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Uitdagend tijdperk 

 

• Personeelstekort 

• Gebrek aan 
mantelzorgers 

• Dubbele vergrijzing 

• Tekort aan woningen 

• Klimaatverandering 

• Eenzaamheid 
 

Woongemeenschappen bieden 
antwoorden op veel vraagstukken! 

 



Honkvast? 

• Ouderen verhuizen relatief weinig  

• Hoe ouder hoe minder men wil 
verhuizen (CBS 2018) 

• Helft 65+ verhuist nog één keer (PBL 
2013)  

• Verhuispiekjes rond 55 en na 75 jaar 

• Aandeel ouderen dat eventueel wil 
verhuizen groeit (CBS 2018 WoOn 
2018) 

• Ouderen verhuizen vaak binnen eigen 
gemeente (RIGO 2018) 



Toch maken 
sommige 
ouderen de 
stap! 

Redenen om te 
verhuizen: 

Gezondheid, buurt, 
woning 

Belemmeringen: 

Financien, rompslomp, 
gebrek aan 

alternatieven/geschikt 
aanbod 

Raadzaam: 
Voorlichting, zoals 

wooncoaches, 
seniorenadviseurs 



Tijdig? 
 

• Meerderheid ouderen rekent op langer thuis 
wonen maar onderneemt niets om woning te 
verbeteren (Lang zult u wonen 2018, ANBO 2019; 
rapport ActiZ  ‘Over morgen’ 2020).  

 

• Belangstelling voor vorm van gemeenschappelijk 
wonen neemt toe (ANBO 2019, KBO-PCOB 2019) 
onder voorwaarde van zelfstandigheid, 
gelijkgestemdheid, privacy, vrijheid 

 

• (Toekomstige) Ouderen denken eerder na over 
wonen, woonomgeving en woonplezier 

 

Maar is het bereikbaar? Zou wel moeten!! 
 

 



Woongemeenschappen, 
juist nu! 

• Voorkomen/verminderen van 
eenzaamheid 

• Bevorderen 
zelfredzaamheid/zelfstandigheid/acti-
vering/preventie 

• Leveren bijdrage aan welzijn, welbevinden 

• En aan duurzaamheid door oa delen van 
voorzieningen en minder vierkante meters 

• Zorg voor elkaar 

• Zorg voor woningen 

• Zorg voor de buurt, verhoogt leefbaarheid 
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Het land door…. 

• Hofje Heerenveen 

• Goud voor mekaar, Groningen 

• Woonzorgcentrum, Vledder 

• Vrienderf, Olst 

• Eikpunt, Lent 

• Terwijde, Utrecht 

• Augustanahof, Amsterdam 

• Harvest, Den Haag 

• Hof Popkensburg, Middelsburg 

• De Binnentuin, Stevensbeek 

• Hof Imstelrade, Heerlen 
 

 

 

 

Variatie neemt toe! 



Inclusieve wijken 
Zorgzame wijken 
Generatiebestendige wijken 
Beweegvriendelijke wijken 
Dementievriendelijke wijken 

• Containerbegrip. 

• Mee kunnen doen in de samenleving is 
uitgangspunt. 

• Heeft een fysieke (ruimtelijke kant) en een 
sociale kant: individueel en gemeenschap 

• Woongemeenschappen passen hier helemaal 
in!! 
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Knelpunten 
 

• Locatie 
• Financiering 
• Samenwerking 
• Levendig houden 
community 
• Toewijzing 
• Etcetera  



Tips aan gemeente en hun 
samenwerkingspartners: 

 

• Luister naar onze stem. Betrek ons 
in een vroeg stadium! 

• Werk samen 

• Gebruik de kracht van de regio 

• Bekijk het integraal 

• Belang van ontmoetingsruimte 

• Aandacht voor 
gemeenschapsvorming 

• Meer aandacht voor preventie. 
Veel winst te behalen 

• Let op samenstelling 
wijke/toewijzingsbeleid 

 



Meer weten of leuke info te delen? 

 

Mail, app, bel….. 

Yvonne Witter yvonne@zorgsaamwonen.nl 

0610175039 

Platform ZorgSaamWonen 

www.zorgsaamwonen.nl 


