouderen: 
j  De Woerd – Utrecht Nederland 
k  Dokter Damstraat – Kampen Nederland 
l  De Schans – Woudenberg Nederland  
m  De Bibliotheek – Waalwijk Nederland 
n  Nico Kolenbergstraat – Lutjebroek Nederland   
o  Monnikensteeg – Arnhem Nederland 
p  De Nieuwe Heikant – Tilburg Nederland 
q  De IJsvogel – Ermelo Nederland 
r  Pro Senecture – Den Haag Nederland 

 
1 2 3 1 = Van toepassing bij dit woonconcept   2 = Niet van toepassing bij dit woonconcept                                                        

3 = Niet te beoordelen, of schaalniveau hoger dan het woonconcept (bijvoorbeeld streek of land afhankelijk) 
 
Elementen volgens ‘The age-friendly city’:     
1  Goed leefmilieu en toegankelijke omgeving met voorzieningen 
2 Toegankelijk openbaar vervoer 
3 Aangepaste en veilige huisvesting 
4 Zingeving, maatschappelijke participatie en inkomen 
5 Respectvolle omgang en beschikbaarheid mantelzorg 
6 Sociaal netwerk 
7 Communicatie en Informatie 
8 Beschikbaarheid formele zorg en gezondheidszorg 

Wat opvalt is dat de passende woonconcepten in binnen- en buitenland, duidelijk beter scoren op de 
onderdelen: zingeving en maatschappelijke participatie, respectvolle omgang en beschikbaarheid mantelzorg, 
sociaal netwerk en communicatie en informatie, dan traditionele woonvormen. Kortom, de passende 
woonvormen voor ouderen bevatten allemaal elementen die gaan over het welzijn van de bewoners, zingeving 
en omzien naar elkaar. Dit sluit goed aan bij de behoeftes van de ouderen zelf, zoals blijkt uit de analyse met 
het Waarde Propositie Canvas (Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Smith, 2014) uit Hoofdstuk 2. 

Traditionele woonvormen voorzien niet in de sociale en psychologische behoeftes van ouderen. Traditionele 
woonvormen lijken zich alleen te richten op een toegankelijke woning met voorzieningen in de buurt. Terwijl in 
zes van de negen gevallen ook hier concessies aan zijn gedaan.  
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“Top tien woonconcepten voor senioren: omzien naar 
elkaar hét centrale thema” 

Stedenbouw & Architectuur, 2019 
 (Witter, 2019) 

Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft het in haar studie Zelfstandig thuis op hoge leeftijd de volgende 
definitie van passende woonconcepten voor ouderen: “Nieuwe woonconcepten bieden, behalve de genoemde 
fysieke condities ook vormen van gemeenschappelijkheid en zorg (Planbureau voor de Leefomgeving, 2019).” 
In het vakblad Stedenbouw & Architectuur stond in de artikel over nieuwe woonvormen voor ouderen de 
volgende slotsom: Top tien woonconcepten voor ouderen, omzien naar elkaar het centrale thema (Witter, 
2019). 

 

 
 
 
 

Onderzoek van Thomas Verheijen van de Technische Universiteit Eindhoven naar de woonbehoefte van 
ouderen (Verheijen, 2015), geeft aan dat levensloopgeschikt wonen vooral lijkt te gaan over woontechnische 
kwaliteit en dus over de fysieke en functionele behoeftes. Wanneer dat wordt vergeleken met de totale 
behoeftes van ouderen, dan valt het Verheijen op, dat de sociale en psychologische behoeftes van ouderen een 
te geringe positie krijgen in de traditionele ouderenhuisvesting. De uitgevoerde analyse onder diverse 
woonvormen voor ouderen met de Matrix ‘The age-friendly city’, bevestigt dit beeld. Passende woonconcepten 
‘tussen thuis en verpleeghuis’ voorzien juist wel in de sociale en psychologische behoeften van ouderen 
(Planbureau voor de Leefomgeving, 2019).  

De volgende definitie vat de omschrijving uit de analyse met het Waarde Propositie Canvas (Hoofdstuk 2) en de 
analyse met het model ‘The age-friendly city’ samen: 

 

 

 
 

Om te voorkomen dat het passende woonconcept voor ouderen als een utopia voor ouderen wordt neergezet, 
hierbij een nuancering. Een woongroep voor ouderen heeft ook een schaduwkant. In een studie van de 
Universiteit voor Humanistiek naar vitale woongemeenschappen van ouderen, bleek een keerzijde van het 
gezamenlijk wonen. Ongewenst gedrag als sociale uitsluiting, conflicten en roddel, bleek in de woongroepen 
voor ouderen regelmatig op te treden (Machielse, Bos, Van der Vaart, & Thoolen, 2017).   
 
 

“Een passend woonconcept voor ouderen, is een woonvorm die naast de fysieke en functionele 
behoeftes, ook de psychologische en sociale behoeftes van ouderen invult (Verheijen, 2015).”  
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4 Projectontwikkelingsproces  

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt eerst het projectontwikkelingsproces toegelicht. De veranderingen die dit proces de 
afgelopen jaren heeft ondergaan worden omschreven. Vervolgens is het projectontwikkelingsproces van een 
project met traditionele seniorenwoningen, vergeleken met dat van een passend woonconcept voor 
verhuisbewuste ouderen. Daarmee wordt antwoord op de vijfde deelvraag gegeven.  

4.2 Van projectontwikkeling naar gebiedsontwikkeling 
“Activiteiten gedurende het ontwikkelingsproces zijn complex, divers en lopen door elkaar heen,” aldus een 
onderzoeker van de Technische Universiteit Eindhoven (Paagman, 2011). Tijdens het projectontwikkelings-
proces is er veel specifieke kennis nodig van verschillende vakgebieden. Extra complicerend is het eenmalige 
karakter van de projecten, wat niet stimuleert om te investeren in procesinnovatie (Paagman, 2011). De 
communicatie schiet te kort en de consument wordt niet of nauwelijk betrokken bij het projectontwikkelings-
proces (Van Loenen, 2005). Onderzoekers van de Technische Universiteiten Eindhoven en Twente zijn dus niet 
zo optimistisch over het projectonwikkelingsproces. Het is complex, eenmalig en de consument wordt niet of 
nauwelijks betrokken (Van Loenen, 2005) (Paagman, 2011).  

Een doorontwikkeling van het traditionele projectontwikkelingsproces, is het proces van gebiedsontwikkeling. 
“Gebiedsontwikkeling vormt daarentegen een maatschappelijke opgave, die een interdisciplinaire aanpak 
hanteert en het dynamische en open karakter van planvorming benadrukt, waarbij formele plannen 
ondersteuning bieden (Van Rooy, 2009).” In een gebiedsontwikkeling wordt de autonomie van deskundigen als 
stedenbouwers, architecten, beleggers en projectonwikkelaars, vervangen door een coproductie met bewoners 
en andere betrokkenen (Leenen, 2011) (De Zeeuw, 2018). Sinds de economische crisis (2008 t/m 2013) is ook 
de klantbenadering gewijzigd. “Concepten en de daarop gebaseerde planuitwerking komen in veel nauwer 
overleg met toekomstige kopers tot stand (Nozeman, 2017).” Kortom, gebiedsontwikkeling is een integraal 
proces, waarbij de consument en stakeholders worden betrokken bij de planontwikkeling en waarbij de 
deskundigen intensiever samenwerken.  

4.3 Binnenstedelijk ontwikkelen  
Sinds de vijfde nota Ruimtelijke Ordening ‘Ruimte Maken, ruimte delen’ uit 2001, is er sprake van een 
contourenbeleid. In ruimtelijke regelgeving hebben Provincies vastgelegd waar verstedelijking mag 
plaatsvinden (de rode contour) en waar het landelijke gebied gehandhaafd moet blijven. Voor het landelijke 
gebied mag een gemeente geen bestemmingsplan vaststellen dat verstedelijking toestaat (Kok, 2020). 
Binnenstedelijk ontwikkelen is dus vanaf 2001 in Nederland de standaard.  

Door het binnenstedelijk ontwikkelen zijn er weinig ontwikkellocaties beschikbaar (Bruinsma & Koomen, 2018). 
Dan is er nog de kwestie van de financiële haalbaarheid van deze ontwikkellocaties. “Op het eerste gezicht zal 
woningbouwontwikkeling op veel van deze plekken onhaalbaar lijken, want bouwen in de stad is duur. Zo moet 
vaak bestaande opstal worden gesloopt of moeten verontreinigde bodems gesaneerd,” aldus Bart Rijken 
Wetenschappelijk onderzoeker Sector Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit bij het Planbureau voor 

de Leefomgeving (Gebiedsontwikkeling.nu, 2017).in een geschikte woning en  

 

 

 

“Uiteindelijk komt het allemaal neer op creatief ploeteren” 

Friso de Zeeuw, emeritus-hoogleraar gebiedsontwikkeling  
TU Delft (Ros, 2020) 
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Vaak zijn binnenstedelijk ontwikkelingen taaie en tijdrovende processen (De Zeeuw, 2018). In een interview 
over dit proces, heeft De Zeeuw het zelfs over creatief ploeteren (Ros, 2020). “De volgende slag in 
binnenstedelijke ontwikkeling is dat we gebiedstransformaties moeten intensiveren. Het vraagt veel van een 
gebied en stakeholders. Tijd bijvoorbeeld. De doorlooptijden van gebiedstransformaties bedragen nu tien tot 
vijftien jaar,” aldus Jan Fokkema Directeur van de NEPROM (Gebiedsontwikkeling.nu, 2020) (De Zeeuw, 2018). 

4.4 Private partijen nemen de leiding, overheid faciliteert 
Een promotieonderzoek van Erwin Heurkens naar private gebiedsontwikkeling (Heurkens, 2012), geeft aan dat 
er in Nederland een op korte termijn onomkeerbaar proces plaats heeft gevonden in de gebiedsontwikkeling. 
De overname van Angelsaksische principes als privatisering, decentralisatie en deregulatie in de Nederlandse 
maatschappij, heeft invloed op de rol van de overheid en marktpartijen. De overheid wordt meer faciliterend in 
plaats van sturend. Dit is ook ingegeven vanuit overheidsbezuinigingen die actief grondbeleid ontmoedigt en 
risicovolle investeringen liever aan de markt overlaat. Private marktpartijen nemen dus meestal de leiding. 
“Marktinstitutionalisering aan de ene kant en een stijgende burgeremancipatie aan de andere kant, voorkomen 
in huidige Westerse samenlevingen in feite een terugkeer naar hiërarchische overheidssturing (Heurkens, 
2012).”  

4.5 Samenwerking 
Om te excelleren in gebiedsontwikkeling is samenwerking en vertrouwen essentieel (Van Rooy, 2009) (Rohm, 
2017) (Folker, 2011), zie ook Figuur 9. Onder invloed van de lange processen kan er door wisseling van 
medewerkers, stakeholders of bestuurders wel eens een diffuus samenwerkingsproces ontstaan (Wittermans, 
2004). De nieuwe deelnemers aan het proces missen informatie of interpreteren gegevens anders. Het is nodig 
om continu het gesprek te voeren over projectdoelen en uitgangspunten (Folker, 2011). Zeker als doelen 
worden bijgesteld, is het goed de gewijzigde doelstelling te verankeren. ‘Consolideren’ noemen Bekkering en 
Walter deze stap in hun boek Van Idee naar Resultaat (Bekkering & Walter, 2017).   

Figuur 9, Energie bij vertrouwen en wantrouwen  

 
Energie bij vertrouwen       Energie bij wantrouwen 

(Van Rooy, 2009) 
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Passend woonconcept 
voor verhuisbewuste ouderen 

                 locatie en ontwerp 

gemeenschapsvorming 

andere schaalgrootte 

4.6 Projectontwikkeling van traditionele en passende woonvormen voor ouderen 
In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de procesverschillen tussen projectontwikkeling van traditionele 
ouderenwoningen en dat van passende woonconcepten voor ouderen. Het feit dat een passend woonconcept 
over de grenzen van de woning en woonomgeving heen kijkt, naar de sociale en psychologische behoeftes van 
ouderen, is daarbij een belangrijk gegeven. Verder lijkt een passend woonconcept minder concessies te doen 
aan de fysieke en functionele behoeftes van ouderen.  
 
Een passend woonconcept voor ouderen is in Hoofdstuk 3 als volgt omschreven: “Een woonvorm die naast de 
fysieke en functionele behoeftes, ook de psychologische en sociale behoeftes van ouderen invult (Verheijen, 
2015).” Een passend woonconcept voor ouderen rust dus op vier pijlers, kan men uit de analyses in Hoofdstuk 
2 en 3 concluderen, zie Figuur 10. 

Figuur 10, De vier pijlers van een passend woonconcept voor verhuisbewuste ouderen 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 

= fysieke en functionele aspecten die te maken hebben met locatie en ontwerp 
 

= sociale en psychologische aspecten die te maken hebben met gemeenschapsvorming 

Elementen volgens ‘The age-friendly city’:     

1  Goed leefmilieu en toegankelijke omgeving met voorzieningen 
2  Toegankelijk openbaar vervoer 
3  Aangepaste en veilige huisvesting 
4  Zingeving, maatschappelijke participatie en inkomen 
5  Respectvolle omgang en beschikbaarheid mantelzorg 
6  Sociaal netwerk 
7  Communicatie en Informatie 
8  Beschikbaarheid formele zorg en gezondheidszorg 

(Verheijen, 2015) (World Health Organisation, 2007) (Kersing, 2020) 

Het ontwerpen en ontwikkelen van een passend woonconcept voor verhuisbewuste ouderen gaat dus niet 
alleen over het ontwikkelen van vastgoed, maar ook over het ontwikkelen van een woongemeenschap. Met 
deze woongemeenschap worden de sociale en psychologische behoeftes van ouderen ingevuld. Om deze 
conclusie nog eens te toetsen, is het projectontwikkelingsproces van passende woonconcepten: ParkEntree in 
Schiedam, Knarrenhof in Zwolle en het Thuishuis in Woerden (zie omschrijving in Bijlage 4), vergeleken met die 
van de traditionele woonvormen: Dr. Damstraat in Kampen, De Monnikensteeg in Arnhem en Nico 
Kolenbergstraat in Lutjebroek (zie omschrijving in Bijlage 5). 
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Passende woonconcepten 
Het projectontwikkelingsproces van ParkEntree Schiedam is weergegeven in Bijlage 6. In dit proces is een 
duidelijk verschil te zien tussen de ontwikkelstappen die bijdragen aan de fysieke en functionele kant van het 
product en de ontwikkelstappen die bijdragen aan de sociale en psychologische kant van het product (de 
woongemeenschap). In het proces van het Knarrenhof concept in Zwolle en het proces van het Thuishuis in 
Woerden, is een vergelijkbare waarneming te doen. In Bijlage 6 zijn de processtappen van deze processen 
omschreven en gekenmerkt als ‘fysiek en functioneel’ of ‘sociaal en psychologisch’.  

Het ontwikkelen voor een specifieke gebruikersgroep is complexer dan voor een brede doelgroep, omdat er 
meer specialisten betrokken worden in het ontwerpproces (Kazak, Van Hoof, Swiader, & Szewranski, 2017). Het 
betrekken van de eindgebruikers bij het ontwerp, maakt het proces eveneens complexer. Dit blijkt uit 
onderzoek naar de financiële en organisatorische haalbaarheid van CPO-projecten (Scheller & Thörn, 2018) en 
naar burgerinitiatieven (Boonstra, 2015).  

Traditionele woonvormen  
In Bijlage 7 zijn de projectontwikkelingsprocessen van een aantal traditionele woonvormen geannalyseerd. 
Hiervoor zijn de projecten: Dr. Damstraat in Kampen, De Monnikensteeg in Arnhem en Nico Kolenbergstraat in 
Lutjebroek uitkozen, uit de lijst met referenties van het Kenniscentrum Wonen en Zorg van Aedes-Actiz (Aedes-
Actiz, 2020). Hieruit blijkt dat bij traditionele woonvormen voor ouderen, het proces om te komen tot een 
woongemeenschap ontbreekt. Er zijn bijeenkomsten waar de nieuwe kopers of huurders elkaar kunnen 
ontmoeten, maar er is geen sprake van ‘community building’ of cocreatie.  

4.7 Conclusies Hoofdstuk 4 
Het projectontwikkelingsproces is de afgelopen jaren flink veranderd. Sommige ontwikkelingen zijn nog bezig, 
andere zijn al geschiedenis. Regionaal of zelfs lokaal kunnen er verschillen zijn. Daar waar bijvoorbeeld 
sommige gemeentes de stap naar een faciliterende overheid al hebben gemaakt, zijn er nog gemeentes die de 
regie moeilijk uit handen kunnen geven (Heurkens, 2012).  

Er is een duidelijk verschil waar te nemen in het projectontwikkelingsproces van een passend woonconcept 
voor ouderen en dat van een traditionele woonvorm voor dezelfde doelgroep. Bij passende woonconcepten is 
te zien dat er naast het traditionele projectontwikkelingsproces een parallel proces wordt georganisseerd. Een 
proces dat betrokkenheid bij het ontwerp door de eindgebruiker organiseert en werkt aan gemeenschaps-
vorming. De projectontwikkelaar wordt hier dus ook ‘community builder’.  

De belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de realistie van een passend woonconcept voor 
verhuisbewuste ouderen, zijn in Figuur 11 weergegeven in de vorm van een ‘Was – Wordt’ tabel.  

Figuur 11, Relevante ontwikkelingen projectontwikkelingsproces van passende woonconcepten: 
Was Wordt 
Projectontwikkeling (projectmanagement) Gebiedsontwikkeling (procesmanagement) 
Voornamelijk uitleggebieden Voornamelijk binnenstedelijk 
Sturende overheid Faciliterende overheid 
Marktpartij neemt aan Marktpartij neemt de leiding 
Klant nauwelijks in beeld Cocreactie en inspraak  
Omgeving heeft alleen recht op formele bezwaren Participatie 
Kortere doorlooptijd Langere doorlooptijd 
Samenwerking op basis van wantrouwen  Samenwerking op basis van vertrouwen 
Alleen gebouwen Gebouwen en gemeenschapsvorming 

(Kersing, 2020) 
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5 Context  

5.1 Inleiding 
In dit vijfde hoofdstuk wordt de theorie over de begrippen ‘verhuisbewuste ouderen’, ‘passend woonconcept’ 
en het ‘binnenstedelijk gebiedsontwikkelingsproces’ samengebracht. Deze gegevens worden gecombineerd 
door een opsomming te geven van de relevante aspecten van het realisatieproces van een passend 
woonconcept voor verhuisbewuste ouderen. Daarvoor wordt ook de MKDH-analyse uit het boek Van idee naar 
resultaat (Bekkering & Walter, 2017) gebruikt. Samen vormen deze aspecten de context van de kritieke 
succesfactoren van de realisatie van passende woonconcepten voor verhuisbewuste ouderen.  

Nu kan de stap worden gemaakt naar de verkenning van het fenomeen kritieke succesfactoren. Wat zijn nu 
kritieke succesfactoren? “Kritieke succesfactoren zijn factoren die beslissend zijn voor het al dan niet behalen 
van een vooraf gesteld doel (Managementsite, 2020).” De kritieke succesfactoren voor de realisatie van 
passende woonconcepten voor ouderen, worden door middel van empirisch onderzoek geïdentificeerd.  

5.2 MKDH-analyse 
De MKDH-analyse is een instrument van P2 Management (Bekkering & Walter, 2017), zie Figuur 12. Het 
bestaat uit de vier elementen: Macht, Kracht, Draagvlak en Haalbaarheid. Voor het onderdeel macht gaat het 
over de verhouding van de ideehebber tot de macht. Macht is onderverdeeld in een aantal subfactoren die  
gebaseerd zijn op onderzoek van de bekende managementwetenschappers Paul Hersey en Kevin Blanchard 
(Hersey, Blanchard, & Johnson, 2007), zie Figuur 12.  

Kracht gaat over de impact van het idee op de omgeving. Kracht is onderverdeeld in twee subfactoren die hun 
basis vinden in onderzoek van proffesor Weggeman (Weggeman, 1997). Draagvlak en Haalbaarheid zijn volgens 
het model de resulatante van de Kracht van het Idee en de Macht van de Ideehebber.  

Draagvlak is het aantal en de intensiteit waarmee stakeholders zich commiteren aan het idee. Dit is afhankelijk 
van een drietal factoren volgens Bekkering en Walter. Haalbaarheid wordt bepaald door feiten en cijfers. 
Vanuit de filosofie van Bekkering en Walter beweegt een initiatief zich vanuit ‘Macht naar Draagvlak’ en vanuit 
‘Kracht naar Haalbaarheid’. Hoe verder op deze assen het idee is gevorderd, hoe concreter het is en hoe groter 
de kans is dat het wordt gerealisseerd.   

Figuur 12, MKDH-Analyse 
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(Bekkering & Walter, 2017) 
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Figuur 13, Subfactoren MKDH-analyse  

Macht:  
 De ideehebber is in staat om te straffen; 
 De ideehebber is in staat om te belonen; 
 De ideehebber is in staat macht via connecties op te 

bouwen; 
 De ideehebber is in staat gesteld om beslissingen te 

nemen; 
 De ideehebber is in staat om anderen met zich te 

laten identificeren; 
 De ideehebber bevindt zich op een knooppunt van 

informatie; 
 De ideehebber is in staat werk te vergemakkelijken. 

 

Draagvlak: 
 Het aantal stakeholders; 
 De plaats van de stakeholder ten opzichte van de 

ideehebber en de intensiteit waarmee de stakeholder 
zich commiteert aan het idee; 

 De bijdrage aan de macht van de ideehebber. 
 

Kracht: 
 Het idee is gebaseerd op feitelijke informatie; 
 Het idee heeft allure en appelleert aan denkbeelden.  

 

Haalbaarheid: 
 De feiten zijn bekend en onderbouwd; 
 De cijfers kloppen. 

(Bekkering & Walter, 2017) 

De genoemde elementen zijn dus de benodigd om een initiatief te laten lukken. Of zoals Bekkering en Walter 
het zeggen in hun boek van Idee naar Resultaat:  

 
 
 
 
 
 

Met dit instrument van P2 Management, kan een diagnose worden gesteld over de mate van realiseerbaarheid 
van een proces en waar eventuele belemmeringen of juist mogelijkheden zitten.  

5.3 Context realisatie passend woonconcept voor verhuisbewuste ouderen 
De balans van het literatuuronderzoek wordt opgemaakt, door een opsomming te geven van de relevante 
aspecten van het realisatieproces van een passend woonconcept voor verhuisbewuste ouderen. Daarbij wordt 
gebruik gemaakt van: de analyse met het Waarde Propositie Canvas (Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Smith, 
2014), de analyse met de Matrix ‘The age friendly city’ (World Health Organisation, 2007), de kennis van het 
projectontwikkelingsproces uit het vorige hoofdstuk en de MKDH-factoren uit het boek Van idee naar resultaat 
(Bekkering & Walter, 2017). 
 
Deze aspecten zijn vervolgens vertaald naar interviewvragen, die zijn gebruikt in het empirisch onderzoek. 

1. Goed leefmilieu, toegankelijke omgeving met voorzieningen en toegankelijk openbaar vervoer 
De locatie waar het passende woonconcept moet worden gerealiseerd ligt in een veilige wijk, nabij of in het 
groen, nabij een halte van het openbaar vervoer en met voorzieningen als: arts, apotheek en supermarkt 
dichtbij (Kracht – Haalbaarheid). 

2. Aangepaste en veilige huisvesting 
De individuele woningen zijn toegankelijk en qua installaties afgestemd op de oudere doelgroep (Kracht –
Haalbaarheid). 

“Van de grond komen van een initiatief =                     
Kracht van het idee + Macht van de ideehebber” 

Bekkering & Walter, 2017 
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3. Zingeving, maatschappelijke participatie, sociaal netwerk en inkomen  
Het complex met woningen bevat een collectieve ruimte voor ontmoeting en gezamenlijke activiteiten (Kracht 
– Haalbaarheid). 

4. Respectvolle omgang, beschikbaarheid mantelzorg, communicatie en informatie 
Er moet een gemeenschap van mensen worden ontwikkeld met mensen die elkaar willen ontmoeten, 
mantelzorg willen verlenen, respectvol met elkaar omgaan, zich willen blijven ontwikkelen en zich willen blijven 
inzetten voor elkaar en de maatschappij. Dit proces moet verweven zijn in het traditionele ontwikkelingsproces 
(Macht – Draagvlak).  

5. Betrokkenheid bij het ontwerpproces 
De bewoners zijn betrokken bij het ontwerp en er wordt een vorm van cocreatie toegepast. ‘Zelf-regie’ is 
immers een belangrijke psychologische behoefte van de ouderen bleek uit de analyse met het Waarde 
propositie canvas’  (Macht – Draagvlak). 

6. De kracht van het idee 
Het project moet haalbaar zijn (Kracht – Haalbaarheid). De haalbaarheid van het idee (business-case) moet 
degelijk worden onderbouwd, daartoe moet er genoeg informatie beschikbaar zijn (Bekkering & Walter, 2017).  

Tijdens de ontwikkeling van het initiatief is er op ieder moment een duidelijke doelstelling geformuleerd, wordt 
er goed samengewerkt en is er sprake van vertrouwen (Macht – Draagvlak).  

7. De macht van de ideehebber 
Het initiatief moet worden omarmt door de machtigen (Macht – Draagvlak). Bijvoorbeeld het College van B&W 
en de gemeenteraad moeten het idee zien zitten, om het te kunnen realiseren (Bekkering & Walter, 2017).  

Het initiatief mag rekenen op veel steun, omdat het past bij de huidige denkbeelden (Macht – Draagvlak). Gaat 
het initiatief met de stroom mee van de huidige denkbeelden over dit onderwerp, dan krijgt de ideehebber het 
makkelijker ‘verkocht’ bij de machtigen.  

5.4 Opzet diepte interviews 

Semigestructureerd 
Omdat dit kwalitatief onderzoek een explorerend karakter heeft, is er in de opzet van de interviews voldoende 
ruimte gelaten voor verdiepende vragen, maar er zit wel structuur in de vragen (semigestructureerd). Dit om 
de resultaten eenduidig te kunnen interpreteren (Swanborn, 2017). Als structuur is de context (Bleijenbergh, 
2015) van de realisatie van het passende woonconcept voor verhuisbewuste ouderen gekozen. Dit om het 
fenomeen ‘kritieke succesfactoren’ goed te duiden in relatie tot de omgevingsfactoren. In deze relatie zit 
immers de beïnvloedbaarheid van de kritieke succesfactoren.  

Ervaringsdeskundigheid 
Bij het selecteren van de te interviewen personen is gezocht naar ervaringsdeskundigheid. Mensen die bezig 
zijn met het realiseren van passende woonconcepten voor ouderen, in de praktijk of meer vanuit een 
beleidsmatige context. Om aan te sluiten bij verschillende percepties, is er voor gekozen om mensen vanuit 
vier verschillende invalshoeken te bevragen (Evers & De Boer, 2012). Dit zijn de volgende: 

1. De private sector in de vorm van conceptontwikkelaars; 
2. De publieke sector in de vorm van gemeentes of rijksoverheid;  
3. De semipublieke sector in de vorm van woningcorporaties of zorginstellingen;  
4. De ouderen zelf in de vorm van procesbegeleiders van cpo-projecten voor ouderen en  

vertegenwoordigende instanties. 
 



 

Passende woonconcepten voor verhuisbewuste ouderen; van denken naar doen   Pagina 30 
  
 

De geïnterviewden werken vanuit een verschillend belang en vanuit verschillende rollen aan de realisatie van 
passende woonconcepten voor ouderen. Voor de volledige verantwoording van de personen die meewerkten 
aan dit onderzoek wordt verwezen naar Bijlage 8. 

Interview vragen 
De interviewvragen zijn gebaseerd op de context van het realisatieproces van passende woonconcepten voor 
ouderen (zie paragraaf 5.3). De vragen zijn opgebouwd uit één detailvraag, één verdiepende vraag en één 
vraag naar de mogelijke beïnvloeding van het behandelde onderwerp (Evers & De Boer, 2012). De vragen en 
een toelichting vormen samen het interviewprotocol. Deze is opgenomen in Bijlage 9. De geïnterviewden 
hebben dit interviewprotocol voor het diepte interview ontvangen.  
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6 Onderzoeksresultaten 

6.1 Inleiding  
In dit hoofdstuk worden de deelvragen 6 en 7 beantwoord. De onderzoeksresultaten worden beschreven en 
geanalyseerd met de MKDH-analyse (Bekkering & Walter, 2017). Uit deze analyse volgen de sterke en zwakke 
punten van het realisatieproces van een passend woonconcept voor ouderen. Tevens worden relevante 
ontwikkelingen geïdentificeerd, die van invloed zijn op de realisatie van een passend woonconcept voor 
ouderen. Deze gegevens worden daarna in een SWOT-matrix verwerkt (Phadermrod, Crowder, & Wills, 2019). 
De SWOT-matrix wordt vervolgens als een confrontatiematrix weergegeven. De kritieke succesfactoren worden 
geïdentificeerd door de onderlinge relaties te waarderen.  

6.2 Onderzoeksresultaten  
In totaal zijn er 16 interviews gehouden onder vier verschillende groepen professionals (zie Bijlage 8), die zich 
bezig houden met het realiseren van passende woonconcepten voor ouderen. De woordelijke transscripties 
van de interviews zijn opgenomen in Bijlage 10. De interviews zijn naderhand in een drietal fases gecodeerd, te 
weten: open, axiaal en selectief (Evers & De Boer, 2012) (Bleijenbergh, 2015). Om de onderzoeksresultaten te 
interpreteren, is bij het coderen gebruik gemaakt van de MKDH-analyse (Bekkering & Walter, 2017), zoals 
omschreven in paragraaf 5.2. 

Goed leefmilieu, toegankelijke omgeving met voorzieningen en toegankelijk openbaar vervoer 

Beschikbaarheid locaties 
Als antwoord op de vraag of er genoeg locaties voor passende woonconcepten voor ouderen beschikbaar zijn, 
gaven 9 geïnterviewden aan dat er onvoldoende locaties beschikbaar zijn. “Locaties is in het algemeen een 
probleem. Dat geldt dus ook voor ouderenhuisvesting en nieuwe woonvormen,” aldus Harkes. Totaal 7 
geïnterviewden zagen dat anders. Zij gaven aan dat er nog wel locaties zijn, maar dat voor het vinden van deze 
locaties creativiteit nodig is en denken buiten bestaande kaders. “Denk ook aan de dorpen en niet alleen aan de 
steden”, aldus Janssen in het interview (zie Bijlage 10).  

Toewijzing van de locaties 
Naast de beschikbaarheid van locaties is ook de toewijzing van belang voor de verwerving van een locatie. 
Worden de geschikte vrijgekomen kavels ook daadwerkelijk benut voor het realiseren van passende 
woonconcepten voor ouderen? Sievers zegt hierover het volgende: “Ik denk dat er in Nederland voldoende 
locaties voor ouderenhuisvesting beschikbaar zijn, maar dat ze niet voor ouderen beschikbaar worden gesteld.” 
Dat geschikte locaties voor ouderenhuisvesting vaak worden bestemd voor andere doelen, is een verschijnsel 
dat 12 van de 16 geïnterviewden herkent. Alle geïnterviewden uit de groep conceptontwikkelaars en ouderen 
zelf onderschrijven dit. Onder de groep semipublieke partijen herkent 1 van de 4 dit.  

Belemmerende voorwaarden 
Hoe komt het dat conceptontwikkelaars van ouderenhuisvesting regelmatig aan het kortste eind trekken bij het 
toewijzen van locaties? Totaal gaven 11 van de 16 geïnterviewden aan, dat er sprake is van allerlei 
voorwaarden die de verwerving van de locatie belemmeren. Dit zijn vooral de geïnterviewde 
conceptontwikkelaars en de ouderen zelf. Van de 11 professionals die spraken over belemmerende 
voorwaarden, gaven er 8 aan dat dit vooral de grondprijs betreft. “Door ze te bestemmen voor andere 
doelgroepen kan er gewoonweg meer geld worden verdiend,” aldus Sievers. Beens verwoordt het als volgt: 
“Onze doelgroep kan niet de hoofdprijs betalen en onze woningen zijn duurder om te realiseren.”  

Gevoel van urgentie 
Volgens de helft van de geïnterviewden wordt er binnen gemeentes nog onvoldoende urgentie gevoeld, om 
met minder geld voor de grond genoegen te nemen. De geïnterviewden uit de publieke sector geven aan dat ze 
het belang van geschikte ouderenhuisvesting, wel moeten benadrukken in de gemeenteraad.  
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“Dat maakt dat wel wordt ingezien dat het er wel moet komen, omdat het over onze eigen inwoners gaat”, 
aldus Veneklaas. Verder gaven de geïnterviewde wethouders beide aan, dat ze actief op zoek zijn naar 
geschikte locaties voor ouderen.  

Split incentives 
Verder vermelden 6 geïnterviewden dat het komt door de ‘split incentives,’ dat de ontwikkelaars van 
ouderenhuisvesting aan het kortste eind trekken, bij het toewijzen van locaties. De minderopbrengst voor de 
grond, weegt volgens Ruyten (Ruyten J. , 2017) en Beens, ruimschoots op tegen de besparing aan zorgkosten 
voor de ouderen. “Maar de besparing zit op een andere plek dan van waaruit de investering moet gebeuren,” 
volgens Vanderkaa. Daarom is er sprake van ‘split incentives’. Wat ook meespeelt is dat “de kosten voor de 
baten uitgaan,” aldus Vanderkaa.  

Woonzorgprogramma 
Door 7 van de geïnterviewden wordt een gemeentelijke woonzorgprogrammering als oplossing gezien. Harkes 
benadrukt dat het dan wel om een smart geformuleerd programma moet gaan, niet om een paar algemene 
zinnen in een Woonvisie. “Want als je als gemeente niet stuurt, komt het er niet,” aldus Harkes. Kundic en 
Veneklaas herkennen dit.  

Mogelijke oplossingen 
Wethouder Kundic (zie Bijlage 10) bracht als mogelijke oplossing een compensatiefonds in. Projecten die niet 
direct bijdragen aan de realisatie van de Woonvisie, dragen financieel bij aan een fonds. Uit dit fonds kan dan 
worden geput, wanneer er een project voor een minder bedeelde doelgroep wordt gerealiseerd. Volgens vier 
geïnterviewden kunnen door herbestemming van oude schoollocaties geschikte locaties worden gevonden. 
Harkes voegde daar nog de beweging van het kleiner worden van winkelcentra aan toe, als mogelijke kans voor 
locaties voor ouderenwoningen.  

Aangepaste en veilige huisvesting 

Woningen 
Alle geïnterviewden zijn het er over eens dat een passend woonconcept voor ouderen bestaat uit gelijkvloerse 
toegankelijke woningen. Daarbij gaven 7 geïnterviewden expliciet aan (zie Bijlage 10), dat het essentieel is om 
goed naar ouderen zelf te luisteren bij het ontwikkelen van een passend woonconcept en je te beseffen dat de 
wensen van ouderen niet eenduidig zijn. Vanderkaa zegt hierover het volgende: “Je moet je te beseffen dat de 
wensen van senioren heel uiteenlopend zijn. Het zijn net mensen, hè.” 

Collectieve ruimtes 
Qua collectieve ruimtes en voorzieningen gaven 8 geïnterviewden aan, dat het erg belangrijk is dat ze er 
komen. De andere helft van de geïnterviewden gaf niet expliciet aan, dat ze er niet moeten komen, maar ze 
leggen deze keuze neer bij de ouderen zelf. Wat elke geïnterviewde aangeeft, is het belang van een eigen privé 
woongedeelte voor de oudere. Broenink verwoordt het al volgt: “Aan de ene kant moet het veel zelfstandigheid 
in zich hebben, want mensen hebben altijd zelfstandig gewoond. Aan de andere kant moet er iets inzitten van 
een ontmoetingsruimte en gedeelde voorzieningen.”  

Levensloopbestendig 
Verder gaven 7 geïnterviewden aan dat er ook zwaardere zorg verleend moet kunnen worden in de woning. In 
het Oudenhuis (Van Berk) en Hof van Leijh (Jobsen) wordt hier bij de indeling zelfs rekening mee gehouden. 
“Daarbij kan er een wand in worden gezet om een aparte slaapkamer te maken, maar als mensen buiten-
gewoon intensieve zorg nodig hebben, dan kan de wand er uit worden gehaald om meer manoevreerruimte te 
hebben voor de zorg verlening,” aldus Van Berk.  
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Betaalbaar 
Betaalbaarheid van de woningen wordt door 9 van de geïnterviewden gezien als een belangrijke voorwaarde. 
Daarbij is het proces van verwachtingsmanagement en het sturen van de woonwensen van belang, volgens 
Maussen en Beens. “Wij sturen woonwensen en budget gestuurd,” aldus Maussen.  

Tijd 
Dat het proces lang duurt is iets dat 13 geïnterviewden meegeven. De argumenten waarom het zo lang duurt, 
lopen sterk uiteen. 

Financiële haalbaarheid 
De haalbaarheid in financiële zin, is vooral kritisch voor de doelgroep met een krappe beurs, volgens 7 van de 
16 geïnterviewden. “Maar voor het allerlaagste prijssegment, daarvoor is het buitengewoon lastig,” aldus Van 
Berk. Er is ook een tegengeluid van Janssen: “Het is niet anders dan wat we al vijftig jaar doen.” In het duurdere 
segment is de haalbaarheid goed, volgens vier geïnterviewden.  

Mogelijke oplossingen 
Het efficient samenstellen van het gebouw en de ouderenwoningen compact uitvoeren om kosten te besparen, 
geven 5 geïnterviewden mee als aanbeveling. “De woningen zijn niet zo groot maar dat willen mensen ook 
niet,” aldus Janssen. Een andere mogelijke oplossingsrichting, is het mixen van duurdere koop of middeldure 
huur met sociale huurwoningen (Van Berk, Jobsen en Sievers). Het delen van ruimtes binnen een 
wooncomplex, wordt ook als mogelijke oplossing gezien. Volgens Harkes kan dat worden gerealisseerd, door 
met de ouderen in gesprek te gaan:“Wat vindt u nu belangrijk in het leven? Als ze dan zeggen: ‘Ik vindt het fijn 
dat er iemand kan komen logeren.’ Moet dan elke woning een extra kamer hebben of combineer je dat in het 
complex.”  

Zingeving, maatschappelijke participatie, sociaal netwerk en inkomen  

Ontmoeten 
Van de 16 geïnterviewde professionals zijn er 10 die expliciet aangeven dat groepsvorming, verbinding en 
elkaar ontmoeten, belangrijke elementen zijn voor het goed wonen van ouderen. Veneklaas verwoort dit als 
volgt: “Er is nu wel een beweging in de maatschappij dat mensen elkaar weer harder nodig hebben en senioren 
lopen daarin voorop.”  

Vormgeving door de ouderen zelf 
Er zijn 8 professionals die aangeven dat de collectieve ruimtes, waarin dat ontmoeten plaats zou kunnen 
vinden, helemaal door de ouderen zelf moeten worden vormgegeven. De gezamenlijke ruimtes moet inspelen 
op de behoefte en interesses van de groep ouderen zelf, is de overtuiging van de helft van de geïnterviewden. 
Sievers zegt hierover: “Een doelgroep die gek is van eten en drinken moet je faciliteren met andere ruimtes dan 
een doelgroep die meer van sport houdt.”  

Vormgeving vanuit het concept 
De andere helft van de professionals, begint vanuit een ander startpunt. Ze gaan uit van de kracht van een 
concept, die veelal samen met een groep ouderen of belangenvertegenwoordigers is ontworpen. De doelgroep 
die dit past, komt dan af op het concept. Deze professionals volgen meer een marketinggedachte, waar 
productmarktcombinaties worden aangeboden. Kundic zegt hierover: “Ik zie het als een productcombinatie die 
wordt aangeboden door de markt.”  

Haalbaarheid 
De haalbaarheid van het realiseren en exploiteren van gemeenschappelijke ruimtes is lastig, maar volgens 12 
geïnterviewden wel te doen. Enerzijds leeft er een insteek dat collectieve ruimtes nu eenmaal meer kosten, 
maar dat de bewoners daarvoor bewust kiezen. En dat levert welbevinden op aldus 5 van de 12 professionals. 
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Dat ga je niet allemaal terug verdienen, maar wel terugvinden in het welbevinden van je bewoners,” aldus 
Jobsen.  

Mogelijke oplossingen 
Door Beens en Van Berk wordt de schaalgrootte van het project als mogelijke oplossingsrichting genoemd voor 
de financiële haalbaarheid van de collectieve ruimtes. Hoe groter het project, hoe makkelijker de realisatie en 
exploitatie van een collectieve ruimte lukt. Het gebruik van de ruimte door meerdere groepen en functies, 
wordt door 3 professionals als oplossingsrichting benoemd voor de haalbaarheid van de gemeenschappelijke 
ruimtes. 

Woongroep Oosterburen in Den Bosch (Verbeek) geeft overigens nog een mooi voorbeeld van het stimuleren 
van haalbaarheid van een initiatief. Verbeek zegt hierover het volgende: “We hebben ook een deelkast. Daar 
staan spullen voor algemeen gebruik. We doen dus ook aan deeleconomie.” Door deeleconomie zou er 
behoorlijk wat ruimte kunnen worden bespaard in de woningen zelf. “Het delen van spullen, maakt dat je 
minder ruimte nodig hebt,” volgens Verbeek. 

Een andere oplossingsrichting om collectieve ruimtes financieel haalbaar te maken, is door een koppeling met 
de buurt of wijk te maken (Jobsen, Harkes, Broenink en Ruyten). Het Thuishuis van Ruyten is daarvan een mooi 
voorbeeld. Het Thuishuis start met welzijnswerk in de wijk, voordat er zelfs maar een Thuishuis is. Vanuit dat 
welzijnswerk worden potentiële bewoners van het Thuishuis aangedragen (Ruyten). Dus niet vanuit 
woonconcept naar de buurt, maar juist andersom (Ruyten J., 2017). Door de kosten tussen alle betrokken 
partijen te verdelen, wordt de haalbaarheid ook vergroot. Of zoals Broenink het zegt: “Door het te combineren 
met die wijksteunpunten, zou je de kosten kunnen verdelen tussen woongroep en gemeente.”  

Door Vanderkaa, Maussen en Jobsen wordt ook nog meegegeven dat het belangrijk is gebruik te maken van de 
ouderen zelf, voor de exploitatie van de collectieve ruimtes. “Door gebruik te maken van de talenten van 
mensen,” aldus Maussen. 

Respectvolle omgang, beschikbaarheid mantelzorg, communicatie en informatie 

Omzien naar elkaar 
Volgens 10 van de bevraagden is het ‘omzien naar elkaar’ het belangrijkste argument voor ouderen om te gaan 
wonen in een passende woonvorm. “Met naar elkaar omzien, aandacht hebben voor elkaar,” aldus Permantier. 
Door het ‘omzien naar elkaar’ wordt er bespaard op zorgkosten. Beens zegt hierover het volgende: Met een 
onderzoek proberen wij  nu aan te tonen, dat zo’n woonvorm ook op sociaal gebied veel geld bespaard. We 
stellen al dat we per jaar per woning € 750,- aan WMO kosten besparen.”  

Behoefte varieert 
De overige 6 geïnterviewden geven aan, dat het gaat over wat de oudere zelf wil. De behoefte aan 
gemeenschappelijkheid kan sterk varieren. “Volgens mij is er een hele brede waaier van heel weinig 
gemeenschappelijk tot heel veel gemeenschappelijk,” aldus Harkes. De behoefte aan gemeenschappelijkheid 
kan veranderen door de levensfase waarin iemand zit (Vanderkaa). Het vrijblijvende karakter van de 
gemeenschappelijkheid, wordt ook door Beens, Verbeek en Jobsen belangrijk genoemd. “Niets moet, alles 
mag,” aldus Beens. 

De basis voor ‘omzien naar elkaar’ 
Verbeek heeft als voorzitter van de Landelijke Verenigingen van Groepswonen door Ouderen (LVGO), goed 
zicht op wat er allemaal afspeelt, in woonvormen met het karakter van ‘omzien naar elkaar’. Zij zegt hierover 
het volgende: “Dat is per woonvorm verschillend maar er is wel een aantal gemeenschappelijkheden. Het elkaar 
regelmatig zien, is een gegeven. Dat is informeel en vrijblijvend. Je blijft elkaar wel zien en volgen. Dat is zeg 
maar de basis.”  
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De keerzijde 
De keerzijde van het ‘omzien naar elkaar’ wordt ook benoemd door een drietal bevraagden. “De mate waarin 
dat omkijken naar elkaar, verandert naar in de gaten gehouden worden door, daar zit soms enige spanning op,” 
aldus Van Leeuwen. Ook Verbeek van de LVGO erkent dat het in de groepsvorming wel eens mis kan gaan. 
Daartoe hebben zij als vereniging het ‘Eerst Hulp Bij Ongenoegen (EHBO) team’ opgericht. Het bestaat uit een 
aantal vrijwilligers die zelf in een woongroep wonen en een mediation opleiding hebben. Zij kunnen als 
onafhankelijke mediator optreden, als er in een woongroep op sociaal gebied iets dreigt mis te gaan (LVGO, 
2020).  

Gemeenschapsvorming 
Het vormen van een gemeenschap is een heel proces en daar moet volgens 14 professionals aandacht aan 
worden geschonken. “De community dat is ook het meest ingewikkeld. Je moet het eerst de ouderen 
emanciperen, de zorg de-institutionaliseren, de buurt activeren en dat is best lastig,” aldus Janssen. Verbeek 
zegt hierover het volgende: “Het is geen roze wolk. Het is hard werken en geen plek waar je maar van alles 
krijgt.”  

Faciliterende rol 
Van de 16 bevraagden zijn er 7, die vooral denken aan het faciliteren van het groepsproces, door ontmoeting 
en verdieping te organiseren Met behulp van een professional of met vrijwilligers. Senior zegt hierover het 
volgende met betrekking tot woonconcept de Zorgbutler uit Rotterdam: “Er is een zorgbutler, een beetje een 
rare naam. Maar dat is iemand die zorg inkoopt en activiteiten ontplooit. Dat zijn heel enthousiaste dames, dus 
daar wil je ook graag naar toe.” Harkes en Vanderkaa hebben het over de vormgeving van het gebouw, die zou 
omtmoeting moeten stimuleren. “Het is mooi als je omgeving hebt die daar toe verleidt. Die de drempel laag 
maakt zodat het eenvoudig is om elkaar wel te treffen,” aldus Vanderkaa.  

Regiserende rol 
Daarnaast zijn er 7 andere geïnterviewden, die verder gaan dan een faciliterende rol. Zij nemen daar zelf de 
regie in. Zij hebben daar een programma voor. Dit doen ze onder andere door intakes te houden en bewoners 
te selecteren. “De eerste woongroep stellen wij samen. Dat is best spannend. Volgens een vast programma,” 
aldus Ruyten.  

Dragers en vragers 
Dat er een balans moet zijn tussen de ‘dragers’ en de ‘vragers’ binnen een woongemeenschap, is iets dat door 
Maussen, Broenink, Van Berk en Harkes naar voren wordt gebracht. Oplossingen als meergeneratiewoningen 
worden daarbij genoemd. Vanderkaa geeft een tegengeluid. “Wat heel belangrijk is, dat mensen over het 
algemeen, dat geldt ook voor senioren, liever hulp geven dan ontvangen,” aldus Vanderkaa.  

Draagvlak 
Het draagvlak voor woonvormen waar mensen naar elkaar omzien is volgens 15 van de 16 geïnterviewden 
groot. Kundic en Veneklaas voegen daar wel als voorwaarde aan toe dat het woonproduct goed moet aanluiten 
bij de behoeftes van ouderen. “Als er iets wordt ontwikkeld wat beter aansluit bij hun behoeftes, dan hun 
huidige woning,” aldus Kundic. Harkes heeft het niet over een groot draagvlak, maar ze ziet wel dat het 
draagvlak voor passende woonconcepten toeneemt.  
 
Mogelijke oplossing om af te komen van belemmerende denkbeelden 
Dat de professionals nogal eens belemmerende denkbeelden tegenkomen over de ouderen, kwam in de 
interviews duidelijk naar voren. Op de vraag hoe een woonvorm van ouderen er uit ziet op sociaal gebied, 
geven 5 geïnterviewden expliciet aan dat dit door de ouderen zelf moet worden bepaald en dat dit erg kan 
varieren. Deze professionals benadrukken dat het denken over ouderen als zijnde een homogene groep, goede 
oplossingen in de weg staat. Harkes zegt hierover het volgende: “Nou heel divers. Ik denk dat dat heel 
belangrijk is om te benadrukken.”  
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Het denken over ouderen vanuit een zorgperspectief, is eveneens belemmerend. “We zitten in Nederland in 
een medisch model. We kijken naar de wereld vanuit een zorgperspectief,” aldus Ruyten. Ook het denken aan 
ouderen vanuit medelijden, staat de ontwikkeling van passende woonvormen in de weg. Zoals Jobsen het zegt: 
“Nou dat zieligheidsdenken, ouderen zijn zielig. Daar moeten we gewoon van af.”  
 
“Er zijn nog wel wat hardnekkig vooroordelen over woongroepen. Dat ze een soort commune zijn,” aldus 
Maussen. Verbeek zegt hier het volgende over: “Ze zien een woongemeenschap als een soort commune of 
sekte of zo.” Volgens Verbeek is het nodig meer feitelijke informatie te geven over het wonen in een 
woongroep.   

Betrokkenheid bij het ontwerpproces 

Collectief particulier opdrachtgeversschap 
Op de vraag hoe een participatieproces eruit ziet bij de ontwikkeling van een woonvorm voor ouderen, geven 2 
geïnterviewden aan, dat collectief particulier opdrachtgeversschap (CPO) de beste vorm is om dit te realiseren. 
“Ik vindt dat woongroepen, als je er van uit gaat dat 50 plussers zelfredzaam zijn en moeten blijven, niet voor 
mensen moeten worden gebouwd maar door mensen,” aldus Verbeek. 

Cocreatie 
Er zijn 8 geïnterviewden die geloven in een vorm van cocreatie met de ouderen. Een vorm die tussen een 
standaard woonconcept en een volledige CPO in ligt. Vaak vormgegeven door een standaard cocreatieproces 
met inspraakmomenten te volgen. Senior vat het als volgt samen: “Ik vindt dat je ze mee moet nemen maar 
niet de eindstem moet laten hebben. Uiteindelijk bouw je niet alleen voor deze generatie ouderen, maar ook 
voor de generatie ouderen daarna.” 

Het concept leidt 
Verder zijn er 5 geïnterviewden die andersom redeneren. Zij geloven in hun eigen concept, die vaak met 
ouderen is vormgegeven. De geïnteresseerde doelgroep komt af op het concept, in plaats van dat het concept 
volledig wordt gevormd naar een groep potentiële bewoners. Kundic geeft hierover het volgende aan: “De 
markt is uitstekend in staat om de behoefte van specifieke doelgroepen te verkennen en ook in gesprek te gaan 
met die doelgroep en dan iets te realiseren wat past bij die wensen.” Zij geloven niet dat de ouderen zo zitten te 
wachten op een participatieproces.  

Draagvlak onder ouderen voor participatie in het ontwerpproces 
De 10 bevraagden die voor CPO en cocreatie waren, geven allemaal aan dat er onder ouderen voldoende 
draagvlak is voor participatie tijdens het ontwerpproces. “Ik neem waar, dat er in toenemende mate draagvlak 
onder ouderen is, om mee te denken,” aldus Van Leeuwen. Twee professionals geloven meer in de route van 
goed marktonderzoek onder de doelgroep. “Terwijl als je senioren meer in het algemeen vraagt wil je met ons 
meedenken, voor als je later ouder wordt. Daar zijn mensen wel voor te porren hoor,” aldus Jobsen. Verder 
waren er 4 geïnterviewden die aangaven dat er ook op dit thema, een wisselende behoefte bestaat onder 
senioren. Kundic zegt hierover het volgende: “Nou dat is denk ik weer afhankelijk van die oudere. Er zijn er wel 
die dit graag willen en er zijn er die gewoon naar het aanbod kijken.” 

Cocreatie is gemeenschapsvorming 
Verbeek en Broenink geven expliciet aan dat cocreatie een belangerijke stap is in de gemeenschapsvorming. 
“Als groepen zelf aan het roer staan, dan is het hele bouwproces een leerproces om samen te werken en samen 
beslissingen te nemen. Dat proces garandeert ook het ontstaan van een community,” aldus Verbeek 

Mogelijke oplossing 
Over hoe het draagvlak voor een participatieproces onder ouderen kan worden beïnvloed, zijn heel wisselende 
beelden. Het inzetten van een goede procesbegeleider wordt genoemd als oplossingsrichting (Maussen, Senior, 
Vanderkaa). 
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De kracht van het idee 

Samenwerking 
Van 16 geïnterviewden zeggen er 10 dat de samenwerking tussen de partijen goed gaat. Deze geïnterviewden 
geven wel aan, dat er vooraf goed moet worden nagedacht over het te volgen proces en de begeleiding ervan. 
Harkes en Senior geven aan dat samenwerking beter zou moeten. Permantier en Harkes geven aan dat vooral 
de samenwerking binnen de gemeentelijke organisaties beter zou kunnen. Janssen ervaart dat het 
samenwerken met zorgpartijen lastig is en Beens vindt dit over het samenwerken met bouwbedrijven. 

Soft skills 
Volgens 9 professionals is het voor de samenwerking essentieel, dat er naast procesinrichting en begeleiding, 
aandacht is voor de zogenaamde ‘soft skills.’ Het is belangrijk te investeren in de relatie, in vertrouwen, 
transparantie en verwachtingenmanagement. Senior zegt hierover het volgende: “Samen op pad en aan het 
einde van het weekend, is de basis voor de samenwerking gelegd. Dat hoeft niet eens zo sterk op de inhoud, 
maar je snapt elkaar.”  

Generieke haalbaarheid 
Op de brede vraag naar de haalbaarheid van het passende woonconcept voor ouderen, antwoorden 9 
bevraagden dat vooral de financiële haalbaarheid spannend is. Niet alleen vanwege de lastige businesscase 
maar ook vanwege de beschikbaarheid van een financier. Dit laatste wordt door 5 professionals (3 uit de groep 
conceptontwikkelaars) als belemmering genoemd. “De tweede bottleneck is de financierbaarheid,” aldus 
Verbeek. De benodigde voorfinanciering, maar met name de grote regeldruk in de bankensector, woondomein 
en zorg, worden daarbij als belangrijkste belemmeringen genoemd door 8 professionals. 

Mogelijke oplossingen 
Ruyten start altijd met een haalbaarheidsonderzoek onder alle stakeholders om iedereen hetzelfde te laten 
denken. “Zodat alle mensen die op een of andere manier te maken hebben met ouderen de neuzen dezelfde 
kant op hebben,” aldus Ruyten. Dit is een aanpak die Senior en Jobsen onderschrijven. Senior benoemt ook de 
waarde om ‘de allure van het idee’ (Bekkering & Walter, 2017) gezamenlijk te laden. “Ik denk dat het wel 
belangrijk is elkaar eerst te vinden op die droom. Wat je wil bereiken? Dan volgen de details niet vanzelf, maar 
wel makkelijker,” aldus Senior.  

De macht van de ideehebber 

Draagvlak bestuurders en beslissers 
Draagvlak voor passende woonconcepten voor ouderen onder bestuurders en beslissers is er wel, volgens 11 
van de 16 geïnterviewden. Een van de bevraagden geeft aan dat dit tegen valt en 4 geven aan dat dit heel 
wisselend is. Volgens Ruyten, Vanderkaa en Verbeek is het echt veel te persoonafhankelijk. Vanderkaa, Ruyten 
en Janssen geven aan dat wisseling van een wethouder, zo maar kan betekenen dat het proces vertraagt of in 
het geheel niet meer doorgaat.  

Commitment 
Bij het doorvragen in hoeverre de bestuurders het plan ook daadwerkelijk ondersteunen, zijn de antwoorden 
anders. Dan geven 10 van de bevraagden aan dat er nauwelijks echt commitment en ondersteuning wordt 
ervaren door de gemeentelijke bestuurders. “Ik heb nog niet veel wethouders ontmoet, die zeggen: Dit gaan we 
regelen,” aldus Senior. Van Berk zegt hierover het volgende: “Enthousiasme in het begin totdat het concreter 
wordt, dan voert de angst in een aantal gevallen de boventoon.” Echt commitment aan het plan wordt gemist 
door de initiatiefnemers. Zoals Harkes het verwoordt: “Dus je moet je als wethouder het initiatief echt volgen. 
Als machtige moet je je echt verbinden met het initiatief.”  
 
Als we naar de antwoorden kijken van de twee geïnterviewde gemeentelijke bestuurders, dan valt op dat zij de 
terughoudendheid om zich te commiteren aan een plan herkennen. “Er is draagvlak, maar tegelijkertijd zijn we 
afwachtend. Misschien komt dat ook wel omdat we wachten totdat er initiatieven vanuit de markt of de 
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samenleving ontstaan,” aldus Veneklaas. Zij willen juist invulling geven aan de veranderende rol van een 
onpartijdige en faciliterende gemeentelijke overheid (Veneklaas, Kundic). Kundic zegt hierover het volgende: 
“Te sterk commitment van de bestuurder suggereerd belangenvertrengeling.” Uit de groep overheid geven 
Veneklaas, Kundic en Broenink aan, dat er meer initiatieven vanuit de markt of burgers zouden moeten komen. 
“Met aaibare initiatieven komen die appelleren aan het huidige denken,” aldus Broenink. Een standpunt die ook 
Vanderkaa ondersteunt.  

Verkokering 
Door 5 bevraagden wordt benoemd dat de gemeentelijke bestuurders niet het probleem zijn, maar de 
verkokerde gemeentelijke organisatie. “Die verkokering tegen gaan. Het doorbreken van die silo’s,” wordt door  
Vanderkaa als oplossing aangedragen. Volgens Senior, Permantier en Maussen komt het vooral aan op een 
cultuurverandering bij de gemeentes. ‘Het durven loslaten’, wordt dit door deze drie professionals genoemd. 
Jobsen organiseert een startgesprek met alle verschillende disciplines binnen de gemeente, om dit integraal 
werken zo te stimuleren. Hij noemt daarbij de rol van de stadarchitect van Haarlem, als waardevol om deze 
intergraliteit te bewerkstelligen.   

Ouderen laat je horen 
Ouderen zelf zouden iets kunnen betekenen om de macht van de ideehebber te vergroten. “Want eenzame 
ouderen protesteren niet,” aldus Ruyten. Ouderen zouden zich in de samenleving meer kunnen laten horen, om 
zo medestanders en macht te verzamelen. Broenink geeft een mooi voorbeeld: “Ik zit nu tijdelijk in een 
gemeente en daar was een groep initiatiefnemers, een stuk of 4 of 5, en die hebben een avond georganiseerd. 
Daar kwamen zo’n 120 ouderen op af. Dat is dan een groep voor de wethouder, daar moet je wat mee.”  

Algemeen 
Om blinde vlekken van de onderzoeker te ontdekken, eindigde het diepte interview met een algemene open 
vraag. De bevraagden gaven wisselende antwoorden. Ze gebruikten deze vraag vooral om het belang van een 
van hun eerdere antwoorden nog eens te benadrukken. In Figuur 14 zijn de antwoorden kernachtig verwoord.    

Figuur 14, Antwoorden op de vraag: Wat wilt u mij nog meer meegeven over dit onderwerp? 
 

Eenzaamheid en zelf regie stimuleert verhuizen (Sievers) 
Zorg eruit, buurt erin (Ruyten) 
Goede procesaanpak is van groot belang (Beens) 
Urgentie om te handelen (Van Berk) 
Bestuurders en financiers denk mee (Permantier) 
Woonzorgprogramma opstellen en start met welzijn (Veneklaas) 
De oudere bestaat niet (Kundic) 
Verbinden met andere beleidsdoelen zoals bijvoorbeeld verduurzamen (Harkes) 
Grondprijzen aanpassen en de vraag willen ouderen er wel naar toe? (Broenink) 
Zo ontwerpen dat het gewenst gedrag stimuleert en in cocreatie (Van Leeuwen) 
Laat de doelgroep aan het woord en luister (Janssen) 
Arbeidstekort in de zorg, maakt passende woonvormen steeds belangrijker (Senior) 
Alleen op goede locaties, anders niet doen (Jobsen) 
Gebruik het organiserend vermogen van de ouderen zelf (Verbeek) 
Durven loslaten, daarvoor is een cultuuromslag binnen gemeentes nodig (Maussen) 
Betrek ouderen en besef dat de oudere niet bestaat (Vanderkaa) 
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6.3 Literatuur over kritieke succesfactoren projectontwikkeling  
Marlies Folker van de Radboud Universiteit heeft in 2011 onderzoek gedaan naar de kritieke succesfactoren 
van het projectontwikkelingsproces (Folker, 2011). In haar onderzoek komt ze tot vijf hoofdonderwerpen die 
van belang zijn of een projectontwikkelingsproces succesvol verloopt of niet.  

Projectplan 
Het eerste onderdeel is het Projectplan. Dat moet realistisch, haalbaar en flexibel zijn. Het vetrekpunt moet de 
klantvraag zijn, aldus Folker. Brits onderzoek (Rohm, 2017) bevestigt het belang van een solide business plan in 
het projectontwikkelingsproces, waarbij ook naar de exploitatiefase worden gekeken (Faun, Hollander, & Van 
Klaveren, 2014). Onderzoekers van de Technische Universiteiten Delft en Twente voegen daar nog een risico-
inventarisatie en beheermodel aan toe (Gehner, Halman, & De Jonge, 2006).  

Samenwerking 
Een samenwerking lukt alleen als er vooraf sprake is van een heldere risicoverdeling, duidelijke 
verantwoordelijkheid en rollen (Rohm, 2017). Er moet een proces worden opgetuigd waarin vergader-, 
inspraak- en evaluatiemomenten worden gepland en gehouden. Ook van belang is dat er evenwicht bestaat 
tussen zekerheid en flexibiliteit in de set afspraken (Folker, 2011). Flexibiliteit in de planvorming is een 
belangrijk risicobeheersinstrument (Gehner, Halman, & De Jonge, 2006). Om te excelleren in de 
gebiedsontwikkeling is samenwerking en vertrouwen essentieel (Van Rooy, 2009). 

Communicatie 
Draagvlak onder de machtigen, is essentieel voor het realiseren van een idee (Bekkering & Walter, 2017) 
(Folker, 2011). Uit onderzoek bleek dat projectontwikkelaars, het risico van de procedures voor ruimtelijke 
ordening en omgevingsvergunningen, als belangrijkste risico zien (Gehner, Halman, & De Jonge, 2006) 
(Wittermans, 2004). Meer expliciet worden effecten genoemd als: bureaucratie, bestuurlijke wisselingen, 
bezwaren van omwonenden en verandering in wetgeving. Verder is het essentieel dat niet alleen de machtigen 
het plan omarmen maar ook een breder publiek (Bekkering & Walter, 2017). “Het creëren van draagvlak op 
maatschappelijk vlak”, wordt dit door Folker genoemd. Het ontwikkelen zonder breed draagvlak is ook niet 
meer passend bij deze tijd van binnenstedelijke- en gebiedsontwikkeling (Van Rooy, 2009) (Leenen, 2011).  

Doelstelling 
Zowel intern als extern moet er met een heldere doelstelling worden gewerkt, zodat er een effectief proces 
ontstaat. ‘De neuzen dezelfde kant op’ wordt dat in managementjargon wel genoemd. Onder invloed van de 
lange processen, kan er door wisseling van medewerkers, stakeholders of bestuurders nog wel eens een diffuus 
proces ontstaan (Wittermans, 2004). Als doelen worden bijgesteld, is het goed de gewijzigde doelstelling te 
verankeren. ‘Consolideren’ noemen Bekkering en Walter deze stap in hun boek (Bekkering & Walter, 2017).   

Economische situatie 
De economische situatie heeft invloed op de uitwerking van een plan (Folker, 2011), maar natuurlijk ook de 
demografische ontwikkelingen, de lokale woningmarkt en concurrentie. Het marktrisico wordt, na het risico 
van de procedures voor ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen, door projectontwikkelaars genoemd 
als belangrijkste risico (Gehner, Halman, & De Jonge, 2006).  

De hierboven omschreven kritieke succesfactoren van het projectontwikkelingsproces, die Folker (Folker, 2011) 
benoemt in haar onderzoek, zijn allemaal te plotten op het MKDH-model van Bekkering & Walter (Bekkering & 
Walter, 2017), zie Figuur 15. Dit analyse instrument zal dus zonder aanpassingen worden gebruikt bij de 
analyse van de onderzoeksresultaten. 
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Figuur 15, Confrontatie MKDH-analyse met Kritische succesfactoren projectontwikkeling 
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(Kersing, 2020) (Bekkering & Walter, 2017) 

6.4 Analyse onderzoeksresultaten 
De resultaten van het empirisch onderzoek zullen worden geanalyseerd met behulp van de MKDH-analyse (zie 
Figuur 12) uit het boek van Idee naar resultaat van Bekkering en Walter (Bekkering & Walter, 2017). In Bijlage 
10 zijn de woordelijke transcipties van de interviews opgenomen.   
 
Vanuit de filosofie van Bekkering en Walter beweegt een initiatief zich vanuit  ‘Macht naar Draagvlak’ en 
vanuit ‘Kracht naar Haalbaarheid’. Hoe verder het idee is gevorderd op deze assen, hoe concreter het is en hoe 
groter de kans dat het wordt gerealisseerd.  

Macht naar Draagvlak 
1. Bij het toewijzen van locaties, wordt door gemeentes de urgentie nog onvoldoende gevoeld, waardoor 

locaties onvoldoende beschikbaar worden gesteld voor ouderenhuisvesting. Hoewel de 
projectontwikkelaar steeds vaker de leiding heeft van het proces en de gemeente vooral faciliterend 
optreedt, is de gemeente in de Nederlandse ontwikkelpraktijk vaak nog steeds de beslisser (Heurkens, 
2012).  

2. Er zijn concurrerende bestemmingen voor de vrijkomende locaties (Michielsen, Groot, & Veenstra, 2019), 
dus wat zijn de argumenten om juist voor deze bestemming te kiezen (Kracht van het idee)? Geef 
bestuurders de feitelijke argumenten die ze nodig hebben om zich echt te commiteren aan het plan en de 
de schijn van ‘belangenverstrengeling’ tegen te gaan (Kundic, zie Bijlage 10). Draagvlak onder de 
bestuurders en beslissers is er wel, maar het echte commitment wordt nog gemist.  

3. Het ‘omzien naar elkaar’ in een passend woonconcept voor ouderen, bespaart zorgkosten. Het feit dat de 
gemeentelijke WMO-budgetten steeds meer onder druk komen te staan (Binnenlands Bestuur, 2019) 
(Accountant, 2020), kan helpen om het draagvlak voor passende woonconcepten voor ouderen te 
vergroten.  

4. ‘Split incentives’ veroorzaakt een keuze tussen het concrete verlies nu en de mogelijke winst straks. Winst 
die valt bij een andere afdeling van de gemeente of zelfs bij een zorgverzekeraar. De ervaren verkokering 
van de gemeentelijke overheid, draagt niet bij aan een intergale beoordeling van de intiatieven (Beens, 
2018). Wetenschappelijke onderbouwing van de besparing in zorgkosten door ‘het omzien naar elkaar’ 
(Kracht van het idee), genereert wellicht meer draagvlak (Beens).  

5. Een ‘smart’ geformuleerd gemeentelijk woonzorgprogramma biedt kansen om vooraf (voor toewijzing van 
locaties) politiek commitment te krijgen van college en gemeenteraad, zodat het niet meer aankomt op 
een individuele bestuurder die zijn of haar nek uitsteekt (Verbeek, Maussen) voor een enkel initiatief.  

6. Een sterk punt van een passend woonconcept voor ouderen, is het ‘omzien naar elkaar’, reuring en 
gezelligheid (Janssen), waardoor het welbevinden van de ouderen toeneemt (Jobsen) (Planbureau voor de 
Leefomgeving, 2019) (Witter, 2019). De ontwikkelaars stimuleren het groepsproces, zodat er een 
woongemeenschap ontstaat. Hierdoor gaat het ‘omzien naar elkaar’ daadwerkelijk functioneren.  

7. Het brede maatschappelijk draagvlak voor passende woonconcepten voor ouderen is groot. De 
demografische ontwikkeling (vergrijzing) ondersteunt dit (Folker, 2011) (Van Leeuwen). 
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8. Een bedreiging voor passende woonconcepten voor ouderen zijn belemmerende denkbeelden over 
ouderen zelf (is één homogene groep, zieligheidsdenken), woongroepen en het denken over ouderen 
vanuit een zorgperspectief.  

9. Een goede procesmanager kan het idee krachtig onderbouwen met feitelijke informatie en heeft 
voldoende sensitiviteit om aan te voelen in hoeverre de machtigen het idee daadwerkelijk omarmen 
(Maussen, Beens) (Bekkering & Walter, 2017). Tevens heeft hij of zij aandacht voor de softskills. Om te 
excelleren in de gebiedsontwikkeling is samenwerking en vertrouwen essentieel (Van Rooy, 2009). 

10. Dat ‘de neuzen dezelfde kant op wijzen’ (Ruyten) (Folker, 2011), is belangrijk om draagvak te verkrijgen 
voor het idee. Een intergraal startgesprek (Jobsen) of een haalbaarheidsonderzoek onder alle betrokkenen 
(Ruyten J., 2017), zijn middelen die ingezet kunnen worden om dit te realiseren. Het stimuleert integraal 
werken van de gemeentelijke overheid. Ook een procesaanjager (Jobsen) binnen de gemeentelijke 
overheid, kan helpen om draagvlak te genereren.  

11. Er is een cultuurverandering binnen de gemeentes nodig, om de beweging naar een faciliterende overheid 
te maken (Senior, Permantier, Maussen). Zie ook de conclusies van Hoofdstuk 4. De omgevingswet 
stimuleert deze beweging wellicht (Permantier). 

12. De ouderen zouden zich als groep meer kunnen laten horen. Door zich te verenigen is het mogelijk om als 
groep macht te vergaren en op deze manier draagvlak te krijgen voor hun ideeën (Broenink). Uit het feit de 
overheid een Taskforce wonen en zorg opgericht (Ministerie van VWS, 2020), zonder afvaardiging van de 
ouderen zelf erin, blijkt wel dat hier nog een schone taak ligt.   

Kracht naar Haalbaarheid 
1. Geschikte locaties zijn schaars in Nederland (Hermes, 2020) (Bokeloh, 2020) (NVM, 2020).  

2. Er is sprake van diverse belemmerende voorwaarden met betrekking tot de verwerving van de locatie. Dat 
terwijl er volgens Folker en Gehner, Halman & De Jonge een evenwicht moet bestaan tussen zekerheid en 
flexibiliteit in de set afspraken (Folker, 2011) (Gehner, Halman, & De Jonge, 2006). Deze flexibiliteit wordt 
door de professionals niet ervaren.  

3. Dat ‘omzien naar elkaar’, reuring en gezelligheid (Janssen, zie Bijlage 10) belangrijk zijn voor het 
welbevinden van de ouderen en zorgkosten bespaart, is een belangrijk argument voor passende 
woonconcepten voor ouderen. De balans tussen ‘dragers’ en ‘vragers’ is van belang om het ‘omzien naar 
elkaar’ te laten werken. Dat de groepsvorming hard werken is en ook niet altijd goed gaat (Verbeek) 
(Machielse, Bos, Van der Vaart, & Thoolen, 2017), ondermijnt de kracht van het idee ‘omzien naar elkaar.’  

4. De woningen (grondgebonden of gestapeld) in een passend woonconcept zijn gelijkvloerse toegankelijke 
woningen. Tevens zijn de woningen geschikt als de ouderen zwaardere zorg nodig mochten hebben, zodat 
daadwerkelijk de laatste verhuizing kan worden voorkomen (Homan, Jansen, Hulst, & Dijk, 2019). 

5. Door het gebouw slim en efficiënt te ontwerpen, wordt gestimuleerd dat mensen elkaar op een 
ongedwongen manier ontmoeten. Het gebouw bestaat uit compacte privé woningen en collectieve 
ruimtes waar men bij elkaar kan komen. Door deeleconomie toe te passen kunnen de woningen kleiner 
worden, ten gunste van collectieve ruimtes (Verbeek).  

6. De exploitatie van collectieve ruimtes is financieel gezien lastig. Door de kosten samen te delen, worden 
woonconcepten voor ouderen eerder haalbaar (Jobsen). Ook door dubbelgebruik van ruimtes (Van 
Leeuwen, Verbeek) een relatie leggen met de buurt waarin het passende woonconcept staat (Janssen, 
Ruyten, Broenink, Harkes) en door gebruik maken van de talenten van ouderen zelf (Vanderkaa. Maussen), 
wordt de haalbaarheid van de exploitatie van deze ruimtes bevorderd.  

7. De woningen moeten goed betaalbaar zijn, voor de diverse groepen ouderen (Beens e.a.) (Van Hoof, 
Kazak, Perek-Białas, & Peek, 2018). Dat maakt de financiële haalbaarheid van een woonconcept voor 
ouderen met een smalle beurs lastig, terwijl de haalbaarheid van woonvormen voor welvarende ouderen 
goed is (Sievers).  
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8. De schaalgrootte van het woonconcept voor ouderen beïnvloedt de haalbaarheid (Beens, Sievers). Grotere 
complexen zijn makkelijker te realiseren dan kleinere. Door meerlaagste woningen toe te passen, neemt 
de grondwaarde toe en dit stimuleert de haalbaarheid (Sievers).  

9. De financiële haalbaarheid van het woonconcept, kan positief worden beïnvloed door de doelgroep met 
een smalle beurs, te mixen met woonproducten voor welvarendere ouderen. Een compensatiefonds 
(Kundic) is een manier om deze mix over meerdere projecten heen te realiseren.  

10. De financiële haalbaarheid is lastig, niet alleen vanwege de lastige businesscase maar ook vanwege de 
beschikbaarheid van een financier. De systeemwereld van banken, wonen en zorg werkt tegen.   

11. Het idee (projectplan van Folker) krachtig en feitelijk onderbouwen blijkt lastig. ‘De oudere’ bestaat 
immers niet. De groep heeft diverse wensen. Voor ieder argument voor een bepaalde woonvorm, zijn er 
wel ouderen te vinden die tegenargumenten aandragen. Door middel van doelgroepmarketing (Kundic) en 
het luiseren naar ouderen zelf (Janssen, Senior), kan er meer grip worden gekregen op de uiteenlopende 
wensen van ouderen. Door in de beginfase met alle betrokkenen de droom te delen (Senior), wordt 
gezamenlijk ‘de allure van het idee’ geladen (Bekkering & Walter, 2017). 

12. Het participatieproces tijdens het ontwikkelen van een passend woonconcept voor ouderen, stimuleert het 
vormen van een woongemeenschap.  

6.5 Sterktes en zwaktes projectontwikkelingsproces passend woonconcept 
Door middel van een SWOT-analyse worden de sterktes en zwaktes van een passend woonconcept voor 
verhuisbewuste ouderen in beeld gebracht. Daarbij wordt de kennis uit de vorige paragrafen gebruikt.  

Figuur 16, SWOT-analyse – Realisatieproces passend woonconcept voor verhuisbewuste ouderen 
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S1, Omzien naar elkaar zorgt voor welbevinden ouderen 
S2, Besparing in zorgkosten 
S3, Ouderen behouden autonomie door eigen woning 
S4, Draagvlak is groot, zowel breed maatschappelijk als     
      onder bestuurders 
S5, Woningen zijn afgestemd op de doelgroep  
S6, Deeleconomie bespaart ruimte in de woning 
S7, Finananciële haalbaarheid midden en dure segment  
       is goed 
S8, Cocreatieproces is gemeenschapsvorming 
S9, Elkaar informeel ontmoeten zit in het ontwerp 

Z1, Gemeenschapsvorming gaat niet altijd goed 
Z2, De oudere bestaat niet dus het idee is moeilijk  
       krachtig te onderbouwen 
Z3, Financiële haalbaarheid sociale segement is lastig 
Z4, Financiële exploitatie collectieve ruimtes is lastig 
Z5, Financiering is moeilijk  
Z6, De woningen moeten betaalbaar zijn wat de  
       business case beïnvloedt 
Z7, Balans tussen ‘dragers’ en ‘vragers’ nodig 
Z8, Proces duurt lang 
Z9, Zelf-regie vraagt om emancipatie ouderen 
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K1, Kracht van het idee feitelijker onderbouwen 
K2, Zorgkostenbesparing wetenschappelijk aantonen 
K3, Woonzorgprogramma gemeente stimuleert 
K4, Goed procesmanagement met aandacht voor de  
       softskills 
K5, Integraal startgesprek houden om verkokering te  
      doorbreken en de allure van het idee te laden 
K6, Ouderen, zet je zelf op de kaart 
K7, Verbinding maken met de buurt en mutifunctioneel  
       gebruik collectieve ruimtes 
K8, Grotere schaalgrootte projecten en mixen van  
       sociale, midden en dure segment 
K9, Doelgroepmarketing geeft meer grip op de diverse  
      wensen van ouderen 

B1, Gemeentes voelen nog niet altijd voldoende  
       urgentie 
B2, Concurrerende bestemmingen 
B3, Echt commitment bestuurders wordt vaak gemist 
B4, ‘Split incentives’ 
B5, Belemmerende denkbeelden  
B6, Cultuurverandering bij gemeentes nodig 
B7, Geschike locaties zijn schaars in Nederland 
B8, Systeemwereld banken, wonen en zorg belemmert 
B9, Belemmerende voorwaarden locatie 

(Kersing, 2020) 
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Naar aanleiding van deze SWOT analyse is een confrontatiematrix opgesteld waarin de sterktes en de zwaktes 
van het realisatieproces van passende woonconcept voor verhuisbewuste ouderen, zijn geconfronteerd met de 
kansen en bedreigingen vanuit de omgeving. Deze confrontaties geven de succesfactoren voor de realisatie van 
een passend woonconcept voor ouderen weer. De confrontaties die het sterkst positief of negatief worden 
gewaardeerd, zijn te beschouwen als de kritieke succesfactoren.  

Figuur 17, Confrontatiematrix – Realisatieproces passend woonconcept voor verhuisbewuste ouderen 
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Z1, Gemeenschapsvorming gaat niet altijd goed -- ++ o ++ o o ++ + ++ o o o -- -- o o o o 3 

Z2, De oudere bestaat niet dus idee lastig onderb. ++ ++ ++ + + ++ ++ + ++ -- -- -- -- -- -- o o o 3 

Z3, Financiële haalbaarheid soc. segment lastig ++ ++ ++ + + o ++ ++ + -- -- -- -- - - -- -- -- -3 

Z4, Financiële expl. collectieve ruimtes is lastig + ++ o + + + ++ ++ + -- o - - - - o - o 4 

Z5, Financiering is moeilijk  ++ + o ++ o + o ++ o o -- o o - o -- -- -- -1 

Z6, De woningen moeten betaalbaar zijn  + ++ + + + o ++ ++ + o -- - - o o -- -- -- 1 

Z7, Balans tussen ‘dragers’ en ‘vragers’ nodig + + o o o + ++ + + - o o o -- -- o o o 2 

Z8, Proces duurt lang + + ++ ++ + ++ - - + -- o -- -- - - -- - -- -5 

Z9, Zelf-regie vraagt om emancipatie ouderen o + o + o ++ + o + + o o o -- o o o o 7 
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S1, Omzien naar elkaar is welbevinden ouderen ++ ++ ++ ++ + o ++ + ++ + + ++ o - - o - o 14 

S2, Besparing in zorgkosten ++ ++ ++ + + ++ ++ + + -- -- - - -- -- o -- o 2 

S3, Autonomie oudere door eigen woning ++ o + + o ++ - + ++ o o o - -- - -- -- o 1 

S4, Draagvlak is groot ++ ++ ++ + + ++ + + + -- ++ + + - + o o o 15 

S5, Woningen zijn afgestemd op de doelgroep ++ ++ + + o + + + ++ - o o o - - -- - - 4 

S6, Deeleconomie bespaart ruimte in de woning + o o + o o ++ ++ o o o o o - o o - o 4 

S7, Fin.haalbaarheid midden/dure segment goed ++ o ++ + o o o + ++ -- -- -- - - - -- - -- -5 

S8, Cocreatieproces is gemeenschapsvorming ++ ++ + ++ + ++ + -- + -- -- -- - -- -- - -- - -4 

S9, Elkaar informeel ontmoeten zit in het ontwerp + + o + + + ++ ++ ++ o o o -- - o o o o 8 

 Totaal score 26 25 18 23 10 19 22 18 23 -16 -11 -9 -15 -23 -14 -15 -18 -12  

--  = zeer negatief (-2 pt.)   > +10 pt. totaal   
- = negatief (-1 pt.)    < -10 pt. totaal  
o = neutraal of geen verband (0 pt.) 
+ = positief (+1 pt.) 
++ = zeer positief (+2 pt.) 

(Kersing, 2020) 
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6.6 Kritieke succesfactoren realisatie passend woonconcept voor ouderen 
Bij het beoordelen van de Confrontatiematrix voor het realisatieproces van een passend woonconcept voor 
verhuisbewuste ouderen (zie Figuur 17), zijn alle elementen die meer dan 10 punten positief of negatief scoren, 
meegenomen in deze beschouwing. Deze succesfactoren zijn te beschouwen als ‘kritiek’.  
 
Bij het beoordelen van de SWOT-analyse van het realisatieproces van een passend woonconcept voor 
verhuisbewuste ouderen en de bijbehorende confrontatiematrix, valt op dat er een aantal externe 
ontwikkelingen is, die sterk positief of sterk negatief uitvallen. Kortom, het realisatieproces van een dergelijk 
woonproduct kenmerkt zich door forse risico’s en forse kansen die vooral uit de omgeving komen. De kracht 
van het passende woonconcept voor ouderen is, dat het ‘omzien naar elkaar’ bijdraagt aan het welzijn van haar 
bewoners. Daar is breed draagvlak voor.  
 
Hieronder worden de kritieke succesfactoren voor het realisatieproces van passende woonconcepten voor 
ouderen benoemd. Deze zijn hier positief geformuleerd.  
 
Figuur 18, Kritieke succesfactoren realisatie passend woonconcept voor verhuisbewuste ouderen 

Macht          Draagvlak 

1. Er is draagvlak, zowel breed maatschappelijk als onder bestuurders (S4); 
2. Er is een smart geformuleerd woonzorgprogramma gemeente (K3); 
3. Er wordt goed procesmanagement gevoerd, met aandacht voor de softskills (K4); 
4. Ouderen zetten zichzelf op de kaart (K6); 
5. Gemeente voelt voldoende urgentie (B1); 
6. Aantal concurrerende bestemmingen beperkt (B2); 
7. Er is sprake van intergraliteit in plaats van ‘split incentives’ (B4); 
8. Belemmerende denkbeelden spelen geen rol (B5); 
9. Cultuurverandering bij gemeente is gereed, de organisatie vervult een faciliterende rol (B6); 
 
Kracht          Haalbaarheid 

10. Er is voldoede besef dat het ‘omzien naar elkaar’, zorgt voor welbevinden van de ouderen (S1); 
11. ‘Kracht van het idee’ is feitelijk onderbouwd (K1); 
12. Zorgkostenbesparing is wetenschappelijk aangetoond (K2); 
13. Er is verbinding met de buurt en collectieve ruimtes worden mutifunctioneel gebruikt (K7); 
14. Financieel haalbaar door grotere schaalgrootte en mixen van sociale, midden en dure segment (K8); 
15. Middels doelgroepmarketing is grip gerekegen op de diverse wensen van ouderen (K9); 
16. Er zijn voldoende geschike locaties (B7); 
17. Systeemwereld banken, wonen en zorg belemmert niet (B8); 
18. De voorwaarden voor de verwerving van de locatie zijn niet belemmerend (B9). 
 

(Kersing, 2020) 
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7  Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies 

Methode 
Na het definieren van de begrippen ‘verhuisbewuste ouderen’, ‘passend woonconcept’ en het ‘binnenstedelijk 
gebiedsontwikkelingsproces’ tot een context van het realisatieproces van passende woonconcepten voor 
verhuisbewuste ouderen, is er een kwalitatief survey onderzoek uitgevoerd. Met dit verkennend onderzoek zijn 
de kritieke succesfactoren van de realisatie van een passend woonconcept voor ouderen geïdentificeerd. De 
mogelijke beïnvloeding van de kritieke succesfactoren volgt uit een analyse van de onderzoeksresultaten.  

Conclusie hoofdvraag 
Wat zijn de kritieke succesfactoren voor de realisatie van passende woonconcepten voor verhuisbewuste 
ouderen en hoe zijn deze positief te beïnvloeden?    

Hierna worden de kritieke succesfactoren voor de realisatie van passende woonconcepten voor 
verhuisbewuste ouderen omschreven. Hoe de kritieke succesfactoren zijn te beïnvloeden, wordt in de 
aanbevelingen verwoord. 

Kritieke succesfactoren voor de realisatie van passende woonconcepten voor verhuisbewuste ouderen:  
1. Er is draagvlak, zowel breed maatschappelijk als onder bestuurders (S4); 
2. Er is een smart geformuleerd gemeentelijk woonzorgprogramma (K3); 
3. Er wordt procesmanagement gevoerd, met aandacht voor de softskills (K4); 
4. Ouderen zetten zichzelf op de kaart (K6); 
5. Gemeente voelt voldoende urgentie (B1); 
6. Aantal concurrerende bestemmingen is beperkt (B2); 
7. Er is sprake van intergraliteit in plaats van ‘split incentives’ (B4); 
8. Belemmerende denkbeelden spelen geen rol (B5); 
9. Cultuurverandering bij gemeente is gereed, de organisatie vervult een faciliterende rol (B6); 
10. Er is voldoede besef dat het ‘omzien naar elkaar’, zorgt voor welbevinden van de ouderen (S1); 
11. ‘Kracht van het idee’ is feitelijk onderbouwd (K1); 
12. Zorgkostenbesparing is wetenschappelijk aangetoond (K2); 
13. Er is verbinding met de buurt en collectieve ruimtes worden mutifunctioneel gebruikt (K7); 
14. Projecten kunnen financieel haalbaar worden door een grotere schaalgrootte toe te passen en door het 

sociale, midden en dure segment te mixen (K8); 
15. Middels doelgroepmarketing is grip gerekegen op de diverse wensen van ouderen (K9); 
16. Er zijn voldoende geschike locaties (B7); 
17. Systeemwereld banken, wonen en zorg belemmert niet (B8); 
18. De voorwaarden voor de verwerving van de locatie zijn niet belemmerend (B9). 

Conclusies deelvragen 
1. Wie zijn de verhuisbewuste ouderen? 

De verhuisbewuste oudere is iemand die het belangrijk vindt om autonomie en waardigheid te behouden, 
aanpassingsvermogen te hebben, zichzelf te ontplooiien, zich in te kunnen zetten voor een ander, veilig te 
zijn en voorzieningen in de buurt te hebben.  

2. Hoe ziet een passend woonconcept voor verhuisbewuste ouderen er uit? 
“Een passend woonconcept voor ouderen, is een woonvorm die naast de fysieke en functionele behoeftes 
ook de psychologische en sociale behoeftes van ouderen invult (Verheijen, 2015).” 
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3. Hoe ziet een reguliere woonvorm voor verhuisbewuste ouderen er uit? 
Traditionele woonvormen voorzien niet in de sociale en psychologische behoeftes van ouderen. 
Traditionele woonvormen lijken zich alleen te richten op een toegankelijke woning met voorzieningen in 
de buurt. 

4. Wat is het verschil tussen een passend woonconcept voor verhuisbewuste ouderen en een reguliere 
woonvorm voor deze doelgroep?  
Een passend woonconcept vult ook de psychologische en sociale behoeftes van ouderen in, dat doet een 
traditionele woonvorm niet.  

5. Wat is het verschil tussen het realisatieproces van een passend woonconcept voor verhuisbewuste 
ouderen en dat van een reguliere woonvorm voor deze doelgroep? 
Bij passende woonconcepten is te zien dat er naast het traditionele projectontwikkelingsproces, een 
parallel proces wordt georganisseerd. Een proces dat betrokkenheid bij het ontwerp door de eindgebruiker 
organiseert en werkt aan gemeenschapsvorming. 

6. Wat is de context van de realisatie van passende woonconcept voor verhuisbewuste ouderen? 
 Goed leefmilieu, toegankelijke omgeving met voorzieningen en toegankelijk openbaar vervoer; 
 Aangepaste en veilige huisvesting; 
 Zingeving, maatschappelijke participatie, sociaal netwerk en inkomen; 
 Respectvolle omgang, beschikbaarheid mantelzorg, communicatie en informatie; 
 Betrokkenheid bij het ontwerpproces; 
 De kracht van het idee; 
 De macht van de ideehebber. 

7. Welke kritieke succesfactoren zijn er in de realisatie van passende woonconcepten voor verhuisbewuste 
ouderen te identificeren? 
Zie conclusie hoofdvraag 

8. Hoe zouden deze kritieke succesfactoren positief kunnen worden beïnvloed?  
Zie conclusie hoofdvraag 

7.2 Discussie 
Na het screenen van diverse publicaties van de Nederlandse overheid over ouderen en vergrijzing, valt op dat 
er veel onderzoek wordt gedaan vanuit het perspectief van zorg en gezondheid. Dit lijkt symptomatisch voor de 
benadering van ouderen als financieel en maatschappelijk risico. Wanneer ouderen worden neergezet als een 
probleem, omdat ze veel zorg vragen en daardoor de samenleving veel geld (gaan) kosten, hoe objectief 
kunnen wij dan nog stil staan bij hun behoeftes en hun positie in de hedendaagse samenleving (Van Oorsouw, 
2019) (Wyatt-Brown, Ray, & Kivnick, 2016)? Wordt er niet te sterk met een zorgbril naar ouderen gekeken 
(Ruyten), waardoor de behoeftes van het individu vooral wordt uitgedrukt in de classificering van de zorgvraag 
(Weicht, 2013)? Hoeveel weten nu eigenlijk echt van de behoeftes van ouderen? De oudere bestaat immers 
niet. “Het zijn net mensen hè”, aldus Manon Vanderkaa, directeur van Nederlands grootste ouderenbond. Meer 
gericht onderzoek naar de behoeftes en beweegredenen van ouderen is nodig. Platform 31 heeft recent door 
onderzoeksbureau Springco Urban Analytics een onderzoek laten uitvoeren naar de woonprofielen van 
senioren (Hagen & Neijmeijer, 2020). Dit is een stap in de goede richting.   

Uit het onderzoek komt naar voren, dat het ontwikkelingproces van een passend woonconcept voor ouderen, 
nogal wat knelpunten tegen komt. Knelpunten die deels horen bij iedere gebiedsontwikkeling. Friso de Zeeuw 
voormalig hoogleraar gebiedsontwikkelingan de TU Delft, heeft het niet voor niets over ‘creatief ploeteren 
(Ros, 2020)’, als hij het complexe gebiedsontwikkelingsproces omschrijft. Naast dit complexe proces moet er 
voor een passend woonconcept voor ouderen, ook nog een proces van gemeenschapsvorming en participatie 
worden georganiseerd. Geen wonder dat de ontwikkeling van passende woonconcepten voor ouderen 
moeizaam gaat en lang duurt.  
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Dit kwalitatief survey onderzoek, is gehouden onder een groep professionals die vanuit hun vakgebied bezig 
zijn met het maken van beleid of het daadwerkelijk ontwikkelen van passende woonconcepten voor ouderen. 
Dit onderzoek bevat een aantal conclusies over de gemeentelijke organisaties in Nederland bijvoorbeeld. Het is 
goed te beseffen dat dit onderzoek vooral mogelijke belemmeringen duidt en daardoor wellicht een niet al te 
rooskleurig beeld van de gemeentelijke overheid schetst.  

7.3 Aanbevelingen 

Beïnvloeding kritieke succesfactoren 
Uit het onderzoek blijkt dat er voldoende draagvlak is voor het passende woonconcept voor ouderen. Echt 
commitment door de bestuurders wordt gemist. Dat kan worden gestimuleerd door het idee krachtig en 
feitelijk te onderbouwen, de verwachte besparing in de zorg wetenschappelijk aan te tonen en een smart 
geformuleerd woonzorgprogramma in de gemeenteraad vast te laten stellen. Dan hoeven gemeente-
bestuurders niet langer hun politieke toekomst te verbinden aan een enkel intiatief, maar voeren ze uit waar 
de gemeenschap voor heeft gekozen. De argumenten waarom ze voor het ouderenintiatief kiezen, zijn dan 
gebaseerd op feiten en niet alleen op denkbeelden. Allure (Bekkering & Walter, 2017) heeft het passende 
woonconcept wel (zie Figuur 13).   

Een goede procesmanager kan het initiatief krachtig onderbouwen met feitelijke informatie en heeft 
voldoende sensitiviteit om aan te voelen in hoeverre de machtigen het initiatief daadwerkelijk omarmen 
(Maussen, Beens) (Bekkering & Walter, 2017). Tevens heeft hij of zij aandacht voor de softskills. Samenwerking 
en vertrouwen is essentieel (Van Rooy, 2009). Stel dus een goede procesmanager aan, om de ontwikkeling van 
een passend woonconcept voor ouderen te leiden. 

De ouderen zouden zich als groep meer kunnen laten horen. Door zich te verenigen is het mogelijk om als 
groep macht te vergaren en zo draagvlak te krijgen voor hun ideeën (Broenink). “Want eenzame ouderen 
protesteren niet. Die verpieteren achter de voordeur,” aldus Ruyten. Door ouderen een stem te geven, worden 
ze meer dan een demografisch cijfer of een financieel risico. Het denken over ouderen als een homogende 
groep, vanuit zorgsystemen of zieligheid (Weicht, 2013) (Van Oorsouw, 2019), daar moeten we echt vanaf 
(Jobsen). Overigens zijn dergelijke denkbeelden over ouderen niet voorbehouden aan Nederland, toont 
Israëlisch (Halperin, 2013), Indisch (Parker, 2015) en Amerikaans (Wyatt-Brown, Ray, & Kivnick, 2016) 
onderzoek aan. Bewustwording is de eerste stap naar verandering (De Witte & Jonker, 2013), dus het 
publiceren en delen van dit onderzoek is wellicht een kleine eerste stap in de goede richting.  

Het is aan te bevelen om de echte urgentie bij de gemeentes nogmaals stevig onder de aandacht te brengen. 
Zeker als we beseffen dat door het arbeidstekort in de zorg (Senior), ouderen steeds moeilijker zullen 
doorstromen naar een woonzorgvoorziening. Demografische cijfers zijn een ding, maar wat betekent dit voor je 
inwoners, je buurman of buurvrouw, je ouders? Iedereen kent wel een oudere (Harkes). Meer aandacht voor 
de gevolgen van de vergrijzing voor mensen, is nodig om het belemmerende denkbeelden te doorbreken.  

Door meer onderzoek te doen naar de diverse wensen van ouderen, ontstaat er meer grip op de wensen van 
deze pluriforme groep. Door goed onderbouwde productmarktcombinaties te maken wordt het idee van een 
passend woonconcept krachtiger (Bekkering & Walter, 2017). Platform 31 heeft recentelijk een onderzoek van 
onderzoeksbureau Springco Urban Analytics gepubliceerd, met woonprofielen van senioren (Hagen & 
Neijmeijer, 2020). Dit onderzoek lijkt invulling te geven aan deze aanbeveling.  

Er zijn weinig locaties in Nederland. Om deze te vinden, is creativiteit nodig. Gebruik bestaand vastgoed zoals 
bijvoorbeeld scholen of gebruik leegstand in winkelcentra, om locaties te vinden. Start met de dorpen waar nog 
wel een locatie kan worden gevonden. Het platteland moet als optie niet worden uitgesloten (Permantier). 
Bijvangst is dat de sociale samenhang al groter is in de dorpen en er dus eerder tot een gemeenschap kan 
worden gekomen (Janssen, Broenink), zeker als het allemaal lokale inwoners beteft (Van Berk). Het besef dat 
het ‘omzien naar elkaar’ zorgt voor het welbevinden van haar bewoners, zou breed omarmt moeten worden.  
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Natuurlijk zijn er concurrende bestemmingen voor de locaties, maar de urgentie om snel in te spelen op de 
vergrijzing, wordt door alle geïnterviewden benadrukt. De verkokering van gemeentelijke organisaties is 
belemmerend voor de komst van passende woonconcepten voor ouderen. Het is aan te bevelen om de 
gemeentelijke organisaties af te stemmen op een aantal maatschappelijke bewegingen die in hoofdstuk 4 
worden omschreven (zie Figuur 11). Volgens de bevraagden gaat het dan vooral om de organisatiecultuur.  
Kijk naar de totale maatschappelijke kosten-baten bij het toewijzen van de locaties. Door de grote potentiële 
besparing op zorgkosten (Beens noemt als indicatie € 750,-/woning/jaar besparing op de WMO), zullen 
passende woonconcepten voor ouderen, eerder de voorkeur krijgen.  
 
Bij het opstellen van de voorwaarden waaronder de locaties mogen worden verworven, zou het gezond 
verstand de boventoon moeten voeren. Het is volgens onderzoek van Folker van belang dat er evenwicht 
bestaat tussen zekerheid en flexibiliteit in de set afspraken (Folker, 2011). Bij de realisatie van passende 
woonconcepten voor ouderen, is er sprake van het bij elkaar komen van drie systemen: banken, wonen en het 
zorgdomein. De regeldichtheid belemmert de voortgang en het succes van de realisatie van passende 
woonconcepten voor ouderen. Aan de landelijke overheid de oproep om te dereguleren om initiatieven niet te 
verstikken in een woud van regelgeving.   

Het financieel haalbaar maken van het passende woonconcept voor ouderen, is een hele uitdaging als het de 
minder bedeelde groep ouderen betreft. Door het mixen van sociale, midden en dure segment, wordt de 
haalbaarheid gestimuleerd. Met een gemeentelijk compensatiefonds (Kundic) kan deze mix, over de 
projectgrenzen heen, worden gerealisseerd. Het is aan te bevelen om deze optie verder te onderzoeken en uit 
te werken.   

Door de projecten groter te maken, kan de financiële haalbaarheid worden gestimuleerd. Het is aan te bevelen 
de verbinding met de buurt te leggen en multifunctioneel gebruik toe te passen. Dit maakt dat de collectieve 
ruimtes ook qua exploitatie levensvatbaar blijven. Een bijkomend voordeel van de verbinding met de buurt is, 
dat er geput kan worden uit een grotere poule aan vrijwilligers en dat er minder snel een gesloten groep zal 
ontstaan, die niet meer open staat voor hun omgeving (Jobsen).   

Nader onderzoek 
Dit kwalitatief survey onderzoek duidt de kritieke succesfactoren van het realisatieproces van passende 
woonconcepten voor ouderen. Omdat het een complex proces betreft, gaat het over een groot aantal 
succesfactoren. Welke nu echt kritiek zijn, is nu bepaald door een confrontatiematrix in te vullen. Voor nadere 
validatie van de kritieke succesfactoren en de beïnvloedingsfactoren, zou het goed zijn de confrontatiematrix 
door een groep experts (focusgroep) in te laten vullen of de betrouwbaarheid door middel van nader 
kwantitatief onderzoek te verbeteren.   

Door de besparing van zorgkosten onder ouderen die wonen in een passend woonconcept, door middel van 
wetenschappelijk onderzoek aan te tonen en te kwantificeren, wordt het idee van een passend woonconcept 
krachtiger onderbouwd. Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool Windesheim, Knarrenhof en Zilveren Kruis 
Achmea zijn dit nu aan het uitvoeren (Beens, zie bijlage 10).  

Door meer onderzoek te doen naar de diverse wensen van ouderen, ontstaat er meer grip op de wensen van 
deze pluriforme groep. ‘De oudere’ bestaat immers niet.  
 
 



 

Passende woonconcepten voor verhuisbewuste ouderen; van denken naar doen   Pagina 49 
  
 

Bijlagen 
 

 
 
 
 
 
 

 
 (Cobouw, 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Passende woonconcepten voor verhuisbewuste ouderen; van denken naar doen   Pagina 50 
  
 

Bijlage 1  Literatuurlijst 
 
Aahof Zwolle. (2020, maart 13). Aahof Zwolle. Opgehaald van Aahof Zwolle: https://www.aahof-zwolle.com/ 
ABN Amro. (2020, april 19). Hypotheken. Opgehaald van ABN Amro: 

https://www.abnamro.nl/nl/prive/hypotheken/index.html 
Accountant. (2020, april 28). BDO: Sociaal domein zet financiële positie gemeenten onder druk. Opgehaald van 

AccountantNBA-platform voor accountants en financials: 
https://www.accountant.nl/nieuws/2019/2/bdo-sociaal-domein-zet-financiele-positie-gemeenten-
onder-druk/ 

Actiz - Anbo. (2020). Toolkit woonopgave senioren. Utrecht: Actiz - Anbo. 
Actiz. (2020, juni 25). Actiz en Anbo wijzen op tekort seniorenwoningen. Opgehaald van Actiz: 

https://www.actiz.nl/nieuws/actiz-en-anbo-wijzen-op-tekort-seniorenwoningen 
Aedes. (2020, februari 9). Inspiratie voor woonvormen. Opgehaald van Aedes: 

https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/wonen-en-zorg/overzicht-woonvormen.html 
Aedes-Actiz. (2015). Gemeenschappelijk wonen over de grens. Den Haag: Aedes-Actis. 
Aedes-Actiz. (2020, maart 13). Woonvariaties. Opgehaald van KCWZ: 

https://www.kcwz.nl/thema/woonvariaties/praktijk 
Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. (2020, juni 25). kcwz. Opgehaald van kcwz: 

https://www.kcwz.nl/index 
Alex Sievers. (2020). Ouder worden en naar elkaar omzien in ParkEntree. Gerón. 
ANBO. (2019). Uw Woontoekomst. Woerden: ANBO. 
ANBO Woonz. (2016). Verhuizen en Anticiperen. Woerden: ANBO. 
Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration 

Research and Theory, 543-571. 
Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide healthy promotion. Helath Promotion 

International, 11-18. 
Arana, M., & Wittek, R. (2016, augustus 9). Community resilience: sustained cooperation and space usage in 

collective housing. Building Research & Information, pp. 764-774. 
Baetsen, P. (2015). Dilemma’s van corporaties bij langer thuis wonen . Tijdschrift over ouder worden & 

samenleving , 50-52. 
Bassant, E. (2016, december). Zoektocht naar nieuwe financiering. Zorgvisie, pp. 28-30. 
Beens, R. (2018). Sociaal- maatschappelijke doelstellingen in grondbeleid. Groningen: Rijksuniversiteit 

Groningen en Aedes-Actis. 
Bekkering, T., & Walter, J. (2017). Van idee naar resultaat. Rossum: Mediawerf. 
Beyond Now. (2020, maart 8). Senior Smart Living. Opgehaald van Beyond Now: 

https://www.beyondnow.nl/senior-smart-living/ 
Bhar, S., & Brown, K. (2012). Treatsment of Depression and Suicide in Older Adults. Cognitive and Behavioral 

Practice , 116-125. 
Binnenlands Bestuur. (2019, december 20). Rijk bespaart per jaar ruim 1,3miljars euro op WMO budgetten. 

Opgehaald van Binnenlands Bestuur: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/rijk-
bespaart-per-jaar-ruim-1-3-miljard-euro-op.11782262.lynkx 

Blauwhoed Vastgoed. (2020, maart 13). Park Entree. Opgehaald van Blauwhoed Vastgoed: 
https://blauwhoed.nl/parkentree 

Bleijenbergh, I. (2015). Kwalitatief onderzoek in organisaties. Amsterdam: Boom Lemma uitgevers. 
BNA. (2020, april 28). Architecten herontwerpen vaker door bouwkosten. Opgehaald van BNA: 

https://www.bna.nl/nieuws/architecten-herontwerpen-vaker-door-stijgende-bouwkosten 
Boekhoudt, B. (2012). Fijn de toekomst in. Utrecht: Universiteit Utrecht. 
Bofill-Poch, S. (2018, juni 3). Changing moralities: Rethinking elderly care in Spain. The Australian Journal of 

Anthropology , pp. 237-249. 
Bokeloh, P. (2020, april 29). Bouwkosten drijven prijs nieuwbouwwoning omhoog. Opgehaald van ABN Amro: 

https://insights.abnamro.nl/2020/01/bouwkosten-drijven-prijs-nieuwbouwwoning-omhoog/ 



 

Passende woonconcepten voor verhuisbewuste ouderen; van denken naar doen   Pagina 51 
  
 

Bolt, M., Koning, M., & Visser, N. (2019). Kosten extra eisen toegankelijkheid appartementen. Amsterdam: EIB. 
Boonstra, B. (2015). Planning Strategies in an Age of active citizenship. Utrecht: Universiteit Utrecht. 
Bouwend Nederland. (2019, Juni). in-papier-kun-je-niet-wonen. Opgehaald van Bouwend Nederland: 

https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/6673/in-papier-kun-je-niet-wonen 
Bruinsma, F., & Koomen, E. (2018). Ruimtelijke Ordening in Nederland. Amsterdam: VU Amsterdam. 
Buijs, M. (2019). Sectorprognoses Bouw. Amserdam: ABN Amro. 
CBRE. (2020). Real Estate Market - Sector Outlook Zorgvastgoeg. Amsterdam: CBRE. 
Centraal Bureau voor de Statistiek. (2020, april 22). 65-plussers met meer auto's en kilometers op de weg. 

Opgehaald van CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/08/65-plussers-met-meer-auto-s-en-
kilometers-op-de-weg 

Centraal Bureau voor de Statistiek:. (2020, april 22). Motorfietsen, bromfietsen en fietsen. Opgehaald van CBS: 
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatschappij/verkeer-en-vervoer/transport-en-
mobiliteit/2017/motorfietsen-bromfietsen-en-fietsen 

Cheong, Y., & Mustaffa, N. (2017). Critical Success Factors for Malaysian Construction Projects: An Investigative 
Review. International journal of built environment and sustainability , 93-104. 

CIZ. (2020, april 5). Begrippenlijst. Opgehaald van CIZ: https://www.ciz.nl/client/veelgestelde-vragen-
clienten/begrippenlijst/intramurale-zorg?highlight=WyJpbnRyYW11cmFsZSJd 

Cobouw. (2020, juli 20). Meer ouderen willen verkassen. Opgehaald van Cobouw: 
https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2018/08/cbs-meer-ouderen-willen-verkassen-
101263674 

Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen. (2020). Oud en Zelfstandig in 2030, Een reisadvies. Den 
Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Companen. (2020). Masterplan Wonen Soest. Soest: Gemeente Soest. 
Davelaar, M., Gruppen, A., & Knevel, J. (2018). Goede Buren, Lessen uit gemengde woonprojecten in Utrecht. 

Utrecht: Hogeschool Utrecht. 
De Kam, G., Damoiseaux, D., Dorland, L., Pijpers, R., van Biene, M., Jansen, E., & Sleats, J. (2019). Kwetsbaar en 

zelfstandig. Nijmegen: Radboud University. 
De Leve, E., Geuting, E., & Kramer, I. (2019). Benchmark gemeentelijke grondprijzen. Arnhem: STEC Groep. 
De Witte, M., & Jonker, J. (2013). Essenties van verandermanagement. Management Executive, 222-225. 
De Zeeuw, F. (2018). Zo werkt gebiedsontwikkeling. Delft: TU Delft. 
Den Draak, M., Marangos, A. M., Plaisier, I., & De Klerk, M. (2016). Wel Thuis. Den Haag: Sociaal Cultureel 

Planbureau. 
Department of Elderly affairs Florida. (2019). Summary of programs and services. Tallahassee, USA: 

Department of Elderly affairs Florida. 
Diek, R., Garssen, A., Heitman, M., Van Loon, M., & Weijters, M. (2004). Groen in de ouderenzorg. Utrecht: 

Universiteit Utrecht. 
Dijkman, M. (2017). Collectief wonen voor senioren heeft de toekomst . Wonen en Mobiliteit, 61-65. 
Dow, B., & Gaffy, E. (2015). Mental health and well-being in older people. Australasian Journal of Ageing, 220-

223. 
Driest, P. (2004). Woonbehoefte in tijden van vergrijzing. In D. Van Well, Beter Bouwen en Bewonen (pp. 170-

176). Den Haag: Stichting Toekomst beeld der Techniek. 
Duitslandinstituut. (2020, maart 10). Steeds-meer-duitsers-betalen-voor-zorg-ouders. Opgehaald van 

Duitslandinstituut: https://www.duitslandinstituut.nl/artikel/23386/steeds-meer-duitsers-betalen-
voor-zorg-ouders 

Ekamper, P. (2010). Nieuwbouw, verhuisketens en segregatie. In F. Van Dam, S. Boschman, P. Peeters, R. Van 
Kempen, G. Bolt, & P. Ekamper, Nieuwbouw, verhuizingen en segregatie: effecten van nieuwbouw op 
de bevolkingssamenstelling van stadswijken (pp. 129-152). Den Haag: Planbureau voor de 
Leefomgeving. 

Elan Wonen. (2020, juni 17). Hof van Leijh. Opgehaald van Elan Wonen: 
https://www.elanwonen.nl/aanbod/projecten/nieuwbouwprojecten/project/item/55/ 

Erfdelen. (2020, Juni 2). Uitgangspunten. Opgehaald van Erfdelen: https://www.erfdelen.nl/informatie 



 

Passende woonconcepten voor verhuisbewuste ouderen; van denken naar doen   Pagina 52 
  
 

Europese-Commissie. (2017). State of Health in the EU. Brussel: OECD. 
Evers, J., & De Boer, F. (2012). The Qualitative Interview: Ats and Skill. In J. Evers, & F. De Boer, The Qualitative 

Interview: Ats and Skill (pp. 31-103, 137-146). Amsterdam: Boom Uitgevers. 
Faun, H., Hollander, M., & Van Klaveren, S. (2014). Belemmeringen bij het opzetten van 

woonzorgarrangementen voor senioren. Zoetermeer: Panteia. 
Felix, E. (2019). 'Cohousing' : an overview and residential preferences of the elderly. Eindhoven: Technische 

Universiteit Eindhoven. 
Flikweert, R. (2013). Intergenerationele solidariteit in Nederland en Duitsland. Rotterdam: Erasmus Universiteit. 
Folker, M. (2011). Kritieke succes en faalfactoren projectontwikkelingsproces woningbouw. Nijmegen: Radboud 

Universiteit Nijmegen. 
Francke, M. (2010). Casametrie, de kunst van het modelleren en voorspellen van de martkwaarde van 

woningen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. 
Fundación Roure. (2020, februari 11). Proyectos. Opgehaald van Fundación Roure: 

https://www.fundacioroure.org/es/proyectos/ 
Gebiedsontwikkeling.nu. (2017, maart 20). Vier visies op binnenstedelijke ontwikkeling. Opgehaald van 

Gebiedsontwikkeling.nu: https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/vier-visies-op-
binnenstedelijke-ontwikkeling/ 

Gehner, E., Halman, J., & De Jonge, H. (2006). Risk management in Dutch Real Estate Development sector: A 
survey. Proceedings of the 6th International postgraduate research conference in the built and human 
environment, Delft, The Netherlands (pp. 541-554). Delft: Technische Universiteit Twente. 

Gemeente Soest. (2020, juni 28). College van B&W. Opgehaald van Gemeente Soest: 
https://www.soest.nl/bestuur-en-organisatie/college-van-b-en-w 

Gemeente Stichtse Vecht. (2020, juni 19). College van burgemeenster en wethouders. Opgehaald van 
Gemeente Stichtste Vecht. 

Gemeente Stichtse Vecht. (2020, juni 19). Wonen en Wijken. Opgehaald van Gemeente Stichtse Vecht: 
https://stichtsevecht.nl/onderwerpen/wonen-en-wijken/ 

Gottfries, C. (2001). Late life depression. European Archives of Psychiatry & Clinical Neuroscience, 57-61. 
Greve, B. (2017). Long-term Care for the Elderly in Europe. London Groot Brittannië: Routledge Taylor & Fancis 

Group. 
Grit, R. (2016). P6 methode, Projectaanpak in zes stappen. Groningen: Noordhoff Uitgevers. 
Gum, A., & Ayalon, L. (2018). Self-perceptions of aging mediate the longitudinal relationship of hopelessness 

and depressive symptoms. International Journal of geriatric psychiatry, 591-597. 
Gunduz, M., & Yahya, A. (2018). Analysis of project success factors in construction industry . Technological and 

economic development of economy, 67-80. 
Gusakova, E., & Romanova, E. (2019). Using group decision support systems in the preparation of real estate 

development projects. Web of Cinferences, 1-8. 
Habion. (2020, juni 04). Onze visie. Opgehaald van Habion: https://www.habion.nl/onze-visie/ 
Hagen, G., & Neijmeijer, R. (2020). Woonprofielen van senioren. Den Haag: Platform 31 (Springco urban 

analytisc). 
Halperin, D. (2013). Aging, Family, and Preferences for Care among older Jews and Arabs. Israel Studies Review, 

102-121. 
Hanson, M., Cooper, C., Sayer, A., Eendebak, R., Clough, G., & Beard, J. (2016). Developmental aspects of a life 

course approach to healthy ageing. The Journal of Physiology, 2147-2160. 
Harms, L., & Kansen, M. (2016). Fietsfeiten, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid . Den Haag: Ministerie van 

infrastructuur en Waterstaat. 
Hassink, J. (2020, april 22). Groen goed voor de gezondheid. Opgehaald van WUR: 

https://www.wur.nl/nl/show-longread/Groen-goed-voor-de-gezondheid.htm 
Hermes, J. (2020, april 28). Minstens 1000 nieuwe locaties nodig voor zorgvastgoed. Opgehaald van CBRE: 

https://nieuws.cbre.nl/1000-nieuwe-locaties-nodig-zorgvastgoed/ 
Hersey, P., Blanchard, K., & Johnson, D. (2007). Management of organizational behaviour. New York USA: 

Pearson Education. 



 

Passende woonconcepten voor verhuisbewuste ouderen; van denken naar doen   Pagina 53 
  
 

Heurkens, E. (2012). Private sector-led Urban Development Projects. Delt: TU Delft. 
Hingstman, G., & Prak, P. (2018). Knarrenhof een plek om 113 te willen worden. Zwolle: Stichting Knarrenhof. 
Holtslag-Broekhof, S. (2018). Land Use Policy. Elsevier, 821-828. 
Homan, L., Jansen, P., Hulst, S., & Dijk, N. (2019). Meerwaarde van woonvoorzieningen met zorg voor ouderen. 

Enschede: Actiz - HHM. 
Huber, M., Knottnerus, J., Green, L., Horst, H. v., Jadad, A., Kromhout, D., Smid, H. (2011). How should we 

define health? British Medical Journal, 235-237. 
Huisman, E., Appel-Meulenbroek, R., & Kort, H. (2018). A structural approach for the redesign of a smallscale 

care facility as a guideline for decisionmakers. Intelligent Buildings International, 32-43. 
Jansen, H., Stavenuiter, M., Dijkhuis, A., Van Dongen, M., & Van Tricht, A. (2008). Gemeenschappelijk wonen op 

leeftijd. Den Haag: Minsterie van VWS en VROM. 
Kazak, J., Van Hoof, J., Swiader, M., & Szewranski, S. (2017). Real Estate for the ageing society - The perspective 

of a new market. Real Estate Management and Valuation, 13-24. 
KBO-PCOB. (2020, maart 21). Kanttekeningen bij vergrijzingsstudie. Opgehaald van KBO-PCOB: 

https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/kanttekeningen-bij-vergrijzingsstudie/ 
KBO-PCOB. (2020, maart 20). Ministerie VWS omarmt ons manifest waardig ouder worden. Opgehaald van 

KBO-PCOB: https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/ministerie-vws-omarmt-ons-manifest-waardig-ouder-
worden/ 

KBO-PCOB. (2020, juni 24). Over ons. Opgehaald van KBO-PCOB: https://www.kbo-pcob.nl/over-ons/ 
Kilimanjaro Wonen. (2020, juni 11). Wij. Opgehaald van Kilimanjarowonen: 

https://www.kilimanjarowonen.nl/Wij.html 
Kivimäki, T., Stolt, M., Charalambous, A., & Suhonen, R. (2020). Safety of older people at home: an intagrative 

literature review. International Journal of Older People Nursing, 1-23. 
Knarrenhof. (2020, mei 28). Nieuwsbericht. Opgehaald van Knarrenhof: https://knarrenhof.nl/wp-

content/uploads/2020/04/Nieuwsbrief-voorjaar-2020-
1.6.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=sendy&utm=campaign=email_marketing 

Knipp, S. (2018). Senioren gaan woningmarkt. Geron, 42-45. 
Kok, P. (2020, april 2). De rode contouren. Opgehaald van VBTM: https://www.vbtm.nl/weblog/de-rode-

contouren 
Larsson, G., & Wilde Larsson, B. (1998). Quality of care: relationship between the perceptions of elderly home 

care users and their caregivers. Social Welfare, 252-258. 
Leenen, J. (2011). van Woonconsumer naar Woonprosumer. Utrecht: Universiteit Utrecht. 
Lijzenga, J., & Van der Waals, T. (2014). Woonvoorkeuren specifieke woonvormen voor ouderen: een verhaal 

met veel gezichten. Arnhem: Companen. 
Lupi, T., Van Triest, N., & Homan, L. (2015). Transformatie van serviceflats . Den Haag: Platform 31. 
Luppi, E. (2010). Autonomy and Citizenship in the Late Third Age. Educational Gerontology, 872-892. 
LVGO. (2020, juni 5). Gemeenschappelijk wonen 50plus. Opgehaald van LVGO: https://www.lvgo.nl/ 
Machielse, A., Bos, P., Van der Vaart, W., & Thoolen, E. (2017). Experiment Vitale woongemeenschappen. Den 

Haag: Platform 31. 
Mahadevan, M., Hartwell, H., Feldman, C., Ruzsilla, J., & Raines, E. (2013). Assisted-living elderly and the 

mealtime experience. Journal of Human Nutrition and Dietetics, 152–161 . 
Managementsite. (2020, februari 21). Kritische Succesfactoren. Opgehaald van Managementsite Kennisbank: 

https://www.managementsite.nl/kennisbank/kritische-succesfactoren#sectie-4 
Maslow, A. (1954). The instictoid of basic needs. Journal of Personality, 336-347. 
Meijer, L. (2020). Wenkend Perspectief voor Senioren. Lelystad: Hogeschool Utrecht. 
Michael, Y., Green, M., & Farquhar, S. (2006). Neighborhood design and active aging. Health & Place, 734-740. 
Michielsen, T., Groot, S., & Veenstra, J. (2019). Het bouwproces van nieuwe woningen. Den Haag: Centraal 

Planbureau. 
Ministerie van BZK. (2018). Woononderzoek 2018. Den Haag: Ministerie van BZK. 
Ministerie van VWS. (2020, juli 24). Taskforce Wonen en Zorg. Opgehaald van Taskforce Wonen en Zorg: 

https://www.taskforcewonenzorg.nl/ 



 

Passende woonconcepten voor verhuisbewuste ouderen; van denken naar doen   Pagina 54 
  
 

NOS. (2020, februari 9). artikel - Advies veel meer bouwen voor ouderen. Opgehaald van NOS: 
https://nos.nl/artikel/2318770-advies-veel-meer-bouwen-voor-ouderen.html 

NOS. (2020, Januari 24). Nederland heeft minste duurzame energie van hele EU, 'dit jaar wel versnelling' . 
Opgehaald van NOS: https://nos.nl/artikel/2320040-nederland-heeft-minste-duurzame-energie-van-
hele-eu-dit-jaar-wel-versnelling.html 

Nozeman, E. (2017). De initiatieffase van het nieuwe ontwikkelen. Amsterdam: ASRE. 
Nunes, A. (2018). Needs of Elderly in Portugal. Journal of Aging and Innovation, 2-10. 
NVM. (2020, maart 10). Erik Ronnes: locaties, locaties, locaties! Opgehaald van NVM: 

https://www.nvm.nl/nieuws/2020/erik-ronnes-locaties/ 
Oomen architecten. (2020, maart 14). Heikant Tilburg. Opgehaald van Oomen Architecten: 

https://oomenarchitecten.nl/alle-projecten/woonzorgcentrum-de-heikant-tilburg 
Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2014). Waarde Propositie Ontwerp. Lausanne: Boom 

Uitgevers Amsterdam. 
Paagman, J. (2011). Risicomanagement tijdens plan- en projectontwikkeling. Amsterdam: Technische 

Universiteit Eindhoven. 
Parkentree . (2020, maart 13). Parkentree Senior Smart Living. Opgehaald van Parkentree: 

https://www.parkentree.nl/wonen-met-een-plus-is-meer-dan-alleen-thuiskomen/ 
Parker, E. (2015). Elderly mental health needs. Mens Sana Monographs, 91-99. 
Pekkonen, M., Turunen, M., & Haverinen-Shaughnessy, U. (2018). Housing quality perceptions in Finland: the 

elderly population. Builiding Research & Information, 417-429. 
Phadermrod, B., Crowder, R., & Wills, G. (2019). Importance-Performance Analysis based SWOT analysis. 

International Journal of Information Management, 194-203. 
Piters, D. (2007). (Verplichte) samenwerking tussen projectontwikkelaar en aannnemer bij het 

ontwikkelingsproces . Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 
Planbureau voor de Leefomgeving. (2019). Zelfstandig Thuis op hoge leeftijd. Den Haag: Planbureau voor de 

Leefomgeving. 
Platform 31, Aedes Actiz. (2017). Langer zelfstandig wonen – de opgave voor corporaties. Den Haag: Platform 

31. 
Rigo. (2017). Monitor Investeren in de toekomst, Ouderen en langer zelfstandig wonen. Amsterdam: Rigo. 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. (2020, februari 8). Kwetsbare Ouderen. Opgehaald van RIVM: 

https://www.rivm.nl/ouderen-van-nu-en-straks/kwetsbare-ouderen 
Rijksoverheid. (2018). Programma langer thuis, plan van aanpak 2018-2021. Den Haag: Rijksoverheid. 
Rodrigues, V., Monteiro, M., Soares, S., Valente, A., Silva, S. S., Duarte, D., Barroso, I. (2019). Development of 

help and surveillance technologies for dependent elderly people at home . European Journal of Public 
Health, 12. 

Rohm, M. (2017). Modelling Critical Success Factors of International Joint Ventures in Real Estate Development. 
Cheltenham, Groot Brittanië: University of Gloucestershire. 

Ros, S. (2020, april 3). De Zeeuw verteld. Opgehaald van Stadszaken: 
https://www.stadszaken.nl/ruimte/gebiedsontwikkeling/1356/wat-is-gebiedsontwikkeling-de-zeeuw-
vertelt 

Ruyten. (2020, april 7). Opleidingen. Opgehaald van Thuishuisproject: 
https://www.thuishuis.org/index.php/opleidingen 

Ruyten, J. (2017). Laat niemand in eenzaamheid leven, handleiding voor het opzetten van een Thuishuis 
concept. Kamerik: De Toorts. 

Scheller, D., & Thörn, H. (2018). Governing sustainable urban development through self-bluid groups en 
cohousing. International journal of urban and regional research, 914-933. 

Senior smart living. (2019). ParkEntree, inclusief ontwikkelen als perspectief. Thuis in de Wijk (pp. 1-24). 
Amersfoort: Blauwhoed vastgoed, Beyond Now, Vitaal&Zo, Inbo architecten. 

Sievers, A. (2020, maart 13). ParkEntree Schiedam. Opgehaald van Beyond Now: 
https://www.beyondnow.nl/ontwikkelen-voor-senioren-lessons-learned-parkentree-schiedam/ 

Sinek, S. (2009). Begin met het waarom. New York: Businesscontact. 



 

Passende woonconcepten voor verhuisbewuste ouderen; van denken naar doen   Pagina 55 
  
 

Sinek, S. (2015). Solving Global Issues with. Brown Journal of World affairs, 369-376. 
SKW. (2020, april 20). Woonkeur. Opgehaald van SKW-Certificatie: https://www.skw-

certificatie.nl/woonkeur.html 
Slaets, J. (2006). Frailty. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. 
Sociaal en Cultureel Planbureau. (2017). Gelukkig in een verpleeghuis? Den Haag: Sociaal en Cultureel 

Planbureau. 
Stadt Köln. (2020, maart 10). Mehrgenerationenwohnen - Neue Wohnformen in Köln. Opgehaald van Stadt 

Köln: https://www.stadt-koeln.de/service/produkt/mehrgenerationenwohnen-neue-wohnformen-
koeln 

Stavenuiter, M., Nederland, T., & Van den Toorn, J. (2010). Tussen kwetsbaar en vitaal. Utrecht: Verwey-Jonker 
Instituut. 

Stewart, J., & Bourn, C. (2013). The environmental health practitioner: new evidence-based roles in housing, 
public health and well-being. Perspectives in Public Health , 325-329. 

Stichting De Knarrenhof. (2020, maart 13). De Knarrenhof. Opgehaald van De Knarrenhof: 
https://knarrenhof.nl/ 

Stichting Haarlemse Hofjes. (2020, februari 21). Hofjes in Haarlem. Opgehaald van Hofjes in Haarlem: 
https://hofjesinhaarlem.nl/hofjes-in-haarlem/ 

Stichting KilimanjaroWonen. (2020, maart 13). Gerealisseerde projecten. Opgehaald van KilimanjaroWonen: 
www.kilimanjarowonen.nl/Projecten/Gerealiseerde_projecten.html 

Stoop, A. (2014). Gewoon Vitaal Blijven. Wageningen: Wageningen University. 
Swanborn, P. (2017, maart 29). Kwalitatief onderzoek en exploratie. Kwalon, Tijdschrift voor kwalitatief 

onderzoek, pp. 7-13. 
Thuis in de Wijk. (2020, februari 9). Seniorvriendelijke buurt vraagt om bewustzijn en samenwerking blog. 

Opgehaald van Thuis in de wijk: https://www.thuisindewijk.nu/nieuws/20200203-seniorvriendelijke-
buurt-vraagt-om-bewustzijn-en-samenwerking-blog 

Thuishuis Woerden. (2020, maart 13). Thuishuis Woerden. Opgehaald van Thuishuis Woerden: 
https://thuishuiswoerden.nl/ 

Timmermans, E. S., Visser, M., Van der Ploer, H., Wagtendonk, A., Van der Plas, S., & Deeg, D. (2016). The 
association of the neighbourhood built environment with objectively measured physical activity in 
older adults with and without lower limb osteoarthritis . BMC Public Health, 1-12. 

Tomini, F., Groot, W., & Tomini, S. (2016). Informal care and gifts to and from older people in Europe: The 
interlinks between giving and receiving. BMC Health Services Research, 1-11. 

Van Campen, C. (2011). Kwetsbare Ouderen. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau. 
Van der Gugten, C. (2017). Preventieve domotica voor zelfstandige ouderen. Groningen: Hanze Hogeschool. 
Van Hoof, J., Kazak, J., Perek-Białas, J., & Peek, S. (2018). The Challenges of Urban Ageing: Making Cities Age-

Friendly in Europe. International Journal of Environmental Research and Public Health, 1-17. 
Van Loenen, I. (2005). Consument gericht bouwen. Leeuwarden: Univesiteit Twente. 
Van Oorsouw, I. (2019). Wie bepaalt dan wat ‘goed’ is? Utrecht: Universiteit voor Humanistiek. 
Van Rooy, P. (2009). Nederland boven Water II. Den Haag: Habiforum / Nirov. 
Ven, v. d. (2011). Vastgoedontwikkeling op basis van kracht in plaats van macht. Nijmegen: Radboud 

Universiteit Nijmegen. 
Verheijen, T. (2015). Wonen naar behoeften : een onderzoek naar een woonzorgconcept voor licht 

zorgbehoevende senioren. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 
Vilans. (2019). Ouderen- en gehandicaptenzorg in Scandinavië. Utrecht: Vilans. 
Volckaert, E., De Decker, P., & Leinfelder, H. (2019). Met de rollator om brood. Zorg, 25-29. 
WA Governor’s Office. (2020, maart 8). Washington a model for seniors ling term health care. Opgehaald van 

Medium: https://medium.com/wagovernor/washington-a-model-for-seniors-long-term-health-care-
fbcaa0311431 

Weggeman, M. (1997, juni 20). Organiseren met Kennis inaugurale rede. Organiseren met Kennis. Eindhoven, 
Noord Brabant, Nederland: Technische Universiteit Eindhoven. 



 

Passende woonconcepten voor verhuisbewuste ouderen; van denken naar doen   Pagina 56 
  
 

Weicht, B. (2013). The making of the elderley: Constructing the subject of care. Journal of Aging studies, 188-
197. 

Westendorp, R., Mulder, B., Van der Does, A., & Van der Ouderaa, F. (2014). When vitality meets longevity. In 
T. Kirkwood, & C. Cooper, New strategies for health in later life (p. Hfdst 13.). Leiden: John Wiley & 
Sons Inc. 

Wijn, M., Hofenk, W., Hoekstra, R., & Hengeveld, M. (1994). Kritische succesfactoren aan een nadere analyse 
onderworpen. Tilburg: Tilburg University. 

Witter, Y. (2019, november 3). Top 10 woonconcepten voor senioren: omzien naar elkaar het centrale thema. 
Opgehaald van Stedenbouw architectuur: www.stedebouwarchitectuur.nl/nieuws/031119/top-tien-
woonconcepten-voor-senioren-omzien-naar-elkaar-ht-centrale-thema 

Wittermans, R. (2004). Projectontwikkelingsproces van binnenstedelijke bouwprojecten. Eindhoven: TU 
Eindhoven. 

Witvorapong, N. (2011). The Dynamics of Living Arrangements Among the Elderly. Ann Arbor, Verenigde Staten: 
University of North Carolina. 

Wohnen mit alt und jung e.v. (2020, maart 10). Wohnen mit alt und jung. Opgehaald van Wohen mit alt und 
jung: http://waj.koeln/ 

Wolfram, M., Borgström, S., & Farrelly, M. (2019). Urban transformative capacity: From concept to practice. 
Royal Swedish Academy of Sciences 2019, 437–448. 

Woningnet Stadsregio Amsterdam. (2020, maart 18). Begrippen. Opgehaald van Woningnet regio Amsterdam: 
https://www.woningnetregioamsterdam.nl/nl-
NL/Help%20en%20uitleg/EenWoningZoeken/Begrippen 

Woongemeenschap De Oosterburen. (2020, maart 13). De Oosterburen woongemeenschap. Opgehaald van De 
Oosterburen woongemeenschap: https://oosterburendenbosch.nl/ 

Woongroep De Wiekslag. (2020, maat 13). De Wiekslag Dronten. Opgehaald van De Wiekslag Dronten: 
http://www.dewiekslagdronten.nl/index.htm 

Woonzorg Nederland. (2020). Innoveren in seniorenhuisvesting, Samen zoeken naar nieuwe formules. 
Amstelveen: Woonzorg Nederland. 

World Health Organisation. (2007). Global Age-friendly Cities: A Guide. Genéve Zwitsterland: WHO. 
Wyatt-Brown, A., Ray, R., & Kivnick, H. (2016). The big move : life between the turning points. Bloomington, 

Verenigde Staten: Indiana University Press. 
Yin, R. (2013). Case Study Research Design & Methods. Saint Louis - Verenigde Staten: Sage Publications. 
Zoppi, C., Argiolas, M., & Lai, S. (2014). Factors influencing the value of houses. Land Use Policy, 367-380. 
ZorgSaam Wonen. (2020, juni 25). Wat is ZorgSaamwonen. Opgehaald van zorgsaamwonen: 

https://www.zorgsaamwonen.nl/wat-is-zorgsaamwonen 
 

  



 

Passende woonconcepten voor verhuisbewuste ouderen; van denken naar doen   Pagina 57 
  
 

Voorkomen             Uitstellen            Verminderen            Gevolgen beperken 

Kwetsbaarheid  

Co
m

pl
ex

ite
it 

be
ho

ef
te

s 
 

Omgaan met chronische aandoeningen 
Chronische aandoeningen, maar redden 
zich prima. Wel eens psychosociale  
klachten en last van geheugen 

Vitaal 
Begin chronische aandoeningen 
Maar verder geen beperkingen 

Lichamelijk en mobiliteitsproblemen 
Chronische aandoeningen en kunnen 
zich niet meer zelfstandig redden.  

Multidomein problematiek 
Klachten lichamelijk, psychisch, 
mobiliteit en cognitie. Ervaren soms  
te weinig aandacht   

Extreem kwetsbaar 
Ervaren ernstige klachten  
In verschillende domeinen. 

Bijlage 2  Begrippenlijst 

Wat zijn ouderen?  
Mensen met een leeftijd van 65 jaar en ouder (Planbureau voor de Leefomgeving, 2019). 
Voor deze definitie wordt aangesloten bij de definitie die wordt gehanteerd in verschillende studies van het 
Planbureau voor de Leefomgeving.  

Wat zijn senioren?  
Dit is een synoniem voor ouderen, dus mensen met een leeftijd van 65 jaar en ouder. 
Voor deze definitie wordt aangesloten bij de definitie die wordt gehanteerd in verschillende studies van het 
Planbureau voor de Leefomgeving.  

Wat zijn oude ouderen? 
Mensen met een leeftijd van 75 jaar en ouder (Planbureau voor de Leefomgeving, 2019).  
Deze extra categorie gebruikt het Planbureau voor de Leefomgeving om de oudste groep binnen de totale 
groep ouderen aan te duiden. 

Wat zijn verhuisbewuste ouderen? 
Dit onderzoek wordt primair uitgevoerd voor alle ‘verhuisbewuste’ ouderen in Nederland. Met de aanduiding 
‘verhuisbewust’ wordt die groep ouderen bedoeld die bewust anticipeert op het ouder worden en bereid is te 
verhuizen (met een verhuisintentie) naar een passende woning voordat ze te kwetsbaar worden (Planbureau 
voor de Leefomgeving, 2019). Om de term ‘voordat ze te kwetsbaar worden’ verder aan te duiden, wordt een 
model over kwetsbaarheid en complexiteit van de behoeftes gebruikt, zie Figuur 19. De verhuisbewuste 
ouderen vallen in de categorieën ‘vitaal’ en ‘omgaan met chronische aandoeningen’ volgens dit model. 
 
Figuur 19, Model kwetsbaarheid en complexiteit behoeften (Groningen frailty indicator) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
(Rijksoverheid, 2018) (Slaets, 2006) 
 
 



 

Passende woonconcepten voor verhuisbewuste ouderen; van denken naar doen   Pagina 58 
  
 

Wat is kwetsbaarheid? 
Kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van opeenstapeling van lichamelijke, psychische en/of sociale 
tekorten in het functioneren dat de kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten, zoals 
functiebeperkingen, opname en overlijden (Van Campen, 2011). Zie ook Figuur 19 voor de opbouw van 
kwetsbaarheid en de complexiteit van de behoeften.  
 
Wat is vergrijzing? 
De ontwikkeling dat de gemiddelde leeftijd van de bevolking snel toeneemt (World Health Organisation, 2007). 
 
Wat is een passend woonconcept voor ouderen?  
Een passend woonconcept voor ouderen is een woonconcept die is afgestemd op de wensen en behoeften van 
deze doelgroep. 

Wat zijn kritieke succesfactoren? 
“De factoren op basis waarvan een onderneming zich ten opzichte van de concurrentie kan onderscheiden om 
aldus een duurzame positieve relatie met de markt op te bouwen (Wijn, Hofenk, Hoekstra, & Hengeveld, 1994)” 
Deze definitie is gedefinieerd vanuit de bedrijfskunde en ontstaan vanuit een cotrole op het behalen van de 
belangrijkste doelen van een organisatie. Voor dit onderzoek naar de kritieke succesfactoren van      
de ontwikkeling van passende woonconcepten voor ouderen, volstaat de volgende meer universele definitie: 
“Kritieke succesfactoren zijn factoren die beslissend zijn voor het al dan niet behalen van een vooraf gesteld doel  
(Managementsite, 2020)”. Deze definitie is gebruikt in dit onderzoek. 
 
Wat zijn seniorenwoningen? 
Er is geen eenduidige definitie voor seniorenwoningen. “Een ouderenwoning is een woning bewoond door 55-
plussers, waarvan de respondent aangeeft dat deze speciaal voor ouderen geschikt is (Ministerie van BZK, 
2018)”. In dit onderzoek wordt met een seniorenwoning een woning bedoeld die toegankelijk is voor senioren 
of mensen met een beperking (Woningnet Stadsregio Amsterdam, 2020). 
 
Wat zijn aanleunwoningen?  
“Een aanleunwoning is een woning die toegankelijk is voor senioren of mensen met een beperking. Kenmerken 
van een aanleunwoning zijn: gelijkvloers of toegankelijk via een lift en in de buurt van een dienstencentrum  
(Woningnet Stadsregio Amsterdam, 2020)”. 
 
Wat is een serviceflat? 
“Een complex van gebouwen met zelfstandige appartementen waarin verschillende diensten en voorzieningen 
worden aangeboden die betrekking hebben op wooncomfort, veiligheid, service, zorg, welzijn en ontspanning  
(Lupi, Van Triest, & Homan, 2015).” 
 
Wat zijn klantsegmenten? 
“Klantsegmenten zijn groepen mensen of organisaties die een bedrijf probeert te bereiken en waarvoor zij 
waarde wil creëren met een op maat gesneden waardepropositie (Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Smith, 
2014).”  
 
Wat is een waardepropositie? 
“Waardeproposities zijn gebaseerd op een verzameling producten en diensten die waarde creëren voor een 
klantsegment (Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Smith, 2014).” 
 
Wat is projectontwikkeling? 
“Projectontwikkeling is het voor eigen rekening en risico initiëren en managen van projecten, waarbij elk uniek 
project door middel van faseren, beheersen en beslissen optimaal ontwikkeld wordt, van initiatief tot en met 
oplevering, door een centraal sturende marktpartij (Piters, 2007)”. 
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Wat is gebiedsontwikkeling ? 
“Gebiedsontwikkeling vormt daarentegen een maatschappelijke opgave die een interdisciplinaire aanpak 
hanteert en het dynamische en open karakter van planvorming benadrukt waarbij formele plannen 
ondersteuning bieden (Van Rooy, 2009).” 
 
Wat is intramurale zorg?  
“Intramurale zorg (letterlijk: zorg binnen de muren), is zorg die geboden wordt in een zorginstelling, zoals een 
verpleeghuis, een instelling voor verstandelijk gehandicapten of een ggz-instelling (CIZ, 2020).” 
 
Wat is Woonkeur? 
Het certificaat WoonKeur wordt afgegeven aan woningen die een voldoende niveau aan gebruikskwaliteit, 
toegankelijkheid, flexibiliteit en aanpasbaarheid bezitten (SKW, 2020).  
 
Wat zijn woonlasten? 
De woonlasten zijn meer dan alleen het maandbedrag voor de hypotheek of huur. Onder woonlasten wordt 
bijvoorbeeld ook verstaan: energiekosten, onderhoudskosten en verzekeringen (ABN Amro, 2020). 
 
Wat is een contouren beleid?  
“In ruimtelijke regelgeving hebben Provincies vastgelegd waar verstedelijking mag plaatsvinden en waar het 
landelijke gebied gehandhaafd moet blijven (Kok, 2020).” 
 
Wat is macht? 
Macht is onder te verdelen in de volgende factoren: de ideehebber is in staat om te straffen, 
de ideehebber is in staat om te belonen, de ideehebber is in staat macht via connecties op te bouwen, 
de ideehebber is in staat gesteld om beslissingen te nemen, de ideehebber is in staat om anderen met zich te 
laten identificeren, de ideehebber bevindt zich op een knooppunt van informatie, de ideehebber is in staat 
werk te vermakkelijken (Hersey, Blanchard, & Johnson, 2007). 
 
Wat is de kracht van een idee? 
Kracht gaat over de impact van het idee op de omgeving onder te verdelen in de hardheid van de 
onderbouwing en de mate waarop het idee appelleert aan denkbeelden (Weggeman, 1997).  
 
Wat is draagvlak? 
De mate van draagvlak is het aantal en intensiteit waarmee stakeholders zich commiteren aan een idee 
(Bekkering & Walter, 2017). 
 
Wat is haalbaarheid? 
Een idee is haalbaar als de benodigde informatie beschikbaar is en de cijfers kloppen (Bekkering & Walter, 
2017). 
 
Wat is een project? 
Een project is een tijdelijk samenwerkingsverband van een aantal mensen, vaak uit verschillende vakgebieden, 
om binnen een vastgestelde tijd met een vastgesteld budget een vooraf vastgesteld projectresultaat te 
bereiken (Grit, 2016). 

 
Wat is een projectplan? 
Een plan waarin het project duidelijk wordt beschreven in termen van te bereiken projectdoelen, op te leveren 
resultaten, het beschikbare budget en de planning van het project (Grit, 2016). 
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Wat is een verhuisketen? 
Een verhuisketen wordt gedefinieerd als ‘een reeks elkaar opvolgende verhuizingen doordat een nieuwe 
woning wordt gerealiseerd of doordat een bestaande woning vrijkomt (Ekamper, 2010). 
 
Wat zijn dragers?  
Mensen die vooral geven in hun relatie met hun omgeving (Tomini, Groot, & Tomini, 2016). 
 
Wat zijn vragers? 
Mensen die vooral ontvangen in hun relatie met hun omgeving (Tomini, Groot, & Tomini, 2016).  
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“Het zilveren cement dat senioren zijn voor onze 
samenleving, blijft buiten beeld.” 

Vanderkaa, Directeur ouderenbond KBO-PCOB 

Bijlage 3  Analyse Waarde Propositie Canvas 

Klanttaken 
Wat zijn de drijfveren van ouderen? Wat willen ze vooral in het leven en in het wonen? In deze analyse wordt  
ingezoomd op de oudere zelf, om daarmee het Waarde Propositie Canvas (Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & 
Smith, 2014) te vullen.  

Brits onderzoek geeft de volgende definitie voor vitaliteit van ouderen. “Het vermogen zich aan te passen en 
eigen regie te hebben met het oog op sociale, fysieke en emotionele uitdagingen (Huber, et al., 2011).”  
Deze definitie bestaat uit twee aspecten: autonomie (eigen regie) en aanpassingsvermogen. Aanpassings-
vermogen is weer afhankelijk van de vaardigheid van de oudere om met stressvolle situaties om te gaan en van 
de beschikbaarheid van middelen om dit te faciliteren (Antonovsky, 1996).  

Het behouden van autonomie en waardigheid is belangrijk voor ouderen (Huber, et al., 2011). Israëlisch 
onderzoek naar de wensen van ouderen en hun rol in de samenleving, bevestigt dit (Halperin, 2013). 
Oostenrijks onderzoek is kritisch over onze samenleving en vanuit welk perpectief ouderen worden benaderd. 
Ouderen worden regelmatig bekeken vanuit het perspectief van kostenpost of risicofactor (Weicht, 2013) 
(Wyatt-Brown, Ray, & Kivnick, 2016). De samenleving lijkt ouderen geen betekenisvolle sociale rol meer te 
geven, noch binnen het gezin, noch in de gemeenschap (Parker, 2015). “Het zilveren cement dat senioren zijn 
voor onze samenleving blijft buiten beeld,” aldus Vanderkaa voorzitter van Nederlands grootste ouderenbond 
(KBO-PCOB, 2020). Ouderen verlangen dus naar behoud van autonomie en waardigheid, terwijl onze 
samenleving dat moeilijk lijkt te maken. 

 
 
 
 
 

Een onderzoek naar vitaliteit van ouderen, door Wageningen University en Leyden Academy, hanteert een 
bredere definitie van vitaliteit (Stoop, 2014). Om als oudere vitaal te blijven, is het volgende nodig: jezelf nuttig 
maken voor de mensen om je heen, het blijven ontplooien van activiteiten en het kunnen omgaan met 
tegenslag. In het omgaan met tegenslag, komt het aanpassingsvermogen terug. Dat het jezelf nuttig maken 
voor je medemens voldoening geeft, bevestigt een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut (Stavenuiter, 
Nederland, & Van den Toorn, 2010). Zelfontplooiing komt ook terug in de definitie van vitaliteit die 
Westendorp, Mulder, Van der Does en Van der Ouderaa gebruiken in het boek ‘Welbeing in later life’. Zij 
omschrijven vitaliteit als volgt: “Het vermogen om ambities te stellen passend bij de levenssituatie en deze zelf 
gestelde doelen te realiseren (Westendorp, Mulder, Van der Does, & Van der Ouderaa, 2014).”  

Samenvattend zijn voor ouderen de volgende Klanttaken te definiëren:   
 Behouden van autonomie; 
 Behouden van waardigheid; 
 Aanpassingsvermogen hebben; 
 Voldoende financiële middelen hebben; 
 Zelfontplooiing;  
 Je kunnen inzetten voor een ander. 

Wat opvalt aan de genoemde aspecten, is dat deze onderzoeken blijkbaar zijn gedaan in welvarende en veilige  
landen. De meeste door de ouderen genoemde aspecten staan namelijk hoog op de piramide van Maslow 
(Maslow, 1954). Als we de theorie van Maslow respecteren, mogen we ervan uit gaan dat aspecten als 
lichamelijke behoeften en veiligheid, ook tot de behoeftes van ouderen behoren. 
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Voordelen, Voordeelverschaffers, Pijnpunten en Pijnverzachters 
De drijfveren van ouderen zijn in beeld. Maar welke behoeftes passen daarbij en hoe kan een passend 
woonconcept voor deze doelgroep, op deze behoeftes aansluiten? In deze paragraaf worden de ‘Voordelen’ 
gekoppeld aan de ‘Voordeelverschaffers’ en de ‘Pijnpunten’ aan de ‘Pijnverzachters’. Hiermee wordt verder 
invulling gegeven aan het ‘Waarde Propositie Canvas’ (Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Smith, 2014).   

Autonomie behouden 
Autonomie en zelf de regie hebben is belangrijk voor ouderen (Voordeel). Dus in een passend woonconcept 
zullen ouderen de beschikking willen hebben over een eigen woning (Voordeelverschaffer) (ANBO, 2019) 
(Luppi, 2010). In een onderzoek van de ANBO onder ouderen gaf maar liefst 46,3% van de respondenten aan 
wel meer gezamenlijk te willen wonen, maar alleen onder de voorwaarde van volledige zelfstandigheid. Dat 
was veruit de hoogste score ten opzichte van de andere antwoorden.  
 
Zelf de regie hebben, betekent dat je als oudere invloed wilt uitoefenen op het ontwerp van je woning en de 
directe woonomgeving (Voordeel). Nederland richt zich steeds meer op participerende ontwerpprocessen,  
waarmee ouderen worden betrokken bij het ontwerp van hun woning (Huisman, Appel-Meulenbroek, & Kort, 
2018) (Leenen, 2011). Het is dus relevant om ouderen invloed te laten uitoefenen op het ontwerp van een 
passend woonconcept (Voordeelverschaffer).     
 
Wanneer er gezondheidsproblemen optreden, dan komt het zelfstandig wonen in gevaar (Planbureau voor de 
Leefomgeving, 2019), zie ook de ‘Groningen frailty indicator’ in Figuur 19 in Bijlage 2. Gezondheidsproblemen 
kunnen dus een bedreiging zijn voor de autonomie van de oudere (Pijnpunt). Wanneer een passend 
woonconcepten beschikt over een netwerk van mantelzorgers, omdat de buren bijvoorbeeld omzien naar 
elkaar, dan zal dit de autonomie van de oudere bevorderen (Pijnverzachter) (Stavenuiter, Nederland, & Van 
den Toorn, 2010).  

Waardigheid behouden 
Er nog toe doen in de maatschappij en niet neergezet te worden als zielig, is voor ouderen belangrijk (Halperin, 
2013). Amerikaans onderzoek toonde aan dat de mate waarin de oudere zichzelf als krachtig of juist als 
hulpbehoevend ziet, direct resulteert in een goede of slechtere mentale gezondheid (Gum & Ayalon, 2018). “Ik, 
thuiswonende oudere wil van betekenis zijn voor mensen in mijn omgeving en niet slechts een last vanuit 
volledige afhankelijkheid,” aldus een van de ouderen die meewerkte aan een onderzoek over woonservice-
gebieden in Nederland (De Kam, et al., 2019). 

Een passend woonconcept voor ouderen zal in zijn communicatie uitingen ouderen als krachtig en waardig 
moeten framen, om aantrekkelijk gevonden te worden door de doelgroep. Wanneer we kijken naar het 
Knarrenhof als woonconcept voor ouderen, dan is het principe van waardigheid duidelijk waar te nemen op 
hun website (Stichting De Knarrenhof, 2020). De volgende quotes zijn onder andere op hun website te lezen: 
“Leeftijd is slechts een nummer”, “Wist u dat de oudste man van Nederland tot rond zijn 100e met de auto over 
de peripherique in Parijs reed? Zonder schade?”, “Veel interessanter dan de hulpvraag, zijn de talenten.” Dat de 
hedendaagse samenleving ouderen geen betekenisvolle sociale rol meer lijkt te geven, is pijnlijk voor ouderen 
(Pijnpunt) (Parker, 2015). Door de bewoner van een passend woonconcept als krachtig te framen, biedt men de 
oudere een verleidelijk perspectief (Pijnverzachter).  

Aanpassingsvermogen hebben 
Voor de kwaliteit van leven, is het aanpassingsvermogen van ouderen van belang (Stoop, 2014) (Bhar & Brown, 
2012). Aanpassingsvermogen is afhankelijk van de vaardigheid van de oudere om met stressvolle situaties om 
te gaan, maar ook van de beschikbaarheid van middelen om dit te faciliteren (Antonovsky, 1996). Een 
afnemende gezondheid (Pijnpunt) levert stress op bij ouderen, al is het alleen al vanwege de afname in 
autonomie (zie Figuur 18). Psychologen hebben onderzocht dat het aantal ouderen (65+) met een depressie 
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ruim twee keer zo hoog (15%) is, dan bij jongere volwassenen (5-8%) (Gottfries, 2001). Veelal heeft dat te 
maken met een afnemende gezondheid (Pijnpunt).   

Woningen die qua toegankelijkheid en domotica afgestemd zijn op een oudere doelgroep, helpen ouderen 
langer zelfstandig te wonen (Pijnverzachter) (Rodrigues, et al., 2019) (Planbureau voor de Leefomgeving, 2019). 
Een netwerk van mantelzorgers in het woonconcept, kan helpen om met gebreken om te gaan (Pijnverzachter), 
in fysieke zin, maar ook in mentale zin. Ouderen kunnen elkaars vaardigheden, om met stressvolle situaties om 
te gaan, ontwikkelen (Bhar & Brown, 2012) (Felix, 2019). 

Voldoende financiële middelen 
Het huishoudboekje van ouderen moet natuurlijk kloppen (Planbureau voor de Leefomgeving, 2019). Net als bij 
alle andere leeftijdsgroepen. Er is echter een belangrijk verschil, namelijk dat ouderen hun inkomen niet zelf 
meer kunnen beïnvloeden en dat hun kosten ten gevolge van gezondheidsproblemen zullen toenemen 
(Pijnpunt). Uit onderzoek blijkt ook dat ouderen, betaalbaarheid (Pijnverzachter) een van de belangrijkste 
voorwaarden vinden voor een nieuwe woning (World Health Organisation, 2007) (ANBO Woonz, 2016).     

Zelfontplooiing 
Positieve sociale contacten en het ondernemen van leuke activiteiten zijn belangrijk voor het mentaal gezond 
ouder worden (Voordeel) (Bhar & Brown, 2012) (Gottfries, 2001). Autralisch onderzoek naar het welzijn van 
ouderen, toont aan dat ouderen hun welzijn toeschrijven aan sociale vebondheid (Dow & Gaffy, 2015). Ze 
weten ook dat ze hiervoor inspaning moeten leveren, zoals gezamenlijk hobby’s uitoefenen. Een passend 
woonconcept met een sterke sociale samenhang en ruimtes voor ontmoeting en gezamenlijke activiteiten, 
vervult dus een behoefte van ouderen (Voordeelverschaffer). Amerikaans onderzoek toonde bijvoorbeeld het 
belang van gezamenlijk maaltijden aan, voor het welbevinden van de oudere (Mahadevan, Hartwell, Feldman, 
Ruzsilla, & Raines, 2013).  

Ouderen benadruken het belang van stilstaan bij ambities en het eigen initiatief om doelen te realiseren voor 
het verbeteren van kwaliteit van leven (Stoop, 2014). Naast ‘zelf regie’ is het behalen van doelen dus 
belangrijk, ook op hoge leeftijd. De mate van ontwikkeling is zelfs belangrijk is voor de levensverwachting 
(Hanson, et al., 2016). Ouderen in Portugal gaven zelfs aan behoefte te hebben aan een senior universiteit, om 
zich zo te kunnen blijven ontwikkelen (Voordeel) (Nunes, 2018). Wanneer in een woonconcept voor ouderen 
workshops, cursussen en lezingen zouden worden gegeven, kan ook aan deze wens van de ouderen worden 
voldaan (Voordeelverschaffer).  

Je kunnen inzetten voor een ander 
Hulp van familie en vrienden bij allerlei dagelijkse activiteiten, is een belangrijke bron van ondersteuning van 
ouderen en het verhoogt het welzijn van de oudere (Voordeel), blijkt uit Brits onderzoek (Tomini, Groot, & 
Tomini, 2016). Aan de andere kant zijn ouderen niet alleen ontvangers van steun, maar ook belangrijke 
aanbieders van steun, aangezien geven en ontvangen vaak wederkerig is. Uit het onderzoek van Tomini, Groot 
en Tomini blijkt dat er twee motieven zijn om te helpen: uitwisselingsachtige motieven en altruïstische 
motieven. Bij de eerste vorm wordt de hulp aan een ander gezien als een investering in je eigen sociaal 
pensioen. Deze uitwisseling neemt toe, als het netwerk waarbinnen zich dit afspeelt, nabij is. De altruïstische 
vorm neemt toe op hogere leeftijd en ook hier is de nabijheid van het netwerk van invloed op de mate van 
hulpverlening (Tomini, Groot, & Tomini, 2016). Nederlands onderzoek bevestigt het beeld, dat ouderen het 
belangrijk vinden om iets te doen voor een ander (Stoop, 2014) (De Kam, et al., 2019). 

Een passend woonconcept voor ouderen faciliteert door de nabijheid van leeftijdsgenoten, dat er onderling  
diensten zullen worden uitgewisseld (Voordeelverschaffer). Met als motivatie het investeren in je eigen sociaal 
pensioen of vanwege altruïstische motieven (Stoop, 2014) (Tomini, Groot, & Tomini, 2016).  
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Groene omgeving 
Portugees onderzoek onderstreept het belang van groene ruimtes in de direct omgeving van het woonconcept 
voor ouderen (Voordeelverschaffer) (Nunes, 2018). Ondanks dat de actieradius van de oudere afneemt, blijft 
de wens om te  genieten van de natuur (Voordeel). Nu is het wel zo dat de uitkomsten van dit Portugese 
onderzoek, moeten worden bekeken door de bril van een Zuid-Europese cultuur en een warmer klimaat. 
Onderzoeken van de Wageningen Universiteit en de Univestiteit Utrecht, bevestigen echter het belang van 
groen voor ouderen en kwetstbaren (Hassink, 2020) (Diek, Garssen, Heitman, Van Loon, & Weijters, 2004). Het 
verbetert hun gezondheid en welzijn. 

Piramide van Maslow 
Zoals bij de Klanttaken benoemd, kwamen uit diverse westerse onderzoeken naar de behoeften van ouderen, 
nauwelijks basisbehoeftes als veiligheid en lichamelijke behoeftes (Maslow, 1954). Dat deze niet genoemd zijn, 
wil niet zeggen dat ouderen ze niet belangrijk vinden. Aangenomen wordt dat ouderen ze vanzelfsprekend 
vinden, omdat dit universele behoeftes zijn van ieder mens. Daarom is het wel belangrijk stil te staan bij een 
tweetal basisbehoeftes (veiligheid en lichamelijke behoeftes), omdat ze onderdeel moeten uitmaken van een 
passend woonconcept voor ouderen. 

Veilig zijn 
Uit een brede evaluatie van een aantal woonservicegebieden in Nederland, kwam het belang van een veilige 
buurt wel naar voren. “Ouderen benoemen ook de nabijheid van voorzieningen, verkeersveiligheid, sociale 
veiligheid en het plezier dat zij aan de woonomgeving beleven als factoren die belangrijk zijn voor zelfstandig 
wonen (De Kam, et al., 2019).” Mensen willen zich niet onveilig voelen in hun woning en woonomgeving 
(Pijnpunt) (Maslow, 1954). Fins onderzoek naar de veiligheid van ouderen in hun woning, geeft de volgende 
onderverdeling van de term veiligheid: fysieke veiligheid, sociale veiligheid, emotionele veiligheid en cognitieve 
veiligheid (Kivimäki, Stolt, Charalambous, & Suhonen, 2020). Volgens de Finse onderzoekers ligt er in de 
wetenschap veel te veel nadruk op de fysieke veiligheid van de ouderen, terwijl het gevoel van veiligheid een 
belevingswaarde is.  

Een passend woonconcept voor ouderen heeft veilige woningen (Pijnverzachter) die: 
 fysiek veilig zijn, denk daarbij aan toegankelijkheid met wandelstok, rollator of rolstoel; 
 cognitief veilig zijn, denk daarbij aan koken op inductie en brandmelders voor de brandeiligheid bij 

geheugenverlies (Planbureau voor de Leefomgeving, 2019); 
 sociaal veilig zijn, denk daarbij aan het concept van ‘omzien naar elkaar’; 
 emotioneel veilig zijn, denk daarbij aan respectvol omgaan met elkaar, volgens bijvoorbeeld de regels 

van de woonvereniging (Kivimäki, Stolt, Charalambous, & Suhonen, 2020).  

Uiteraard is dit aspect ook van belang bij de locatiekeuze van het woonconcept. Verkeersveiligheid werd ook 
genoemd in de evaluatie van de woonservicegebieden (De Kam, et al., 2019).   

Voorzieningen dichtbij hebben 
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft het in haar studie ‘Zelfstandig thuis op hoge leeftijd’ over het 
belang van voorzieningen in de woonomgeving van de oudere (Planbureau voor de Leefomgeving, 2019). Ze 
hebben het over de triple-A voorzieningen. De Albert Heijn/Aldi, Arts en Apotheek, vormen samen deze triple-
A voorzieningen (Timmermans, et al., 2016) (Michael, Green, & Farquhar, 2006). Uit een evaluerend onderzoek 
naar woonservicegebieden in Nederland, kwam ook het belang van voorzieningen in de buurt van de woning 
naar voren (De Kam, et al., 2019). Ouderen hechten blijkbaar wel aan voorzieningen in de buurt, als het hun 
expliciet wordt gevraagd. Verder blijkt uit onderzoek dat het ook goed is voor de gezondheid van de oudere 
(Voordeel) omdat het stimuleert regelmatig te wandelen (Timmermans, et al., 2016) (Michael, Green, & 
Farquhar, 2006). Kortom, voorzieningen in de buurt zijn belangrijk voor de primaire levensbehoeftes en het 
stimuleert de gezondheid (Voordeelverschaffer).  
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Bijlage 4  Matrixen ‘The age-friendly city’ passende woonconcepten voor ouderen 

Verenigde Staten 
In de Verenigde Staten maakt men de beweging van institutionele ouderenzorg naar zorg aan huis (WA 
Governor’s Office, 2020). Tussenvormen als meergeneratie woningen en woongemeenschappen worden door 
de Amerikaanse overheid gestimuleerd (Department of Elderly affairs Florida, 2019). Men spreekt hierbij over 
het ‘assisted-living’ (Mahadevan, Hartwell, Feldman, Ruzsilla, & Raines, 2013) of ‘co-housing’ (Aedes-Actiz, 
2015). Het ‘Department of Health & Human Services’ van de Verenigde Staten omschrijft ‘assisted-living’ 
woonvormen. De Amerikanen noemen als randvoorwaarden: een geschikte woning, de beschikbaarheid van 
hulp bij het dagelijks leven en gezamenlijk eten (Mahadevan, Hartwell, Feldman, Ruzsilla, & Raines, 2013). 
Opvallend is dat de Amerikaanse overheid het gezamenlijk eten als een belangrijke voorwaarde voor ouderen- 
huisvesting ziet. Dit komt omdat de grondleggers van dit soort woonconcepten in de Verenigde Staten, het 
Deense architectenechtpaar Durrett en McCarmant, gezamenlijke maaltijden essentieel vinden voor het laten 
slagen van deze woonconcepten (Aedes-Actiz, 2015). Een voorbeeld van een ‘assisted-living’ woonvorm in de 
Verenigde Staten is Swan’s Market in Oakland.  

Swans’s Market – Oakland USA 
Swan’s Market is een oude markthal in het historisch stadscentrum van Oakland, Californië (Aedes-Actiz, 2015). 
Dit complex met een versmarkt, kantoren en 18 appartementen in de betaalbare huursector en een ‘co-
housingproject’ met 20 koopappartementen is een maximaal gemengd complex, zie ook Figuur 20. Deze 
verschillende groepen mensen leven samen in een woongemeenschap. Ze eten regelmatig samen en er zijn 
allerlei andere gezamenlijke activiteiten.  

Figuur 20, Swan’s Market - Oakland USA 

 
(Aedes-Actiz, 2015) 
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Figuur 21, Matrix ‘The age-friendly city’ - Swan’s Market - Oakland USA 
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Goed leefmilieu en toegankelijke omgeving met voorzieningen  In groot complex met 
diverse voorzieningen  

Toegankelijk openbaar vervoer   Haltes openbaarvervoer 
nabij 

Aangepaste en veilige huisvesting  Met binnenging 
Zingeving, maatschappelijke participatie en inkomen  Samen koken en eten,  

andere activiteiten als  
sportschool, dans 

Respectvolle omgang en beschikbaarheid mantelzorg  Omzien naar elkaar 
Sociaal netwerk   Gezamenlijk eten o.a. 
Communicatie en Informatie  Maandelijkse 

vergaderingen woongroep 
Beschikbaarheid formele zorg en gezondheidszorg  Andere schaalgrootte 

(Kersing, 2020) (World Health Organisation, 2007) 

Zweden 
In de jaren dertig van de vorige eeuw ontstonden er in Zweden zogenaamde ‘Kollektivhus’ (Aedes-Actiz, 2015). 
Woonvormen die te vergelijken waren met onze Nederlandse bejaardenhuizen, met dat verschil dat er niet 
alleen bejaarden woonden maar ook jongeren en mensen van middelbare leeftijd. In de jaren zestig was deze 
voorziening niet meer te financieren (Larsson & Wilde Larsson, 1998). Een groep bewoners van het Hässelby 
Family Hotel bedacht daarom een nieuwe collectieve woonvorm. Een woonvorm die de huishoudelijke taken 
tussen de verschillende bewoners verdeelde, met als gedachte dat ieder individueel huishouden door  
schaalvergroting minder tijd hoefde te spenderen aan deze taken. De Scandinavische landen hebben net als 
Nederland een beweging gemaakt van institutionele ouderenzorg naar langer zelfstandig thuis (Greve, 2017). 
Alleen is in Nederland deze beweging later gestart dan in landen als Zweden. De ouderenzorg in Scandinavië 
lijkt model te hebben gestaan voor het Nederlandse overheidsbeleid de afgelopen jaren (Vilans, 2019). Een 
voorbeeld van een Zweeds ‘Kollektivhus’ is Färdknäppen in Stockholm. 

Färdknäppen in Stockholm 
Een voorbeeld van een Zweeds ‘Kollektivhus’ is Färdknäppen in Stockholm. Deze woonvorm is toegankelijk 
voor mensen van 40 jaar en ouder die geen thuiswonende kinderen meer hebben. Het is in 1993 gebouwd en 
het ‘Kollektivhus’ functioneert al 22 jaar heel goed. Volgens de bewoners is het belangrijk om de 
groepssamenstelling gevarieerd te houden naar leeftijd en werkenden/niet-werkenden. Färdknäppen ligt in 
een gewilde stadswijk van Stockholm en is aantrekkelijk gelegen. In Färdknäppen doet ieder mee naar eigen 
vermogen. De jongere bewoners zijn wellicht sterker en hebben meer energie, maar zij hebben minder tijd 
omdat ze nog werken. Het zijn de jong gepensioneerden en de ouderen die een goede gezondheid hebben, die 
uiteindelijk het meeste doen in huis (Aedes-Actiz, 2015). 

Figuur 22, Färdknäppen in Stockholm 

 

 

 

 

 

(Aedes-Actiz, 2015). 
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Figuur 23, Matrix ‘The age-friendly city’ - Färdknäppen - Stockholm Zweden 
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Goed leefmilieu en toegankelijke omgeving met voorzieningen  Nabij centrum met veel 
voorzieningen 

Toegankelijk openbaar vervoer   Nabij haltes openbaar 
vervoer 

Aangepaste en veilige huisvesting  Kleine maar geschikte 
appartementen 

Zingeving, maatschappelijke participatie en inkomen  Samen koken, tuinieren, 
muziek maken 

Respectvolle omgang en beschikbaarheid mantelzorg  Omzien naar elkaar 
Sociaal netwerk   Gezamenlijk eten o.a. 
Communicatie en Informatie  Niet formeel geregeld 
Beschikbaarheid formele zorg en gezondheidszorg  Andere schaalgrootte 

(Kersing, 2020) (World Health Organisation, 2007) 

Duitsland 
In Duitsland vond in de jaren negentig een opleving plaats van de woongroepen voor ouderen (Aedes-Actiz, 
2015). Ouderen die voor elkaar zorgden en naar elkaar omkeken. Sinds 2000 worden er steeds meer 
woongemeenschappen ontwikkeld, waar meerdere generaties samenleven. Wellicht dat de Duitse regeling, dat 
kinderen aansprakelijk zijn voor de zorgkosten van hun ouders, deze woonvormen heeft gestimuleerd 
(Duitslandinstituut, 2020). Hoewel deze regeling recent is afgebouwd, heeft het waarschijnlijk wel de kijk op 
het ‘zorgen voor je ouders’ beïnvloed (Flikweert, 2013).  

De Duitse stad Keulen heeft veel ervaring met verschillende meergeneratie woonvormen (Stadt Köln, 2020). Op 
haar website vermeldt ze waaraan een meergeneratiewoning moet voldoen. De meergeneratiewoning moet 
centraal gelegen zijn en niet te groot van omvang zijn (10-20 woningen). De woningen moeten toegankelijk zijn 
en verschillende groottes hebben. Er moeten gemeenschappelijke ruimtes en tuinen aanwezig zijn. De 
appartementen worden door verschillende leeftijdsgroepen bewoond (bijvoorbeeld tweederde jonger dan 
zestig jaar en eenderde ouder dan zestig jaar), waarbij een wooncomplex met overwegend ouderen ook 
mogelijk moet zijn (Stadt Köln, 2020). Een voorbeeld van een meergeneratie woning in Duitsland is ‘Wohnen 
mit alt und jung’ in de wijk Neu-Ehrenfeld in Keulen (Wohnen mit alt und jung e.v., 2020).  

Wohnen mit alt und jung – Keulen Duitsland 
Een voorbeeld van een meergeneratie woning in Duitsland is ‘Wohnen mit alt und jung’ in de wijk Neu-
Ehrenfeld in Keulen (Wohnen mit alt und jung e.v., 2020). Bijna iedereen woont in een huis met meerdere 
bewoners. De woonvereniging heeft 34 leden is in 1994 opgericht. In 2006 werd het appartementencomplex 
opgeleverd, waar ze sinds die tijd samenwonen met jong en oud (Aedes-Actiz, 2015). Samen vormen de 
bewoners een actieve gemeenschap. Er worden filmavonden, zondag ontbijt, tuindagen, barbecues en 
spelmiddagen georganiseerd. De bewoners van het huis van meerdere generaties zijn gemengd naar leeftijd, 
burgerlijke staat en inkomen (Wohnen mit alt und jung e.v., 2020).  
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Figuur 24, Matrix ‘The age-friendly city’ – Wohnen mit alt und jung – Keulen Duitsland 
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Goed leefmilieu en toegankelijke omgeving met voorzieningen  Weinig voorzieningen in 
directe buurt 

Toegankelijk openbaar vervoer   Nabij halte openbaar 
vervoer 

Aangepaste en veilige huisvesting  Geschikte appartementen 
in diverse formaten 

Zingeving, maatschappelijke participatie en inkomen  Samen ontbijten, 
tuinieren, filmavonden 

Respectvolle omgang en beschikbaarheid mantelzorg  Omzien naar elkaar 
Sociaal netwerk   Gezamenlijk eten o.a. 
Communicatie en Informatie  Woonvereniging  
Beschikbaarheid formele zorg en gezondheidszorg  Thuiszorg is beschikbaar 

(Kersing, 2020) (World Health Organisation, 2007) 

Spanje 
In Spanje en andere delen van Zuid-Europa wordt ouderenzorg geregeld en betaald door familie en ouderen 
zelf (Bassant, 2016). Een behoorlijk verschil met de ouderenzorg in Nederland. Vanuit de betaalbaarheid op 
langere termijn, lijkt dit voor Nederland een gewenste ontwikkeling (Bassant, 2016). In Spanje zijn er echter 
kritische geluiden over deze manier van zorg. “In de huidige context van financiële crisis lijkt gezinszorg echter 
geen keuze, maar een ongewenst gevolg van het gebrek aan overheidsbeleid (Bofill-Poch, 2018)”, aldus een 
onderzoeker van de Universiteit van Barcelona. Dergelijke ouderenzorg blijkt te resulteren in een zware 
belasting voor met name vrouwen (Bofill-Poch, 2018).  

Een oplossing voor de zorg voor ouderen kan de meergeneratie woning zijn. Dat deze woonvorm zich niet 
persé in een groot gebouw hoeft te bevinden, wordt in Barcelona bewezen. In Barcelona is al ruim 35 jaar de 
Fundació Roure gehuisvest, gericht op kwetsbare ouderen (Aedes-Actiz, 2015).  

Figuur 25, Fundació Roure – Barcelona Spanje 
 

 

 

 

 

 
(Fundación Roure, 2020) 

Fundació Roure – Barcelona Spanje 
De stichting heeft een wijkcentrum in een wijk met veel ouderen, waar overdag activiteiten worden 
aangeboden, waar verpleegkundigen en psychologen aanwezig zijn voor behandelingen, waar een wasserij is 
en diverse andere voorzieningen voor ouderen aanwezig zijn. Daarnaast bieden ze thuis ondersteuning zoals 
hulp bij het schoonmaken, koken en psychische hulp. Ook bemiddelt de stichting sinds 2017 tussen eenzame 
ouderen die een kamer over hebben en studenten die een kamer zoeken. De studenten mogen gratis wonen 
bij de ouderen die een kamer over hebben (Fundación Roure, 2020). Daartegenover staat dat de jongeren ten 
minste 2 uur per dag doorbrengen met de ouderen. In de praktijk blijken de jongeren allerlei zaken samen met 
de ouderen te regelen. Samen eten, boodschappen doen of samen allerlei activiteiten ondernemen (Fundación 
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Roure, 2020). De gemiddelde leeftijd van de ouderen is 85 jaar, de jongeren zijn gemiddeld 22 jaar oud (Aedes-
Actiz, 2015). 

Figuur 26, Matrix ‘The age-friendly city’ – Fundació Roure – Barcelona Spanje 
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Goed leefmilieu en toegankelijke omgeving met voorzieningen  Door activiteitencentrum 

diverse voorzieningen  
Toegankelijk openbaar vervoer   Haltes openbaarvervoer 

nabij 
Aangepaste en veilige huisvesting  Nog niet aangepaste 

woning 
Zingeving, maatschappelijke participatie en inkomen  Samen diverse activiteiten 

onder nemen, als eten,  
boodschappen doen 

Respectvolle omgang en beschikbaarheid mantelzorg  Omzien naar elkaar 
Sociaal netwerk   Contact tussen oudere en 

jongere 
Communicatie en Informatie  Fundació Roure is een 

stichting met formele 
communicatie en regels. 

Beschikbaarheid formele zorg en gezondheidszorg  In activiteitencentrum 
beschikbaar 

(Kersing, 2020) (World Health Organisation, 2007) 

Woongemeenschap De Oosterburen Den Bosch 
Woongemeenschap De Oosterburen in Den Bosch is een van de eerste projecten die is gerealiseerd door de 
stichting Kilimanjaro Wonen. Deze stichting is in 2011 opgericht door drie bevriende ondernemers uit 
Eindhoven (Stichting KilimanjaroWonen, 2020). Het doel van de stichting is om groepen mensen te begeleiden 
in een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) traject. Daarbij richten ze zich specifiek op alternatieve 
kleinschalige woonprojecten voor ouderen. Volgens de initiatiefnemers zijn met name vijftigers en zestigers op 
zoek naar een woning waar ze waardig oud kunnen worden (Stichting KilimanjaroWonen, 2020).  

Op de locatie van een oud sportcomplex in Den Bosch is een nieuwe buurt gerealiseerd. Deze nieuwe buurt 
heet Vrij Spel en is helemaal ontwikkeld door de bewoners zelf. De buurt bestaat uit een combinatie van 
rijwoningen voor starters, tweekappers, vrijstaande woningen en hofwoningen voor senioren, zie ook de 
afbeelding Figuur 27. Het is dus een buurtje voor het meergeneratie wonen (Stichting KilimanjaroWonen, 
2020).  

Figuur 27, Woongemeenschap De Oosterburen - Den Bosch Nederland 

 
 (Woongemeenschap De Oosterburen, 2020) 
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Woongemeenschap De Oosterburen is een woongroep voor 45-plussers. Zij bouwden 14 appartementen en 
een gemeenschappelijke ruimte in twee lagen (Woongemeenschap De Oosterburen, 2020). Het project is 
december 2018 opgeleverd. Woongemeenschap De Oosterburen is volgens eigen zeggen een woongemeen-
schap met mensen die er voor elkaar zijn, die samen dingen ondernemen, betrokkenheid tonen bij elkaars 
leven en bereid zijn elkaar de helpende hand te geven als dat nodig is. Iedere bewoners heeft zijn eigen 1 of 2 
kamerappartement maar er zijn daarnaast ook veel gemeenschappelijke ruimtes (Woongemeenschap De 
Oosterburen, 2020).    

Figuur 28, Matrix ‘The age-friendly city’ – Woongemeenschap De Oosterburen – Den Bosch Nederland 
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Goed leefmilieu en toegankelijke omgeving met voorzieningen  Buurt winkelcentrum 
nabij. 

Toegankelijk openbaar vervoer   Halte openbaarvervoer is 
in de buurt. 

Aangepaste en veilige huisvesting  Aangepaste woningen  
met gemeenschappelijke 
ontmoetingsruimtes 

Zingeving, maatschappelijke participatie en inkomen  Samen diverse activiteiten 
ondernemen, samen 
koffie drinken. 

Respectvolle omgang en beschikbaarheid mantelzorg  Omzien naar elkaar 
Sociaal netwerk   Samen eten koffie drinken 
Communicatie en Informatie  Periodieke bewoners 

vergaderingen  
Beschikbaarheid formele zorg en gezondheidszorg  Andere schaalgrootte 

(Kersing, 2020) (World Health Organisation, 2007) 

Knarrenhof Zwolle 
Waarschijnlijk wel het meest bekende voorbeeld van een passende woonvorm voor ouderen in Nederland is 
het Knarrenhof in Zwolle (Hingstman & Prak, 2018) (Stichting Knarrenhof, 2020). In 2011 werd de Stichting 
Knarrenhof opgericht door Peter Prak. Hij faciliteert met zijn stichting CPO projecten van groepen ouderen, 
door ze een blauwdruk aan te bieden van een complete woonvorm voor ouderen, het Knarrenhof concept. Er 
wordt bij een Knarrenhof niet iedere keer vanaf nul begonnen, maar men start met het invullen van het 
concept. Een ‘geleide CPO’ die daardoor sneller van de grond komt dan een CPO, maar met alle vrijheid 
(Hingstman & Prak, 2018) (Stichting Knarrenhof, 2020). Het woonconcept Knarrenhof concept is bedacht als 
een oplossing voor ouderen die lang zelfstandig willen wonen, zonder afhankelijk te zijn van familie, vrienden 
of formele zorg. “Wonen in een Knarrenhof concept biedt de mogelijkheid elkaar te helpen zonder dat de 
bewoners privacy of onafhankelijkheid verliezen (Stichting De Knarrenhof, 2020)”.  

Het Knarrenhof in Zwolle bestaat uit 48 levensloopbestendige woningen waarvan 14 huurwoningen. Binnen in 
het hof ligt een royale gemeenschappelijke tuin en een vrijstaande gemeenschappelijke ruimte Het Hofhuys. 
De bewoners onderhouden zelf de gemeenschappelijke tuin en er worden diverse activiteiten georganiseerd in 
het Hofhuys. De woongroep in Zwolle bestaat sinds maart 2018 en heeft de naam Aahof. De bewoners geven 
het wonen in de Knarrenhof gemiddeld een 8,6 in een onlangs gehouden enquête (Aahof Zwolle, 2020).  
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Figuur 29, Matrix ‘The age-friendly city’ – Het Knarrenhof – Zwolle Nederland 
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Goed leefmilieu en toegankelijke omgeving met voorzieningen  Nabij winkelcentrum  
Toegankelijk openbaar vervoer   Haltes openbaarvervoer 

nabij 
Aangepaste en veilige huisvesting  Toegankelijke hofjes 

woning met gezamenlijke 
binnentuin 

Zingeving, maatschappelijke participatie en inkomen  Samen eten, tuinieren 
andere activiteiten  

Respectvolle omgang en beschikbaarheid mantelzorg  Omzien naar elkaar 
Sociaal netwerk   Gezamenlijk eten o.a. 
Communicatie en Informatie  Vergaderingen Vereniging 

Aahof 
Beschikbaarheid formele zorg en gezondheidszorg  Andere schaalgrootte 

(Kersing, 2020) (World Health Organisation, 2007) 

Woongroep De Wiekslag Dronten 
In 2002 heeft een groep enthousiaste bewoners in Dronten een vereniging opgericht voor gemeenschappelijk 
wonen voor vijftigplussers met de naam De Wiekslag (Woongroep De Wiekslag, 2020). “Samen wonen onder 
één dak met behoud van privacy (Woongroep De Wiekslag, 2020),” was hun ambitie. De leden van woongroep 
De Wiekslag in Dronten zijn 10 jaar bezig geweest om een gebouw in Dronten te realiseren om daarmee hun 
ambitie waar te maken. In oktober 2012 was het gebouw van de woongroep klaar. 

De leden van woongroep De Wiekslag in Dronten zijn 10 jaar bezig geweest om een gebouw in Dronten te 
realiseren en daarmee hun ambitie waar te maken. In oktober 2012 was het gebouw van de Woongroep klaar. 
Woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten heeft samen met de Woongroep een appartementengebouw 
gerealiseerd.  

Woongroep de Wiekslag is een groep bewoners van 55 jaar of ouder die zelfstandig wonen maar wel naar 
elkaar willen omzien. Totaal zijn er 25 appartementen en 1 gezamenlijke ruimte. De gezamenlijke ruimte wordt 
door alle bewoners samen betaald. Regelmatig worden er activiteiten gereorganiseerd in de groepsruimte. 
Ieder dinsdag- en donderdagochtend drinken de bewoners samen koffie. Er is een activiteitencommissie die 
uitstapjes organiseert en een tuincommissie die de gemeenschappelijke tuin onderhoudt.  

Figuur 30, Matrix ‘The age-friendly city’ – Woongroep De Wiekslag – Dronten Nederland 
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Goed leefmilieu en toegankelijke omgeving met voorzieningen  Centrum niet in de directe 
omgeving.  

Toegankelijk openbaar vervoer   Nabij haltes openbaar 
vervoer 

Aangepaste en veilige huisvesting  Geschikte appartementen 
Zingeving, maatschappelijke participatie en inkomen  Samen koken, tuinieren, 

en andere activiteiten 
Respectvolle omgang en beschikbaarheid mantelzorg  Omzien naar elkaar 
Sociaal netwerk   Gezamenlijk koffie 

drinken o.a. 
Communicatie en Informatie  In een formele 

woonvereniging 
Beschikbaarheid formele zorg en gezondheidszorg  Andere schaalgrootte 

(Kersing, 2020) (World Health Organisation, 2007) 
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Thuishuis Woerden 
Een innovatief woonconcept voor mensen van 60 jaar en ouder, is het Thuishuisproject (Aedes-Actiz, 2020). 
Deze woongroep voor alleenstaande en eenzame ouderen met een smalle beurs, is nu al op vijf plekken in de 
Nederland gerealiseerd. Het oudste Thuishuis staat in Harderwijk. Het doel van de Thuishuizen is: “Op een 
gezellige manier oud te worden (Thuishuis Woerden, 2020).”  

Het Thuishuis Woerden ligt aan de Prins Mauritssingel in Woerden en er wonen 6 ouderen. Door de kleine 
omvang van deze woonvorm wordt het ook wel een studentenhuis voor ouderen genoemd (Aedes-Actiz, 2020). 
Stichting Thuishuis Woerden is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet om eenzaamheid onder ouderen te 
voorkomen en te verminderen. Het uitgangspunt van het Thuishuis in Woerden is altijd de behoefte van de 
oudere en gericht op zelf- en samenredzaamheid (Thuishuis Woerden, 2020). De stichting organiseert diverse 
activiteiten zoals het Automaatje. Dit is een soort ‘über’ voor ouderen die niet meer zelf kunnen autorijden. De 
chauffeurs bestaan uit vrijwilligers die met hun eigen auto de ouderen wegbrengen of ophalen. Een andere 
activiteit is de Thuisbus een bus met horeca voorzieningen die ontmoeting in de wijk stimuleert.  

Figuur 31, Matrix ‘The age-friendly city’ – Thuishuis – Woerden Nederland 
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Goed leefmilieu en toegankelijke omgeving met voorzieningen  Buurtwinkelcentrum in de 
directe omgeving.  

Toegankelijk openbaar vervoer   Nabij haltes openbaar 
vervoer en Automaatje 

Aangepaste en veilige huisvesting  Kleine maar geschikte 
appartementen en 
gezamenlijke ruimtes. 

Zingeving, maatschappelijke participatie en inkomen  Samen koken en eten  
Respectvolle omgang en beschikbaarheid mantelzorg  Omzien naar elkaar 
Sociaal netwerk   Gezamenlijk eten o.a. 
Communicatie en Informatie  Via formele stichting 
Beschikbaarheid formele zorg en gezondheidszorg  Andere schaalgrootte 

(Kersing, 2020) (World Health Organisation, 2007) 

ParkEntree Schiedam 
Conceptontwikkelaar Beyond Now is een van de initiatiefnemers van het woonconcept ParkEntree in Schiedam 
(Sievers, 2020). Op hun website staat het volgende over ParkEntree: “Veel senioren (mensen met de nodige 
woonervaring) willen betrokken zijn bij hun omgeving. Die betrokkenheid faciliteren we door een goede 
ruimtelijke structuur (Sievers, 2020).”  

ParkEntree in Schiedam is geen volledig CPO project, maar is wel ontwikkeld met inspraakmomenten en 
ontwerpsessies met potentiële kopers en huurders, waardoor het project participatief tot stand is gekomen 
(Senior smart living, 2019). Deze manier van werken elimineert het CPO voorfinancieringsrisico. Blauwhoed 
Vastgoed is er als projectontwikkelaar bij betrokken en deze neemt het voorfinancieringsrisico op zich. 
Blauwhoed Vastgoed heeft als commerciële projectontwikkelaar, het woonconcept van ParkEntree als 
blauwdruk gebruikt voor een standaard ontwikkelingsconcept voor ouderen ‘Senior smart living’ (Blauwhoed 
Vastgoed, 2020). De woonbuurt ligt tussen de binnenstad en het Beatrixpark en is goed bereikbaar met de 
fiets, tram, metro, trein en auto. ParkEntree biedt comfortabel, gelijkvloers wonen in een moderne 
gelijkvloerse woning met vele plussen of een eigentijds appartement met ruim balkon of terras. 
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Figuur 32, Passend woonconcept voor ouderen - Park Entree – Schiedam Nederland 

 
 (Beyond Now, 2020) 
 
ParkEntree in Schiedam ligt tussen de binnenstad en het Beatrixpark (Parkentree , 2020). Het is een woonbuurt 
met 90 wooneenheden, zie ook Figuur 32. Het woonprogramma bestuur uit allerlei woningtypes van 
grondgebonden seniorenwoningen, senioren koopappartementen en appartementen in de middeldure huur 
(Sievers, 2020). ParkEntree heeft een lounge. Een gezamenlijke ruimte waar kan worden gegeten, koffie 
worden gedronken, gebiljart, gebridget of geschilderd. ParkEntree heeft een woonvereniging waaraan iedere 
bewoner bijdraagt. Gezamenlijk wordt er een gastvrouw ingehuurd die activiteiten organiseert (Parkentree, 
2020). De gastvrouw kan bewoners ook met potentiële zorgverleners in contact brengen (Sievers, 2020). 
 
Figuur 33, Matrix ‘The age-friendly city’ – ParkEntree – Schiedam Nederland 
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Goed leefmilieu en toegankelijke omgeving met voorzieningen  Centrum in de directe 
omgeving.  

Toegankelijk openbaar vervoer   Nabij haltes openbaar 
vervoer 

Aangepaste en veilige huisvesting  Royale geschikte 
appartementen/woningen 

Zingeving, maatschappelijke participatie en inkomen  Samen koken, biljarten, 
en andere activiteiten 

Respectvolle omgang en beschikbaarheid mantelzorg  Omzien naar elkaar 
Sociaal netwerk   Gezamenlijk koffie 

drinken, biljarten, bridgen 
Communicatie en Informatie  In een formele 

woonvereniging 
Beschikbaarheid formele zorg en gezondheidszorg  Doorverwijzer aanwezig 

(Kersing, 2020) (World Health Organisation, 2007) 
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Bijlage 5  Matrixen ‘The age-friendly city’ traditionele woonvormen voor ouderen 

De Woerd Utrecht Nederland 
In de Utrechtse wijk Leidsche Rijn ligt het appartementencomplex De Woerd (Aedes-Actiz, 2020). Groenrand 
Wonen heeft in het voorjaar van 2010 een seniorencomplex met WoonKeur opgeleverd. Het complex is 
gebouwd voor de doelgroep 55-plussers. De woningen zijn gelijkvloers. De 42 appartementen, die per lift 
bereikbaar zijn, zijn verdeeld over twee gebouwen. De gemiddelde leeftijd van de bewoners is 68 jaar. 
 
Figuur 34, Matrix ‘The age-friendly city’ – De Woerd – Utrecht Nederland 
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Goed leefmilieu en toegankelijke omgeving met voorzieningen  Geen voorzieningen in 
directe omgeving.  

Toegankelijk openbaar vervoer   Nabij haltes openbaar 
vervoer 

Aangepaste en veilige huisvesting  Royale geschikte 
appartementen/woningen 

Zingeving, maatschappelijke participatie en inkomen  Geen voorzieningen 
Respectvolle omgang en beschikbaarheid mantelzorg  Geen voorzieningen 
Sociaal netwerk   Geen voorzieningen 
Communicatie en Informatie  Geen voorzieningen 
Beschikbaarheid formele zorg en gezondheidszorg  Andere schaalgrootte 

(Kersing, 2020) (World Health Organisation, 2007) 

Dr. Damstraat Kampen Nederland 
In 2011 is bij een herstructureringsproject in de Hanzewijk in Kampen, door Woningcorporatie Delta Wonen 
een nieuw appartementencomplex gerealiseerd (Aedes-Actiz, 2020). Het complex aan de Dr. Damstraat & 
Koggesingel bevat totaal 79 appartementen, die in de sociale huur verhuurd worden. De appartementen zijn 
grotendeels gebouwd volgens WoonKeur. Hoewel de woningen niet expliciet gelabeld zijn voor 55-plussers, 
wonen er nu grotendeels senioren. 
 
Figuur 35, Matrix ‘The age-friendly city’ – Dokter Damstraat – Kampen Nederland 

   
  T

he
 a

ge
-fr

ie
nd

ly
 c

ity
 

Goed leefmilieu en toegankelijke omgeving met voorzieningen  Voorzieningen in directe 
omgeving.  

Toegankelijk openbaar vervoer   Nabij haltes openbaar 
vervoer 

Aangepaste en veilige huisvesting  Royale geschikte 
appartementen/woningen 

Zingeving, maatschappelijke participatie en inkomen  Geen voorzieningen 
Respectvolle omgang en beschikbaarheid mantelzorg  Geen voorzieningen 
Sociaal netwerk   Geen voorzieningen 
Communicatie en Informatie  Geen voorzieningen 
Beschikbaarheid formele zorg en gezondheidszorg  Andere schaalgrootte 

(Kersing,2020) (World Health Organisation, 2007) 

De Schans Woudenberg Nederland 
Woningcorporatie Vallei Wonen heeft in het voorjaar van 2010 de Schans opgeleverd. Dit zijn 34 senioren 
appartementen gebouwd boven een multifunctioneel centrum (Aedes-Actiz, 2020). In het multifunctioneel 
centrum is een activiteitencentrum aanwezig. Daarnaast zijn in het complex een tandarts, huisarts en 
fysiotherapiepraktijk gevestigd. De appartementen voldoen aan WoonKeur.  
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Figuur 36, Matrix ‘The age-friendly city’ – De Schans – Woudenberg Nederland 
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Goed leefmilieu en toegankelijke omgeving met voorzieningen  Voorzieningen in directe 
omgeving.  

Toegankelijk openbaar vervoer   Geen haltes openbaar 
vervoer nabij 

Aangepaste en veilige huisvesting  Royale geschikte 
woningen 

Zingeving, maatschappelijke participatie en inkomen  Geen voorzieningen 
Respectvolle omgang en beschikbaarheid mantelzorg  Geen voorzieningen 
Sociaal netwerk   Ontmoetingsruimte in het 

MFC. 
Communicatie en Informatie  Geen voorzieningen 
Beschikbaarheid formele zorg en gezondheidszorg  Huisarts, Tandars en 

fysiotherapeut aanwezig 
(Kersing, 2020) (World Health Organisation, 2007) 

De Bibliotheek Waalwijk Nederland 
Woningcorporatie Casade heeft in 2010 32 seniorenwoningen met WoonKeur opgeleverd. Deze woningen zijn 
gelegen in de nieuwbouwwijk De Bibliotheek in Waalwijk. De grondgebonden seniorenwoningen zijn bestemd 
voor sociale huur. De corporatie investeert veel in levensloopgeschikte woningen voor senioren, zodat zij in 
hun eigen woning kunnen blijven wonen op het moment dat er een zorgvraag is.  

Figuur 37, De Bibliotheek – Waalwijk Nederland 

 
(Aedes-Actiz, 2020) 

Figuur 38, Matrix ‘The age-friendly city’ – De Bibliotheek – Waalwijk Nederland 
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Goed leefmilieu en toegankelijke omgeving met voorzieningen  Geen voorzieningen in 
directe omgeving.  

Toegankelijk openbaar vervoer   Geen haltes openbaar 
vervoer nabij 

Aangepaste en veilige huisvesting  Royale geschikte 
woningen 

Zingeving, maatschappelijke participatie en inkomen  Geen voorzieningen 
Respectvolle omgang en beschikbaarheid mantelzorg  Geen voorzieningen 
Sociaal netwerk   Geen voorzieningen 
Communicatie en Informatie  Geen voorzieningen 
Beschikbaarheid formele zorg en gezondheidszorg  Andere schaalgrootte 

(Kersing, 2020) (World Health Organisation, 2007) 
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Nico Kolenbergstraat Lutjebroek Nederland 
In de Nico Kolenbergstraat in Lutjebroek heeft woningcorporatie De Woonschakel in 2010 tien multifunctionele 
huurwoningen gerealiseerd. Het zijn twee-onder-één-kapwoningen met twee slaapkamers en een hobbykamer 
op de eerste verdieping. De Woonschakel heeft een eigen Programma van Eisen met een aantal toevoegingen 
voor multifunctionaliteit en senioren. Deze eigen onderlegger gebruikt elementen uit WoonKeur. 

Figuur 39, Matrix ‘The age-friendly city’ – Nico Kolenbergstraat – Lutjebroek Nederland 
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Goed leefmilieu en toegankelijke omgeving met voorzieningen  Anders dan een bakker 
geen voorzieningen in 
directe omgeving.  

Toegankelijk openbaar vervoer   Geen haltes openbaar 
vervoer nabij 

Aangepaste en veilige huisvesting  Royale geschikte 
woningen 

Zingeving, maatschappelijke participatie en inkomen  Geen voorzieningen 
Respectvolle omgang en beschikbaarheid mantelzorg  Geen voorzieningen 
Sociaal netwerk   Geen voorzieningen 
Communicatie en Informatie  Geen voorzieningen 
Beschikbaarheid formele zorg en gezondheidszorg  Andere schaalgrootte 

(Kersing, 2020) (World Health Organisation, 2007) 

De Monnikensteeg Arnhem Nederland 
Aan de Monnikensteeg in Arnhem Noord is in 2012 een nieuw complex gebouwd met 38 appartementen 
gericht op ouderen (Aedes-Actiz, 2020). Er worden twee appartementenblokken gecreëerd van elk 5 lagen met 
een parkeerkelder. De appartementen liggen direct naast de Drie Gasthuizen, een groot verzorgingshuis met 
verpleegafdeling. De appartementen zijn ontworpen volgens het kwaliteitslabel WoonKeur.   
 
Figuur 40, Matrix ‘The age-friendly city’ – Monnikensteeg – Arnhem Nederland 
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Goed leefmilieu en toegankelijke omgeving met voorzieningen  Geen voorzieningen in 
directe omgeving.  

Toegankelijk openbaar vervoer   Nabij haltes openbaar 
vervoer 

Aangepaste en veilige huisvesting  Royale geschikte 
appartementen/woningen 

Zingeving, maatschappelijke participatie en inkomen  Geen voorzieningen 
Respectvolle omgang en beschikbaarheid mantelzorg  Geen voorzieningen 
Sociaal netwerk   Geen voorzieningen 
Communicatie en Informatie  Geen voorzieningen 
Beschikbaarheid formele zorg en gezondheidszorg  Nabij verpleeghuis 

(Kersing, 2020) (World Health Organisation, 2007) 

De Nieuwe Heikant Tilburg Nederland 
De Nieuwe Heikant in Tilburg is gebouwd in 2012 en opgeleverd in 2013, zie ook Figuur 25. Het grote complex 
bestaat uit 60 verpleeghuisplaatsen, 80 verzorgingshuisplaatsen en 190 aanleunwoningen, waarvan er 24 
verkocht zijn (Aedes-Actiz, 2020). Naast deze woningen en verpleeg- en verzorgingsplaatsen komen er tal van 
andere voorzieningen. Het project is gebouwd conform een standaard Programma van Eisen aangevuld met 
eisen uit het 5-sterrenprogramma voor levensloopgeschikte woningen dat de gemeente hanteert. De woningen 
met uitzondering van de verpleeghuisplaatsen zijn ook geschikt voor mensen zonder zorgbehoefte.  
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Figuur 41, De Nieuwe Heikant in Tilburg Nederland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Oomen architecten, 2020) 

Figuur 42, Matrix ‘The age-friendly city’ – De Nieuwe Heikant – Tilburg Nederland 
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Goed leefmilieu en toegankelijke omgeving met voorzieningen  Nabij Winkelcentrum  
Toegankelijk openbaar vervoer   Nabij haltes openbaar 

vervoer 
Aangepaste en veilige huisvesting  Kleine maar geschikte 

appartementen/woningen 
Zingeving, maatschappelijke participatie en inkomen  Geen voorzieningen 
Respectvolle omgang en beschikbaarheid mantelzorg  Geen voorzieningen 
Sociaal netwerk   Ontmoetingspunt De 

Fanfare 
Communicatie en Informatie  Geen voorzieningen 
Beschikbaarheid formele zorg en gezondheidszorg  Nabij verpleeghuis 

(Kersing, 2020) (World Health Organisation, 2007) 

Woonservicecentrum De IJsvogel Ermelo Nederland 
Het project De IJsvogel in Ermelo bestaat uit een hoofd- en een bijgebouw (Aedes-Actiz, 2020). In het 
bijgebouw is een woonservicecentrum gerealiseerd met 13 huurappartementen voor senioren in de sociale 
huur. Deze woningen zijn gebouwd met WoonKeur als onderlegger en zijn levensloopgeschikt. In het 
hoofdgebouw bevindt zich het woonzorgcentrum De IJsvogel van Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe met 
38 intramurale appartementen. Hierin zijn ook nog 3 huurappartementen ondergebracht die bij het 
woonservicecentrum behoren. 
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Figuur 43, Matrix ‘The age-friendly city’ – De IJsvogel – Ermelo Nederland 
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Goed leefmilieu en toegankelijke omgeving met voorzieningen  Geen voorzieningen nabij  
Toegankelijk openbaar vervoer   Geen haltes openbaar 

vervoer nabij 
Aangepaste en veilige huisvesting  Kleine maar geschikte 

appartementen/woningen 
Zingeving, maatschappelijke participatie en inkomen  Geen voorzieningen 
Respectvolle omgang en beschikbaarheid mantelzorg  Geen voorzieningen 
Sociaal netwerk   Dienstencentrum ook 

voor de zelfstandige app. 
Communicatie en Informatie  Geen voorzieningen 
Beschikbaarheid formele zorg en gezondheidszorg  Nabij verpleeghuis 

(Kersing, 2020) (World Health Organisation, 2007) 

Pro Senectute Waalsdorp Den Haag Nederland 
Een voorbeeld van een serviceflat voor de welgestelde oudere is Pro Senecture locatie Waalsdorp in Den Haag 
(Lupi, Van Triest, & Homan, 2015). Dit project wordt in de rapportage Transformatie van serviceflats van 
Platform 31 als voorbeeld gebruikt. Het is een woongebouw met tal van voorzieningen zoals: Terras, a la carte 
restaurant, winkel, kapsalon, bibliotheek, bridge ruimte, particuliere zorgdiensten en roomservice. Kortom, het 
dienstenniveau benaderd het niveau van een luxe hotel.  

Figuur 44, Matrix ‘The age-friendly city’ – Pro Senecture Waalsdorp – Den Haag Nederland 
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Goed leefmilieu en toegankelijke omgeving met voorzieningen  Voorzieningen nabij  
Toegankelijk openbaar vervoer   haltes openbaar vervoer 

nabij 
Aangepaste en veilige huisvesting  Royale geschikte 

appartementen/woningen 
Zingeving, maatschappelijke participatie en inkomen  Diverse activiteiten te 

ondernemen, samen eten, 
koffie drinken 

Respectvolle omgang en beschikbaarheid mantelzorg  Geen voorzieningen 
Sociaal netwerk   Diverse voorzieningen als 

restaurant, bridge ruimte 
etc. 

Communicatie en Informatie  Geen voorzieningen 
Beschikbaarheid formele zorg en gezondheidszorg  Particuliere zorg in te 

kopen 
(Kersing, 2020) (World Health Organisation, 2007) 
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Bijlage 6  Proces ontwikkeling passende woonconcepten voor ouderen 
 
ParkEntree Schiedam Nederland 

 
(Senior smart living, 2019)  
 
Dit proces is een onderdeel van de presentatie ParkEntree, tijdens het ‘Thuis in de wijk congres’ op 29 januari 
2020 in Amersfoort. 
 

=  De zwarte bullits zijn de ontwikkelstappen die bijdragen aan de fysieke en functionele kant 
van het product. 

=  De gele bullits zijn de ontwikkelstappen die bijdragen aan de sociale en psychologische kant 
van het product. 
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Het Knarrenhof Zwolle Nederland 
 
“Hoe werkt het? 
Stap voor stap is onze werkwijze. Ons proces bestaat grofweg uit 7 stappen. Elk proces loopt net weer anders, 
maar vanuit dit onderstaand model passen we onze aanpak aan de situatie aan. Hieronder worden de 7 
stappen verder toegelicht. 
 
Stap 1: Start 
Het project kan op diverse manieren starten. We hebben een enthousiaste initiatiefgroep nodig, die in dezelfde 
gemeente wil wonen. Mocht deze er nog niet zijn en wilt u zich hier graag volop voor inzetten, dan kunt u zich 
bij ons melden (info@knarrenhof.nl). Wat kan de aanleiding zijn? Er is een enthousiaste initiatiefgroep. Ergens 
wordt een interessante locatie gevonden. Overheden (gemeente of provincie) nemen contact met ons op. 
Zorgpartijen nemen contact met ons op. Marktpartijen melden zich omdat ze kansen zien of grondposities 
hebben. 
 
Stap 2: Locatie-beschikbaarheid 
In de tweede stap wordt gezocht naar een beschikbare, passende locatie. Een geschikte locatie vinden, 
bijvoorbeeld op loopafstand van een supermarkt, is niet altijd makkelijk. Het is gelukkig onze ervaring dat onder 
geïnteresseerden ideeën leven die zowel bij grondeigenaars, gemeente en marktpartijen nog niet bekend zijn. 
 
Stap 3: Wensen en regels 
Door middel van fysieke gesprekken of digitale informatie worden de wensen, mogelijkheden en middelen van 
geïnteresseerden in beeld gebracht. Op basis van deze informatie stellen wij een aantal woonregels op. Het 
concept van Knarrenhof® moet immers ook in de toekomst gegarandeerd zijn. 
 
Stap 4: Contractvorming  
De contractvorming bestaat uit een grondovereenkomst met de gemeente of een particuliere eigenaar. 
Daarnaast wordt een reserveringsovereenkomst met de eindgebruiker vastgelegd. Deze overeenkomst is 
maatwerk en heel persoonlijk. De documenten worden nadrukkelijk in samenwerking met de eindgebruikers 
opgesteld. 
 
Stap 5: Organisatie 
De lokale vereniging wordt opgericht wanneer er binnen een gemeenten een locatie onder contact is 
vastgelegd. 
 
Stap 6: Inkoop, financiering, bouwvoorbereiding 
Aannemers, financiers, duurzaamheid, energie, zorg, onderhoud. Al deze zaken moeten worden ingekocht en 
dat kunnen we samen met u doen. Bij een project met alleen koop kunt u vrijwel alles zelf met onze hulp 
organiseren. Projecten waar naast koop- ook huur (sociale- en/of vrije sector) woningen worden gerealiseerd 
vragen de betrokkenheid van een exploitant of een “verhuurder’’. Dit kan een corporatie zijn of een belegger, 
ook kan het zijn dat we dit vanuit Knarrenhof® organiseren. In deze fase wordt ook de bouw voorbereid. 
 
Stap 7: In aanbouw/gebouwd/lang wonen met plezier 
In deze fase is het van belang dat er goede afspraken gemaakt worden tussen de toekomstige bewoners. 
Tijdens de aanbouw stellen we daarom regels met u op. Lang wonen met plezier wordt namelijk niet alleen door 
de uitgekiende opzet van de woningen en de tuinen gerealiseerd. Door sociale spelregels op te stellen die 
aansluiten op de behoeftes van de (toekomstige) bewoners wordt het plezierig wonen geborgd. Deze spelregels 
worden zwart op wit gezet zodat alle afspraken tussen de bewoners ook op de lange termijn duidelijk blijven. 
Zodra de woningen worden opgeleverd wordt er naast de gemeentelijke vereniging een vereniging van 
bewoners/eigenaren opgericht. Vanuit de continuïteit en het oorspronkelijk gedachtegoed zal ook iemand van 
de Stichting Knarrenhof® Nederland betrokken blijven (Stichting De Knarrenhof, 2020).” 
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=  De zwarte bullits zijn de ontwikkelstappen die bijdragen aan de fysieke en functionele kant 

van het product. 
=  De gele bullits zijn de ontwikkelstappen die bijdragen aan de sociale en psychologische kant 

van het product. 
 
Bovenstaand proces staat vermeldt op de website van Stichting De Knarrenhof. In het stappenplan is ook 
duidelijk waarneembaar dat er twee parallelle processen worden gevoerd. Enerzijds het proces met de fysieke 
en functionele kant van het product en het proces met de sociale en psychologische kant van het product.  
 
Het Thuishuis Woerden Nederland 
Op de website van de Thuishuis projecten, zoals deze op diverse plekken in Nederland zijn gerealiseerd, zijn de 
processtappen en de taken van de Thuishuisontwikkelaar te lezen. 
 
“1. Het haalbaarheidsonderzoek 
De ontwikkelaar van Thuishuisprojecten voert het haalbaarheidsonderzoek uit conform het landelijke 
Thuishuisproject concept. Hieronder valt onder andere:  
potentiele partners identificeren,  
startpresentatie verzorgen,  
interviews met professionele en vrijwilligers organisaties,  
sociale kaart inventariseren en benutten,  
beleid inzake ouderen en/of eenzaamheid inventariseren,  
business case uitwerken,  
vastgoedpartner vinden,  
kandidaten voor het lokale bestuur werven en de rapportage opstellen. 
 
2. Implementatie Thuishuisproject De Thuishuisproject ontwikkelaar brengt: 
de kandidaat bestuursleden bij elkaar en 
begeleidt in het oprichten van de lokale Stichting Thuishuis [plaatsnaam].  
Vervolgens begeleidt hij of zij in de benodigde operationele stappen van het lokale bestuur: de exploitatie, 
financiering, vacature coördinator, PR, werven van vrijwilligers, de basiscursus, organisatie Thuisbezoeken, en 
tot slot het samenstellen van de eerste bewonersgroep (Ruyten, 2020).” 
 

=  De zwarte bullits zijn de ontwikkelstappen die bijdragen aan de fysieke en functionele kant 
van het product. 

=  De gele bullits zijn de ontwikkelstappen die bijdragen aan de sociale en psychologische kant 
van het product. 
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Bijlage 7  Proces ontwikkeling traditionele woonvormen voor ouderen 

 
Dr. Damstraat Kampen Nederland 
In 2011 is bij een herstructureringsproject in de Hanzewijk in Kampen, door Woningcorporatie Delta Wonen 
een nieuw appartementencomplex gerealiseerd (Aedes-Actiz, 2020). Het complex aan de Dr. Damstraat & 
Koggesingel bevat totaal 79 appartementen, die in de sociale huur verhuurd worden. De appartementen zijn 
grotendeels gebouwd volgens WoonKeur. Hoewel de woningen niet expliciet gelabeld zijn voor 55-plussers, 
wonen er nu grotendeels senioren.  
 
Tijdens het ontwerptraject is samengewerkt met de vrouwenadviescommissie. Deze commissie heeft het 
ontwerp beoordeeld en meegedacht over bepaalde aspecten, met name rondom toegankelijkheid en 
functioneel gebruik. Verder zijn er geen huurders meegenomen in het ontwerpproces. De woningen zijn via 
een regulier woningzoekende portaal toegewezen en er is dus geen sprake van gemeenschapsvorming anders 
dan een rondleiding tijdens de realisatie van het project (Aedes-Actiz, 2020).  

De Monnikensteeg Arnhem Nederland 
Aan de Monnikensteeg in Arnhem Noord is in 2012 een nieuw complex gebouwd met 38 appartementen 
gericht op ouderen (Aedes-Actiz, 2020). Er zijn twee appartementenblokken gecreëerd van elk 5 lagen met een 
parkeerkelder. De appartementen liggen direct naast de Drie Gasthuizen, een groot verzorgingshuis met 
verpleegafdeling. De appartementen zijn ontworpen volgens het kwaliteitslabel WoonKeur.   
 
Volgens de projectinformatie op de website van het Kenniscentrum voor Wonen en Zorg (KCWZ) van Aedes-
Actiz is veel tijd en energie gestoken in het betrekken van medewerkers vanuit de zorg en verhuur. Er is geen 
sprake van betrokkenheid van huurders in de ontwikkelingsfase. Ook hier zijn de woningen via het reguliere 
woningtoewijzingssysteem van de woningcorporatie verdeeld onder de woningzoekenden. Er is geen actie 
ondernomen om een woongemeenschap te vormen (Aedes-Actiz, 2020).  

Nico Kolenbergstraat Lutjebroek Nederland 
In de Nico Kolenbergstraat in Lutjebroek heeft woningcorporatie De Woonschakel in 2010 tien multifunctionele 
huurwoningen gerealiseerd. Het zijn twee-onder-één-kapwoningen met twee slaapkamers en een hobbykamer 
op de eerste verdieping. De Woonschakel heeft een eigen Programma van Eisen met een aantal toevoegingen 
voor multifunctionaliteit en senioren. Deze eigen onderlegger gebruikt elementen uit WoonKeur. 
 
Het projectontwikkelingsproces is een traditioneel proces waarin de professionals het proces leiden om een 
fysiek woonproduct te realiseren. De opdrachtgever heeft de kennis van te voren opgehaald en verwerkt in een 
doorleeft programma van eisen. Dit programma van eisen neemt ervaringen uit eerdere projecten mee. Ook 
zijn de wensen van verschillende zorgaanbieders verwerkt in het programma van eisen.  Er zijn geen 
eindgebruikers betrokken in de ontwerpfase en er is ook niets ondernomen om de gemeenschapsvorming te 
stimuleren. Hier zijn de woningen ook via het reguliere woningtoewijzingssysteem van de woningcorporatie 
verdeeld onder de woningzoekenden (Aedes-Actiz, 2020). 
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Bijlage 8  Geïnterviewden  
 
De volgende personen werden geïnterviewd en hebben zo bijgedragen aan dit onderzoek: 
 
De private sector in de vorm van project- en conceptontwikkelaars 

1. Dhr. Alex Sievers - Beyond Now  
2. Dhr. Jan Ruyten - Thuishuis  
3. Dhr. Ruben Beens - Stichting Knarrenhof 
4. Dhr. Karel van Berk - Het Oudenhuis 
5. Dhr. Pieter Permantier - Erfdelen 

 
De publieke sector in de vorm van gemeentes, landelijke overheid 

6. Mevr. Hetty Veneklaas - Gemeente Stichtse Vecht 
7. Mevr. Nermina Kundic - Gemeente Soest 
8. Mevr. Daniëlle Harkes - Ondersteuningsteam wonen & zorg - programma Langer Thuis  

Ministerie VWS, ZorgSaamWonen  
9. Dhr. Norbert Broenink - BRON Onderzoek & Advies 

 
De semipublieke sector in de vorm van woningcorporaties en zorginstellingen 

10. Dhr. Erik van Leeuwen - Woonzorg Nederland  
11. Mevr. Willeke Janssen - Habion 
12. Mevr. Penny Senior - Actiz 
13. Dhr. Peter Jobsen - Elan Wonen 

 
De burger in de vorm van deelnemers/procesbegeleiders collectief particulier opdrachtgeverschap projecten 

14. Mevr. Gabriëlle Verbeek - Landelijke vereniging voor groepswonen door ouderen (LVGO) 
15. Dhr. Stephan Maussen - Stichting Kilimanjaro Wonen  
16. Mevr. Manon Vanderkaa - Ouderenbond KBO-PCOB 
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Bijlage 9  Interviewprotocol 

Persoonlijk 
Allereerst wil ik u hartelijk bedanken dat u mee wil werken aan mijn onderzoek. In de huidige tijd hebben 
mensen veel aan hun hoofd. Ik waardeer het daarom des te meer dat u tijd voor mij vrij maakt.  
Persoonlijk ben ik gefascineerd door het feit dat er ieder jaar diverse publicaties worden uitgebracht over de 
vergrijzing maar dat er nog relatief weinig geschikte woonvormen voor ouderen worden gerealiseerd. Hoe 
komt dat? Waarom komen we maar moeilijk van denken naar doen? 
 
Het interview zal ik opnemen en letterlijk verwerken tot een verslag. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, zou 
u dat dan vooraf willen aangeven? Uiteraard ben ik graag bereid mijn eindresultaat met u te delen.  

Inleiding 
De sterke vergrijzing en het langer zelfstandig wonen van ouderen zal aanpassingen vragen in de gebouwde 
omgeving. Om de groeiende groep ouderen waardig oud te laten worden, zullen er woningen geschikt moeten 
worden gemaakt en er zullen nieuwe woonvormen voor ouderen moeten worden gerealiseerd (Planbureau 
voor de Leefomgeving, 2019). 
 
Woonvormen met gelijkgestemden, gedeelde voorzieningen en informele zorg worden als kansrijk gezien door 
onderzoekers. Deze woonvormen spelen in op behoefte van ouderen en dragen bij aan het doel om de stad 
geschikt te maken voor ouderen (Van Hoof, Kazak, Perek-Białas, & Peek, 2018). In mijn onderzoek heb ik dit 
passende woonvormen genoemd. Ouderen die bereid zijn tijdig te verhuizen naar dergelijke woonvormen 
noem ik verhuisbewuste ouderen.  

Hoofdvraag onderzoek  
Wat zijn de kritieke succesfactoren voor de realisatie van passende woonconcepten voor verhuisbewuste 
ouderen en hoe zijn deze positief te beïnvloeden?    

Interviewvragen 
De volgens relevante onderwerpen komen uit een literatuuronderzoek. Deze onderwerpen zijn  vertaald in de 
volgende interviewvragen per onderwerp. 
 
Goed leefmilieu, toegankelijke omgeving met voorzieningen en toegankelijk openbaar vervoer 
De locatie. 

 Zijn er volgens u genoeg locaties voor passende woonconcepten voor ouderen beschikbaar? 
 Wat is uw indruk over de haalbaarheid van de ontwikkeling van passende woonconcepten op deze 

locaties? 
 Hoe zou dit beïnvloed kunnen worden? 

 
Aangepaste en veilige huisvesting 
De individuele woningen zijn toegankelijk en qua installaties afgestemd op de oudere doelgroep. 

 Hoe zien volgens u woningen er uit die afgestemd zijn op de doelgroep senioren? 
 Wat is uw indruk over de haalbaarheid van de ontwikkeling van dergelijke woningen?  
 Hoe zou dit beïnvloed kunnen worden? 
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Zingeving, maatschappelijke participatie, sociaal netwerk en inkomen  
Het complex met woningen bevat een collectieve ruimte voor ontmoeting en gezamenlijke activiteiten. 

 Hoe ziet volgens u een groepsruimte in een woonvorm voor ouderen eruit?  
 Wat is uw indruk over de haalbaarheid van de ontwikkeling van groepsruimtes in woonvormen voor 

ouderen? 
 Hoe zou dit beïnvloed kunnen worden? 

 
Respectvolle omgang, beschikbaarheid mantelzorg, communicatie en informatie 
Er moet een gemeenschap van mensen worden ontwikkeld.  

 Hoe ziet volgens u een woonvorm voor ouderen eruit op sociaal gebied?  
 Wat is uw indruk over het maatschappelijk draagvlak voor een woonvorm met ouderen die naar elkaar 

omzien? 
 Hoe zou dit beïnvloed kunnen worden? 

 
Betrokkenheid bij het ontwerpproces 
De bewoners zijn betrokken bij het ontwerp en er wordt een vorm van cocreatie toegepast. 

 Hoe ziet een participatieproces eruit bij de ontwikkeling van een woonvorm voor ouderen? 
 Wat is uw indruk over het draagvlak onder ouderen voor het meedenken in het ontwerpproces? 
 Hoe zou dit beïnvloed kunnen worden? 

 
De kracht van het idee 
Het project moet haalbaar zijn. De haalbaarheid van het idee (business-case) moet degelijk worden 
onderbouwd, daartoe moet er genoeg informatie beschikbaar zijn (Bekkering & Walter, 2017).  

Tijdens de ontwikkeling van het initiatief is er op ieder moment een duidelijke doelstelling geformuleerd, wordt 
er goed samengewerkt en is er sprake van vertrouwen (Macht – Draagvlak).  
 Hoe wordt er volgens u tijdens het ontwerp en realisatieproces samengewerkt door de verschillende 

partijen?  
 Wat is uw indruk over de haalbaarheid (in brede zin) van passende woonconcepten voor ouderen? 
 Hoe zou dit beïnvloed kunnen worden? 

 
De macht van de ideehebber 
Het initiatief moet worden omarmt door de machtigen (Bekkering & Walter, 2017). 

 Hoe is het draagvlak onder (gemeentelijke)bestuurders en andere beslissers voor de realisatie van nieuwe 
woonvormen voor ouderen?  

 Wat is uw indruk over de wijze waarop bestuurders/beslissers deze initiatieven (nieuwe woonvormen voor 
ouderen) ondersteunen?  

 Hoe zou dit beïnvloed kunnen worden? 
 
Algemeen 
 Wat zou u mij nog meer willen meegeven met betrekking tot dit onderwerp? 
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Bijlage 10  Transcripties interviews 
 
Vanwege de privacy van de geïnterviewden zijn de transcripties in deze versie niet bijgesloten.  
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Bijlage 11  Competenties 
Bij het uitvoeren van dit onderzoek, het analyseren van de resultaten en het rapporteren over de uitkomsten, is 
een aantal competenties nodig. Hieronder worden de benodigde competenties per categorie weergegeven. De 
vier hoofdcategorieën zijn: onderzoeken, ontwerpen & ontwikkelen, regie voeren en persoonlijke leerlijn. De 
voor dit onderzoek gekozen competenties worden hieronder weergegeven. Per competentie wordt 
verantwoord hoe deze vaardigheden toegepast zijn tijdens dit onderzoek (blauwe tekst).   
 
Onderzoeken 
 De student maakt gebruik van kennis en onderzoeksresultaten die nationaal en internationaal over het 

thema beschikbaar zijn en laat zien rekening te houden met verschillende zienswijzen in de literatuur rond 
het thema/onderwerp (formatief). 
Tijdens dit onderzoek zijn veel verschillende bronnen gebruikt, nationale en internationale bronnen, 
wetenschappelijk of juist meer populair en vanuit verschillende disciplines en invalshoeken (Zie Bijlage 1).  
Dat onderzoek naar ouderen vaak vanuit het gezichtspunt van een maatschappelijk en financieel risico 
wordt uitgevoerd, of vanuit een zorgperspectief, is iets dat ik in dit onderzoek juist ter discussie stel (Zie 
‘belemmerende denkbeelden’ in de onderzoeksresultaten op pagina 35 en 36, de inleiding van Hoofdstuk 2 
in paragraaf 2.1 op pagina 13 en 14 en de Aanbevelingen op pagina 47).  

 De student verantwoordt dat de gebruikte bronnen bijdragen aan de kwaliteit en impact van zijn 
(beroeps)producten (formatief). 
Tijdens het uitvoeren van het literatuuronderzoek is gezocht naar valide wetenschappelijke bronnen. 
Wetenschappelijke bronnen zijn gecombineerd met populaire bronnen en er wordt gerefelecteerd op 
internationale bronnen (zie bijv. Groene Omgeving in Bijlage 3, op pagina 64). Bij het ontwerpen van het 
empirisch gedeelte van dit onderzoek, heb ik gezocht naar professionals die een relevante bijdrage aan het 
onderzoek konden leveren. Het congres Thuis in de Wijk, die ik op 29 januari dit jaar bezocht, was voor mij 
de leidraad voor het zoeken naar geschikte professionals. De experts die themasessies leiden tijdens dit 
congres, stonden op mijn verlanglijstje. Daar heb ik ook contact gelegd met een aantal geïnterviewden 
(Ruyten, Sievers, Beens, Permantier, Van Berk, Jobsen, Van Leeuwen en Janssen). Zie: 
https://www.thuisindewijk.nu/sessies 

 De student gebruikt de gemobiliseerde kennis om de casus te analyseren en op basis van die analyse een 
relevante en precieze onderzoeksvraag en een adequaat analysekader te formuleren (formatief). 
Het analysekader dat ik heb gebruikt om de interviewvragen op te stellen, volgt uit deskresearch. 
In Hoofdstuk 5 Context wordt dit analysekader omschreven en verantwoord. De eerste vijf thema’s die zijn 
gebruikt om de interviewvragen aan te relateren, zijn gebaseerd op de ‘verhuisbewuste ouderen’ of het 
‘passende woonconcept’. De vragen gerelateerd aan de volgende twee thema’s (Kracht van het Idee en 
Macht van de Ideehebber), zijn vragen die gaan over het realisatieproces vanuit de theorie van Bekkering 
en Walter (Bekkering & Walter, 2017). De laatste open vraag is bedoeld om mijn eigen ‘blinde vlek’ te 
verkennen.  

 De student ontwerpt een strategie om (voor wetenschappers en beroepspraktijk) relevante vragen te 
beantwoorden en komt daarmee tot antwoorden waarvan hij aantoont dat ze (naar de maatstaven van het 
vakgebied) betrouwbaar en bruikbaar zijn (formatief). 
Mijn onderzoek is relevant, omdat het antwoord geeft hoe in de praktijk de realisatie van passende 
woonconcepten voor ouderen kan worden versneld. Door ‘duiding van het verschil’, is inzichtelijk gemaakt 
waarom het moeilijker is om een passend woonconcept voor ouderen te realiseren dan een gewone 
woonvorm voor deze doelgroep. De verschillen zijn samen met de behoeftes van ouderen en een aantal 
procesvragen opgenomen in de context (Hoofdstuk 5). De context van de kritieke succesfactoren is gebruikt 
om het empirisch onderzoek vorm te geven. Zie de onderzoeksopzet in Figuur 2 op pagina 12.  

De onderzoeksresultaten zijn geanalyseerd met het procesanalyse instrument, de MKDH-analyse (Bekkering 
& Walter, 2017), waarmee de succesfactoren zijn geïdentificeerd. Door de sterktes en zwaktes van het 
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realisatieproces van passende woonconcept te confronteren met relevante maatschappelijke 
ontwikkelingen (Kansen en Bedreigingen), werden de kritieke succesfactoren herkend. 

 De student doet relevante aanbevelingen voor vervolgonderzoek en/of voor de praktijk (formatief);  
Door te onderzoeken welke belemmeringen nu worden ervaren bij het realiseren van passende 
woonconcept voor ouderen door professionals vanuit beleid en praktijk, is gekomen tot een aantal 
aanbevelingen (Hfst. 7). Aanbevelingen om door kwantitatief onderzoek de stap van succesfactoren naar 
kritieke succesfactoren te valideren, om nader onderzoek te doen naar de wensen van ouderen zelf en om 
de besparing van zorgkosten onder ouderen in passende woonconcepten te valideren en te kwantificeren. 

Tevens worden er aanbevelingen gegeven die direct in de praktijk toepasbaar zijn, als het opstellen van een 
woonzorgvisie, het mixen van doelgroepen of het aanstellen van een procesmanager. Tevens wordt in de 
aanbevelingen opgeroepen om een breed maatschappelijke discussie te voeren over de positie van de 
ouderen in onze samenleving en om de urgentie van de vergrijzing nogmaals breed te agenderen.  

 De student presenteert het antwoord op de gestelde onderzoeksvraag op een duidelijke en aantrekkelijke 
wijze en presenteert de verantwoording van het onderzoek op een duidelijke wijze en goed 
gedocumenteerd (formatief). 
Door de onderzoekresultaten eerst te relateren aan de context (Hoofdstuk 5), kan er een verband tussen de 
uitkomsten van het literatuuronderzoek en het empirisch onderzoek worden gelegd. Daarna worden de 
onderzoeksrultaten geanalyseerd, waardoor er verbanden tussen de resultaten kunnen worden gelegd, de 
zogenaamde ‘rode draden’ (Hfst. 6). In de ‘SWOT-analyse’ wordt alle relevante informatie in een overzicht 
weergegeven. Wat zijn de sterktes en zwaktes van het realisatieproces van passende woonconcepten en 
wat zijn de maatschappelijke kansen en bedreigingen.  

 De student reflecteert op de onderzoekservaringen en formuleert eigen leervragen t.a.v. inhoud en 
gehanteerde methodiek (formatief). 
Toen ik aan het onderzoek begon, was ik ijverig bezig om de behoeftes van ouderen in beeld te brengen. 
Tijdens het interviewen merkte ik al snel, dat mijn denken over ouderen als zijnde één homogene groep, te 
makkelijk was. De oudere bestaat niet en één pasklare woonvorm voor alle ouderen bestaat ook niet. Dit 
denken herkende ik bij mijzelf, maar ook in mijn werkomgeving. Zelfs in diverse onderzoeken naar ouderen 
was dit denken waar te nemen. Begrijpelijk dat onderzoekers naar de grote gemene deler zoeken, maar 
juist de verschillen tussen ouderen maakt dat ieder idee voor deze groep minder krachtig wordt (Bekkering 
& Walter, 2017). Voor ieder argument voor dit idee, is er immers ook een groep ouderen die krachtige 
tegenargumenten heeft. Tegenargumenten die de tegenstanders van het idee zullen gebruiken.  
Daarom beveel ik ook aan om nader onderzoek te doen naar de verschillende wensen van ouderen om zo 
persona’s op te kunnen stellen (Hoofdstuk 7). Productmarktcombinaties kunnen zo worden samengesteld 
en krachtig worden onderbouwd (Kracht van het Idee). 

Ontwerpen & Ontwikkelen 
 De student geeft aan welke passende ingrepen overwogen moeten worden en beargumenteert welke 

vragen, behoeften en potenties aan die overwegingen ten grondslag liggen.  
In de aanbevelingen (Hoofdstuk 7) wordt een aantal interventies weergegeven en praktische handvatten 
aangereikt, om de realisatie van passende woonvormen te stimuleren. De aanbevelingen zijn onderbouwd 
vanuit de kritieke succesfactoren, die hun basis vinden in het empirisch- en literatuuronderzoek.  

 De student geeft aan hoe de beoogde ingreep is gerelateerd aan referenties uit binnen- en buitenland. 
De ingrepen die worden voorgesteld, komen van de ervaringsdeskundigen die hebben meegewerkt aan dit 
onderzoek. Oplossingen die Jobsen bijvoorbeeld aangeeft, zijn toegepast op zijn project Het Hof van Leijh in 
Haarlem. Datzelfde geldt voor Sievers (ParkEntree Schiedam), Beens (Knarrenhof Zwolle), Ruyten (Thuishuis 
Harderwijk, Woerden, Amstelveen, Deurne en Winkel), Janssen (LIFEgebouw Amsterdam), Van Leeuwen 
(Stadsveteranen Amsterdam), Van Berk (Oudenhuis Bodegraven), Verbeek (Woongroep Oosterburen Den 
Bosch), Maussen (Kilamanjaro wonen in Eindhoven, Den Bosch, Deurne en Tilburg) en Permantier (Erfdelen 
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Salland). De link tussen deze woonconcepten en internationale woonconcepten wordt gelegd in de analyses 
met de Matrix ‘The age-friendly city’ (World Health Organisation, 2007), zoals opgenomen in Bijlages 4 en 5.  

 De student beargumenteert de haalbaarheid van de voorgestelde ingreep vanuit verschillende 
perspectieven. 
De voorgestelde ingrepen zijn vaak erg praktisch en ze zijn ook daadwerkelijk ergens toegepast. Daarom zijn 
ze aantoonbaar haalbaar. Zie ook bovenstaande argumenten. Er zijn aanbevelingen geformuleerd die zelfs 
al in uitvoering zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een wetenschappelijk onderzoek naar de besparing van 
zorgkosten in passende woonconcepten, die nu door het Knarrenhof, Zilverenkruis Achmea, 
Rijksuniversiteit Groningen en Hogeschool Windesheim wordt uitgevoerd. Of denk aan het onderzoek naar 
de woonwensen van ouderen die Platform 31 heeft laten uitvoeren (Hagen & Neijmeijer, 2020).  

Er zijn aanbevelingen die een breed maatschappelijk karakter hebben, bijvoorbeeld dat het denken over 
ouderen vanuit een zorgperspectief of zieligheid zou moet veranderen. Gezien de complexiteit en omvang 
van deze verandering (wereldwijd) en mijn eigen expertise (vastgoed en projectontwikkeling), valt dit 
buiten de scope van dit onderzoek. Er wordt volstaan met een oproep om het te gaan veranderen. 
Bewustwording is de eerste stap naar verandering (De Witte & Jonker, 2013), dus het publiceren en delen 
van dit onderzoek is wellicht een kleine eerste stap in de goede richting.  

Regie voeren   
 De student beargumenteert op basis van een analyse van de casus welke actoren en expertises nodig zijn 

(waren) om de ontwerp- ontwikkelopgave aan te pakken en op te lossen, en maakt duidelijk hoe en 
wanneer deze actoren en expertises zijn ingezet ten behoeve van het ontwikkel- of ontwerpproces; heeft 
daarbij oog voor belangen op meerdere schaalniveaus. 
Door de verschillende onderdelen van de hoofdvraag te analyseren, is inzicht gekregen in de factoren die 
van invloed zijn op het realisatieproces van passende woonconcepten voor verhuisbewuste ouderen. Door 
de analyse met het ‘Waarde propositie canvas’ (Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Smith, 2014) zijn de 
drijfveren van de verhuisbewuste ouderen in beeld gebracht, met de Matrix ‘The age-friendly city’ (World 
Health Organisation, 2007) is het passende woonconcept gedefinieerd en met behulp van de MKDH-analyse 
(Bekkering & Walter, 2017) is het realisatieproces geduid. Deze laatste procesanalyse tool is ook gebruikt 
om de oplossingen te duiden. In de aanbevelingen (Hoofdstuk 7) zijn interventies op: project-, gemeentelijk-
, landelijk- en zelfs op wereldwijdniveau (denken over ouderen) gedefinieerd.  

 De student kiest een onderbouwde strategie om betrokken partijen in beweging te krijgen. 
De aanbevelingen vormen niet één strategie. Het is naïef om in deze casus te denken dat een aanpak in 
iedere gemeente in Nederland werkt. Zie ook mijn argumenten als het denken over ouderen als zijnde een 
homogene groep. De kritieke succesfactoren en aanbevelingen zijn in de initiatieffase te gebruiken als een 
actielijst voor de procesmanager. Welke ervan in die unieke situatie het meest van belang zijn, is aan de 
procesmanager om te bepalen. Tegelijk kunnen de aanbevelingen ingezet worden als interventie om 
lopende initiatieven haalbaar te maken en er draagvlak voor te krijgen.  

 De student beargumenteert aan de hand van een risico-inventarisatie waar en waarom in het proces 
mogelijk bijsturing moet gaan plaatsvinden (of, achteraf bezien, plaatsgevonden heeft) en geeft aan op 
welke onderdelen deze bijsturing kan plaatsvinden (of plaatsvond). 
De opsomming met kritieke succesfactoren voor de realisatie van passende woonconcepten voor 
verhuisbewuste ouderen, is te beschouwen als een risicoinventarisatie (Hoofdstuk 7). De geformuleerde 
aanbevelingen geven weer hoe en waar het proces bijgestuurd zou moeten worden.  

 De student maakt zichtbaar waar en hoe conflictsituaties kunnen ontstaan of, achteraf bezien, zijn 
ontstaan; geeft aan welke interventies zijn gepleegd om de conflicten te de-escaleren. 
Tijdens de analyses van de onderzoeksresulaten met de MKDH-analyse (Bekkering & Walter, 2017) in 
Hoofdstuk 6, is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat er bestuurlijk commitment wordt gemist binnen de 
gemeentes. Door in het onderzoek ervaringsdeskundigen te zoeken met een verschillende achtergrond, kon 
direct de visie van de gemeentebestuurders zelf worden waargenomen. Daaruit bleek dat zij zich vanuit hun 
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onpartijdigheid en de verantwoording daarover naar de gemeenteraad, niet durfden te commiteren aan 
een enkel woonconcept voor ouderen. De maatregelen als een wetenchappelijk onderzoek dat aantoont 
dat een passend woonconcept zorgkosten bespaart (zie Hoofdstuk 7), een doelgroepen onderzoek die 
aangeeft welke groep ouderen hier wordt bediend met welk product (kracht-haalbaarheid), een door de 
gemeenteraad vastgestelde woonzorgvisie en een groep ouderen die zichzelf lokaal op de kaart zet (macht-
draagvlak), geeft de wethouder argumenten om zich wel te kunnen commiteren aan het initiatief.   

 De student geeft met voorbeelden aan hoe draagvlak onder de betrokken partijen is - of kan worden - 
gecreëerd en behouden, en doet onderbouwde uitspraken over de kwaliteit. 
In de conclusies en aanbevelingen (Hoofdstuk 7) wordt een aantal factoren genoemd die op de as ‘Macht-
Draagvlak’ liggen, volgens de theorie van Bekkering en Walter (Bekkering & Walter, 2017). In de 
aanbevelingen zijn ook interventies omschreven om een intiatief voor een passend woonconcept voor 
ouderen kansrijker te laten zijn. De oproep aan ouderen om zich te organiseren en zichzelf op de (politieke) 
kaart te zetten, is hier een voorbeeld van. Een ander voorbeeld is de woonzorgvisie die zou moeten worden 
opgesteld in iedere gemeente. Dit genereert politiek draagvlak en rugdekking voor de gemeente-
bestuurders. Zie punt 5 op pagina 40. 
 

Persoonlijke leerlijn 
 De student kan reflecteren op persoonlijke identiteit en ontwikkeling: Heeft inzicht in eigen professionele 

identiteit (formatief). 
Toen ik aan het onderzoek begon, was ik ijverig bezig om de behoeftes van ouderen in beeld te brengen. 
Tijdens het interviewen merkte ik al snel, dat mijn denken over ouderen als zijnde een homogene groep 
belemmerend was. Uitspraken als: “De oudere bestaat niet (Harkes)” en “Het zijn net mensen hè 
(Vanderkaa)” hielpen daarbij. Mevrouw Senior gaf bijvoorbeeld aan dat we niet dezelfde fout als vroeger 
moeten maken, toen we dachten met het bejaardenhuis een oplossing te hebben voor alle ouderen. Dit 
denken herkende ik bij mezelf, maar ook in mijn werkomgeving. Mooi om te vermelden dat we in de 
Gemeente Dronten (mijn werkgebied) ondertussen bezig zijn met een woonzorgvisie. Om van daaruit met 
productmarktcombinaties gericht in te spelen op de woonbehoeftes van de pluriforme groep ouderen.  
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