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eliike ciifers ontbrekemi 

Wonen en zorg grote opgave voor 
corporaties 

Dat meer ouderen en zo rgbehoevenden 

thu i s m o e t e n bl i jven w o n e n en zorg aan 

i iu is m o e t e n gaan l<rijgen, is een Inarde 

werkel i jk ineid. Maar o m w e l k e aanta l len 

het prec ies gaat en well< aanbod aan 

w o o n r u i m t e nod ig zal z i jn, is nog o n v o l 

doende o n d e r b o u w d . Zou een da tabank 

zorg & hu i sves t i ng du ide l i jkhe id k u n n e n 

bieden? 

Dirk Dubbeling 

Voor veel ouderen en mensen met een beperking bestaat door ge
wijzigd rijksbeleid sinds kort niet meer de mogelijkheid te wonen in 
een instelling of woonzorggroep. Het kabinet streeft in plaats van 
intramuraal wonen naar het aanbieden van meer zorg aan huis. Ge
meenten hebben deze taak toegewezen gekregen. Honderden ver
zorgingshuizen en beschermde woonvormen zullen sluiten. Dat 
betekent dat een groot deel van de mensen met lichamelijke, ver
standelijk of psychische beperkingen thuis moet blijven wonen. Zo 
zullen 30 procent minder gehandicapten en cliënten GGZ worden 
toegelaten tot de intramurale zorg. Deze mensen hebben echter 
vaak een woonomgeving nodig die veiligheid biedt en waar bege
leiding beschikbaar is. Een Kennisdossier voor de corporatiesector 
biedt nog niet voldoende onderbouwde informatie. 

De aantallen 
Het afschaffen van de zorgzwaartepakketten 1 tot en met 3 heeft tot 
gevolg dat de komende vijf jaar zo'n 78.000 mensen geen toegang 
meer krijgen tot intramuraal verblijf. Dat leidt tot een groeiende 
vraag naar zelfstandig wonen, maar in een beschutte omgeving 
('verzorgd wonen'). 
Het aantal senioren zal sterk toenemen: het aantal 75-plussers zal in 
2040 zijn verdubbeld tot zo'n 2,6 miljoen. Velen van hen willen zo 
lang mogelijk zelfstandig wonen; daarvoor moeten er al tot 2021 
jaarlijks zo'n 44.000 voor hen geschikte woningen komen. De ko
mende jaren zullen zo'n 100.000 ouderen zelfstandig thuis blijven 
wonen in plaats van naar een verzorgingshuis te gaan. 
Ouderen met beginnende en lichte dementie vormen ook een groep 
die in de toekomst thuis zal blijven wonen. Gemiddeld leven men
sen met dementie nog tien tot vijftien jaar, waarvan het grootste 
deel thuis. Nu al woont ruim 70 procent van ouderen met dementie 
zelfstandig en dat aantal zal groeien. Nu telt Nederland 260.000 
mensen met dementie, in 2040 zullen dat er 500.000 zijn. Het ge
schikt maken van de woning en woonomgeving is dus belangrijk en 
draagt zelfs bij aan de vertraging van het aftakelingsproces. 
Ook ongeveer 195.000 mensen met een verstandelijke beperking 
doen een beroep op de gehandicaptenzorg. Hiervan ontvangen 

120.000 cliënten de zorg thuis. De overige 75.000 - zowei kinderen 
als volwassenen - wonen in een zorginstelling. Als gevolg van het 
afschaffen van de indicatiestelling moeten 15.000 van hen zelfstan
dig thuis gaan wonen. 
In 2012 maakten ruim 35.000 mensen met een psychische en psy
chiatrische beperking gebruik van intramurale zorg. Als gevolg van 
het gewijzigd rijksbeleid zullen 5.000 van hen zelfstandig thuis moe
ten gaan wonen. 

Rol woningcorporat iés 
Voor alle bewoners die hun zorgonderkomen moeten verlaten en 
voor hen die geen plek in een zorginstelling krijgen toegewezen 
moeten woningen gezocht of gebouwd worden. De gemeenten zijn 
daarvoor nu verantwoordelijk, maar de vraag is welke taak woning
corporaties hebben bij onder andere de toewijzing van woningen. 
In zijn brief aan deTweede Kamer over de activiteiten van woning
corporaties op het gebied van leefbaarheid stelt minister Blok 
onder meer dat zij tijdig problemen bij hun huurders kunnen signa
leren en huisuitzettingen kunnen voorkomen. De overheid heeft de 
investeringsmogelijkheden voor corporaties echter sterk ingeperkt. 
Als zij investeren in maatschappelijk vastgoed mag het hooguit een 
wijk- of buurtfunctie hebben. Maximaal 25 procent vloeroppervlak 
mag aan commerciële huurders worden aangeboden en de investe
ringen mogen alleen plaatsvinden in het werkgebied van de corpo
ratie en niet meer daarbuiten. Woningcorporaties dienen prestatie
afspraken met gemeenten te maken en zorgtaken zouden een pro
minent aandeel in deze afspraken moeten krijgen. Dit is nog lang 
niet altijd het geval. 

Voorzien in zelfstandig wonen van zorgdoelgroepen is voor woning
corporaties niet nieuw. Ongeveer driekwart van alle woningcorpo
raties bezit zorgcomplexen en aanleunwoningen: in totaal 94.000 
woongelegenheden in zorgcomplexen en circa 54.000 aanleunwo
ningen. Corporaties zijn in 2015 gestart met de bouw van bijna 
7000 seniorenwoningen (ruim 2 procent van de bestaande voor
raad zorgwoningen). Daarnaast komen er 1550 woningen bij voor 
mensen met een fysieke, verstandelijke of psychische beperking 
(beschermd wonen). 

Tijdelijk geschikte woning voor een rolstoel en rollator. 
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Een deel van de huidige seniorenwoningen staat leeg, veelal de ou
dere woningen, omdat deze eigenlijk niet meer geschikt zijn, of te 
duur. De oplossing om mensen langer zelfstandig te laten wonen 
moet dan ook vooral worden gezocht in aanpassing van de be
staande woningvoorraad aan de zwaardere zorg die nu thuis wordt 
geleverd. Dat betekent dat aan de huidige woningvoorraad van cor
poraties andere eisen moeten worden gesteld. Ouderen en andere 
zorgbehoevenden hebben drempelloze woningen nodig, met brede 
deurtoegangen en met voldoende manoeuvreerruimte voor een rol
lator of rolstoel. Voor anderen moet de woning dicht bi] een ont
moetingsruimte liggen of deel uitmaken van een beschermde 
woonomgeving met begeleiding. Corporaties hebben de afgelopen 
jaren geïnvesteerd in het passend maken van seniorenwoningen in 
de vorm van valpreventie (zoals het aanbrengen van beugels) en 
rolstoelvriendelijke entrees. Momenteel is ongeveer 30 procent van 
de woningen van corporaties een zogenoemde nultredenwoning. 
Een aantal voorbeelden van herbestemmingen, waarin ook de soci
ale omgeving een rol speelt: 

Pleidooi voor databank zorg & 

huisvesting 
• Een wooncomplex met vierenzeventig appartementen voor 

kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking 
en achttien voormalige aanleunwoningen die door jongeren zijn 
verbouwd tot jongerenhuisvesting. 

• Een verzorgingshuis wordt omgevormd tot een woongebouw 
voor mensen met een smalle beurs en een klein netwerk. Iedere 
bewoner is lid van een coöperatieve vereniging en levert een ac
tieve bijdrage aan het welzijn van de bewoners, het gebouw of de 
woonomgeving. Ook worden appartementen en werkruimten 
aangeboden. 

• In twee voormalige verzorgingshuizen met woningen voor bijzon
dere doelgroepen komen ook werkplekken voor (startende) on
dernemers beschikbaar. 

• Rond een oude boerderij met een ruim woonerf wonen voorma
lig daklozen, studenten, gezinnen en ouderen samen in een com
binatie van sociale huurwoningen en koopwoningen. Samen 
zorgen ze voor het onderhoud van het erf 

Verhuisgedrag ouderen 
Ouderen zijn honkvast: slechts 6 procent verhuist. Ook de groep 
met een zorgvraag blijft liever thuis wonen. Zi] blijven bij voorkeur 
in de eigen buurt wonen waar zij vaak een eigen sociaal netwerk 
hebben. Als ze verhuizen is dat relatief vaak ais gevolg van een 
acuut verslechterende gezondheid of het overlijden van de partner. 

Sommige woningen zulien nooit goed toeganl<elijl< l<unnen worden 

gemaal<t voor ouderen. 

m 

Tabel 1. Raming van het aantal cliënten dat (langer) thuis moet blijven wonen 

Indicaties die geen toegang meer geven Absoluut aantal Percentage van totale 

totintramuralezorg intramurale capaciteit 

Verpleeg- en verzorgindicaties W1-3 57.700 38% 

en 50% van W4 

Verstandelijk gehandicapten indicaties 15.100 19% 

VGl-2 en 50% van VG3, üchamelijk gehan

dicapten indicaties LG1 en LG3 en Zintuig

lijke gehandicapten indicatie ZG1 

GGZ1 en 6GZ2 5.100 18% 

Totaal alle sectoren 77.900 30% 

Bron: Bijlage bij Kamerbriet Hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst 

(Vergaderjaar 2012-20)3,30597, nr. 296). 

Ongeveer een derde van de 60-plussers wil - als ze dan toch ver
huizen - graag naar een zelfstandig appartement in een voormalig 
verzorgingshuis. Als ze zorg nodig hebben, stijgt dit percentage 
naar 52 procent. 
Van de 75-plussers woont meer dan de helft alleen, is huurder en 
overweegt slechts te verhuizen als er zorg en ondersteuning nodig 
is. Ruim 40 procent van deze groep wil niet meer verhuizen. Naast 
de honkvaste groep is er ook een grote groep die wel een verhui
zing overweegt. Hun belangrijkste reden om te verhuizen is kleiner 
wonen. Enerzijds zoeken ouderen kleinschaligheid vanwege de ver
wachte huiselijkheid, veiligheid en de mogelijkheden tot maatwerk. 
Anderzijds wordt grootschalige huisvesting eveneens gewaar
deerd, vooral onder stedelingen, in dit geval vanwege de levendig
heid, anonimiteit, keuzevrijheid in contacten en een groter aanbod 
aan activiteiten. 

Kritisch bli jven 
Opmerkelijk in de discussies en in de rapporten over ouderen en 
hulpbehoevenden en hun huisvesting is de vaak onduidelijke cijfer
matige onderbouwing. Ook het hier besproken kennisdossier biedt 
een samenraapsel aan gegevens, zowel wat betreft de doelgroepen 
als de huisvesting. Zo bestaat over de nu beschikbare woningen en 
de in de toekomst benodigde woningen voor deze groepen geen 
eenduidigheid. Voor hoeveel bewoners die nu in een tehuis wonen 
moet daadwerkelijk gezocht gaan worden naar een woning? Oude
ren zijn soms 60-plussers, soms 75-plussers en soms zelfs al 55-
plussers. Een deel van de ouderen huurt een corporatiewoning, 
maar een deel ook niet; is die laatste groep ook in de cijfers ver
werkt? Hard ogende cijfers worden gekoppeld aan vage termijnen 
("De komende jaren zullen zo'n 100.000 ouderen zelfstandig thuis 
blijven wonen") en andersom. 

Een belangrijke opgave ten behoeve van de noodzakelijke huisves
ting van onze medemensen die acuut of op termijn zorg en al dan 
niet beschutte woonruimte nodig hebben, is om eerst alle cijfers 
tegen het licht te houden en tot één dossier te komen dat centraal 
wordt bijgehouden: een databank zorg & huisvesting bijvoorbeeld. 
Daar zouden dan architectonische ontwerpen van passende huis
vesting en bouwkostengegevens opgeslagen kunnen worden. 

Dit artikel is gebaseerd op het rapport 'Langer zelfstandig wonen - de opgave voor corpo

raties' van Annette Duivenvoorden, Netty van Triest, Penny Senior, Yvonne Witter en Hilda 

Kooistra, uitgave van Platform31, Den Haag, oktober 2015. Het rapport is beschikbaar als 

pdfviawww.platform31.nl. 


