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het resultaat van een onderzoek naar de problemen en oplossingen in huidige huurwoningen van
ouderen, ten behoeve van het langer zelfstandig gehuurd wonen. Het onderzoek is relevant
vanwege de groei van het aantal ouderen, een toename in de levensverwachting en de
extramuralisering van de zorg. Dit maakt het noodzakelijk dat de huidige huurwoning geschikt zijn
om langer zelfstandig te wonen op een hogere leeftijd. Er is veel kennis opgedaan met betrekking
tot de problematiek die in de woonsituatie kan voordoen, maar ook wat de gevolgen van
oplossingen kunnen zijn.
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Samenvatting
Aanleiding
Het stijgende aantal ouderen in Nederland en de extramuralisering van de zorg verhogen de vraag
naar geschikte huurwoningen. De overheid streeft naar langer zelfstandig wonen van ouderen en
deze hebben zelf ook de wens om langer zelfstandig te wonen. Beide factoren hebben geleid tot een
onderzoek naar de problemen die men in een huurwoning tegen kan komen en de oplossingen die
hiervoor zijn. Aan de hand van oude en nieuwe problemen en oplossingen kan advies gegeven
worden over de mogelijkheden om huurwoningen aan te passen, zodat deze geschikt zijn of worden
voor het langer zelfstandig wonen van ouderen.

Probleemstelling en opzet van het onderzoek
Op basis van de zojuist vermelde aanleiding is de volgende probleemstelling geformuleerd: “Welke
problemen hebben oudere huurders ten aanzien van hun huidige huurwoning, eventueel het
woongebouw, en de woonomgeving en welke oplossingen zijn mogelijk, zodat de woonsituatie blijft
aansluiten op hun toekomstige behoeften bij het zelfstandig wonen?”.
Om deze vraag te beantwoorden is er een literatuurstudie enerzijds en een tweedelig
praktijkonderzoek anderzijds uitgevoerd. Uit de literatuurstudie is een lijst samengesteld met
bekende problemen en daarbij behorende oplossingen in de woonsituatie.
Het eerste deel van het praktijkonderzoek bestond uit een interview met oudere huurders. Hierdoor
is vastgesteld welke problemen nog actueel zijn en welke nieuwe problemen zich kunnen voordoen
in het woonproces. Tevens zijn enkele nieuwe oplossingen, voornamelijk voor nieuwe problemen,
gevonden. Het tweede deel van het praktijkonderzoek heeft eraan bijgedragen dat voor problemen
zonder (goede) oplossing wel een oplossing of een oplossingsrichting kan worden gegeven. Hiertoe
zijn in dit deel van het praktijkonderzoek een aantal experts geïnterviewd.

Resultaten literatuurstudie
Demografie
Diverse bevolkingsprognoses tonen aan dat er sprake is van een snelle en dubbele vergrijzing. Niet
alleen zal het aantal 65-plussers stijgen, maar ook zal het aantal 80-plussers flink toenemen van 0,7
miljoen in 2012 naar een geschatte 2 miljoen in 2055. In de provincie Noord-Brabant wordt een
toename van 10% van het aantal huishoudens verwacht en zal rond 2025 20 tot 25% van de
bevolking ouder dan 65 jaar zijn. Met het oog op de toename van het aantal huishoudens en deze
vergrijzing zal er meer aandacht moeten komen voor wonen met zorg en welzijn. Er wordt verwacht
dat er rond 2040 een extra behoefte is aan 91.900 geschikte woningen. Met geschikte woningen
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worden zelfstandige woningen bedoeld die geschikt zijn voor ouderen of mensen met een
beperking.

Zelfstandig wonen
Zowel het aandeel zelfstandig alleenwonende als het aandeel zelfstandig samenwonende ouderen
neemt toe. Zes op de zeven 80-plussers woont zelfstandig. De helft van de mannen woont
zelfstandig samen, terwijl dit een op de negen bij vrouwen is. Het verschil wordt veroorzaakt door
een hogere leeftijd van de man en doordat mannen gemiddeld eerder overlijden. Er is een duidelijk
verschil te zien tussen de woonvormen van 65-74 jarigen en 75-plussers. Tweederde van de 65-74
jarigen woont in een eengezinswoning, terwijl dit bij de 75-plussers iets meer dan de helft is. De
woonduur is tussen 1998 en 2009 zowel bij 65-plussers als bij de 75-plussers toe genomen met 2,5
tot 3 jaar.
In 2009 was 24% van alle verhuisgeneigde huishoudens 65 jaar of ouder. Na 2 jaar heeft de helft van
deze 65-plussers de verhuizing daadwerkelijk gerealiseerd. Verhuizen op latere leeftijd heeft te
maken met gezondheidsredenen of de wens in een kleinere of goedkopere woning te gaan wonen.
Een ander argument is dichter bij familie, vrienden of kennissen willen wonen. Daarnaast kan er een
samenhang bestaan tussen de verhuismotieven; zo kan dichter bij familie willen wonen van belang
zijn voor bepaalde zorg of huishoudelijke hulp.
Naast het zelfstandig wonen in een eigen of “normale” huurwoning zijn er ook andere woonvormen
die specifiek gericht zijn op ouderen. Kenmerkend aan deze woonvormen zijn een hoger service
niveau, meer voorzieningen in het woongebouw of in de directe omgeving, de aanpasbaarheid van
woningen, de aanwezigheid van zorg of een koppeling van de woning aan een eengezinswoning
waarin een familielid woont. Daarnaast is er de mogelijkheid om de woning aan te passen aan de
veranderende behoefte. Hiervoor kan een beroep gedaan worden op de Wmo.

Scheiden wonen zorg
Door de wetswijzigingen zijn de eisen om in aanmerking te komen voor een woning in of bij een
woonzorgcomplex hoger, waardoor men aangewezen is op meer hulp in de huidige woning. Mede
hierdoor zijn er bijvoorbeeld woonzorgzones in wijken ontstaan. In het centrum van dit gebied ligt
meestal een verzorgingshuis, dat het zorgkruispunt vormt van waaruit intramurale zorg en 24 uur
oproepbare extramurale zorg kan worden geboden. Ook wordt er van hieruit thuiszorg aangeboden
voor ouderen die buiten de zone wonen, zodat ook zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De
extramuralisering wordt noodzakelijk geacht door de stijgende zorgkosten die ontstaan door de
vergrijzing. Door de hervorming van de AWBZ en de Wmo wil de regering de zorg betaalbaar, goed
en toegankelijk houden voor de toekomst.
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Verhuisredenen en woonwensen
De drie meest genoemde verhuisredenen bij senioren hebben te maken met: 1) gezondheid of
behoefte aan zorg, 2) een woning die niet meer geschikt is of waar men niet tevreden over is, 3) de
woonomgeving. De belangrijkste reden om op korte termijn te willen verhuizen is te wijten aan de
woning zelf (48%) waarbij de grootte van de woning of een niet gelijkvloerse woning de belangrijkste
oorzaken zijn. De tweede belangrijkste reden is de gezondheid of de behoefte aan zorg, die
toeneemt naarmate de respondent ouder is.
De woonwensen geven aan dat men wel kleiner wil gaan wonen, maar dat het een woning moet zijn
met 2 á 3 slaapkamers, een badkamer en slaapkamer op de begane grond, eenvoudig en goedkoop
aanpasbaar en rolstoelvriendelijk. Er is veel vraag naar woningen in het lage en middelste
huursegment. Voor de woonomgeving wenst men een goede bereikbaarheid van familie en
voorzieningen (zoals zorg en winkels). Veel ouderen hebben de voorkeur om in het centrum te
wonen in de nabijheid van winkels en voorzieningen. Voorzieningen moeten op loopafstand van de
woning liggen en er wordt veel waarde gehecht aan de aanwezigheid van andere ouderen en
zorgvoorzieningen.
Lichamelijke veranderingen en hulp vanuit wet- en regelgeving
Het ouder worden gaat gepaard met veranderende lichaamsfuncties. Een afname van de motoriek,
een vermindering van het vermogen van de zintuigen, veranderingen in het slaappatroon en een
vermindering van de cognitieve functies zijn van invloed op het zelfstandig wonen. Er ontstaan
andere behoeften ten aanzien van de woning, bijvoorbeeld een drempelloze woning of meer/betere
verlichting, waardoor woningaanpassingen noodzakelijk zijn. Het langer zelfstandig willen en moeten
wonen benodigd een aantal aanpassingen aan de huidige huurwoningen en hulpmiddelen die de
woonsituatie veiliger maken. Voor de woningaanpassingen en hulpmiddelen zoals loophulpmiddelen
kan men aanspraak maken op diverse vergoedingen van uit de Wmo 2015, de Wlz en de
Zorgverzekeringswet. Daarnaast zal men er niet aan ontkomen om hulp in te schakelen via de Wmo
2015, Wlz en Zorgverzekeringswet (voorheen Wmo en de AWBZ) bijvoorbeeld voor hulp in de
verzorging of schoonmaak.

Problemen & oplossingen uit de literatuurstudie
Door middel van de literatuurstudie is een lijst samengesteld met bekende problemen die zich
kunnen voordoen in de woonsituatie en oplossingen die hiervoor gevonden kunnen worden.
Hiervoor is er een verdeling gemaakt tussen de woning, het woongebouw en de woonomgeving.
Binnen deze bekende problemen en oplossingen is er een onderscheid gemaakt tussen
fysiologische/functionele problemen en sociale/ psychologische problemen.
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Fysieke en functionele problemen & oplossingen in de woning
De problemen met verlichting , thermisch comfort, het slecht horen van signalen en stopcontacten
zijn over het algemeen op te lossen door het aanpassen van deze installaties. Meerdere lichtpunten
of stopcontacten heffen de problemen met verlichting en stopcontacten grotendeels op. Op andere
wijze bedienen van verlichting, het openen en sluiten van deuren en ramen is een andere oplossing
voor het probleem. Het aanbrengen van domotica of bijvoorbeeld een programmeerbare
thermostaat kan andere problemen opleveren als de bewoner de bediening van deze technieken
niet begrijpt.
Problemen met Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen (HDL), in het bijzonder het verrichten
van kleine reparaties, de schoonmaak en het tuinonderhoud, vinden een oplossing in het
uitbesteden van deze taken. Voor problemen met het wassen en voornamelijk de locatie van de
wasmachine, werd geen oplossing gevonden in de bestudeerde literatuur.
Onvoldoende bergruimte is een probleem dat deels op te lossen is door goed bereikbare
keukenkastjes. Voor het stallen en opladen van een scootmobiel lijkt het aanpassen van de (buiten)
berging de enige oplossing, maar deze is niet altijd toepasbaar.
Problemen met het kunnen koken hebben een verschillende aard. Beperkte ruimte in de keuken is
niet eenvoudig op te lossen. Problemen met de keuken zelf zoals de hoogte van het werkblad, het
koken op gas of heet kraanwater kunnen opgelost worden door diverse aanpassingen aan de
keuken, zoals een inductiekookplaat of een thermostaatkraan.
De problemen die voor kunnen komen bij het gebruik van de badkamer en het toilet kunnen
opgelost worden door de minimale afmetingen in Woonkeur Bestaande Bouw aan te houden. Het
vergroten van een badkamer of toilet is niet altijd mogelijk of brengt aanzienlijke kosten met zich
mee. Andere oplossingen zijn het aanbrengen van hulpmiddelen, zoals beugels of een douchezitje,
en die kunnen voldoende zijn om problemen op te lossen. Soms kan een toilet op de slaapverdieping
worden geplaatst. Het is niet altijd mogelijk om dit op de badkamer te plaatsen (het kan voor minder
bewegingsruimte zorgen) en dan zou het toilet in een van de slaapkamers geplaatst kunnen worden.
Problemen met de kans op vallen, met deuren, met een beperkte (bewegings)ruimte in de hal en
woonkamer, de locatie van de slaapkamer, badkamer en het toilet zijn sterk gerelateerd aan de
mobiliteit van de bewoner. Het wegwerken van dorpels, aanbrengen van antisliptegels in de
badkamer en keuken, het verbreden van deuren, verplaatsen van wanden of het plaatsen van een
extra toilet op de slaapverdieping zijn een aantal bouwkundige ingrepen die de mobiliteit kunnen
verhogen. Een aantal van deze bouwkundige ingrepen kunnen overlast veroorzaken in de woning
waar niet elke bewoner achter staat. Daarnaast kan advies over de inrichting van de woning er voor
zorgen dat er meer bewegingsruimte ontstaat.
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Problemen met traplopen zullen vroeg of laat bij elke huurder van een woning met meerdere
bouwlagen voorkomen. Het aanbrengen van een extra trapleuning is een goed hulpmiddel. Het
plaatsen van een traplift is een gedeeltelijke oplossing. In enkele gevallen is het niet mogelijk deze te
plaatsen doordat de trap te smal is of omdat er boven of onderaan de trap te weinig ruimte is.
Zichtbaarheidproblemen van de trap kunnen verholpen worden door het aanbrengen van
contrasterende kleuren en meer verlichting boven de trap.
Problemen met de bereikbaarheid van de woning kunnen komen door een hoogteverschil in het
toegangspad. Dit kan opgelost worden door het aanbrengen van een loopleuning of het overbruggen
van de hoogte met een helling. Problemen met de deur zelf kunnen te maken hebben met het hangen sluitwerk. Een seniorenslot of een automatische deuropener kan een goede oplossing zijn.
Sociale en psychologische problemen & oplossingen in de woning
De sociale en psychologische problemen in de woning hebben te maken met problemen bij het
onderhouden van direct en indirect contact en een beperkte ruimte voor het uitoefenen van een
hobby of het personifiëren van de woning. Voor het onderhouden van contacten is voldoende
ruimte in de woonkamer noodzakelijk en hierbij kan een inrichtingsadvies een bijdrage leveren. Voor
het overnachten van bezoek is eveneens ruimte nodig en hierbij is een extra slaapkamer geen
overbodige luxe. Indien deze niet aanwezig is zal het bezoek in de woonkamer moeten overnachten.
Een extra slaapkamer kan het uitvoeren van een hobby en het personifiëren van de woning
vergemakkelijken. Internet heeft een belangrijke rol in het indirect contact. Tegenwoordig is in
vrijwel alle woningen een internet aansluiting mogelijk en dit zal in de toekomst een nog grotere rol
gaan spelen in het onderhouden van contacten.

Onvoldoende privacy in de woning is een probleem dat veroorzaakt kan worden door het zich niet
kunnen afschermen ten opzichte van buiten of van binnen. Afschermen van buiten kan door het
aanbrengen van voldoende verduistering of zonweringen (al dan niet elektrisch bedienbaar) of door
het aanbrengen van geluidsisolatie voor het tegengaan van geluidsoverlast. Bij het afschermen van
binnen kan een extra slaapkamer een eenvoudige oplossing zijn. Indien deze er niet is, kan het
plaatsen van een privacyscherm een oplossing bieden.
Problemen met het veiligheidsgevoel in de woning kunnen komen door een slechte verlichting,
beperkte mogelijkheden voor het inschakelen van hulp, geen/weinig sociale controle of de
inbraakgevoeligheid van de woning. Het aanbrengen van goede, voldoende verlichting, eventueel
met bewegingssensoren rond de woning vormt een oplossing voor zowel de verlichting als de
inbraakgevoeligheid. Door de woning zichtbaar te maken vanaf de straat kan het veiligheidsgevoel
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positief beïnvloed worden. Om de veiligheid binnen de woning enigszins te waarborgen kan
personenalarmering een oplossing zijn om hulp in te schakelen, ook bij ongevallen in de woning.
Fysieke en functionele problemen & oplossingen in het woongebouw
Problemen met de toegang tot het woongebouw kunnen komen door de aanwezigheid van een trap
of hellingbaan naar de toegangsdeur. Als deze onvoldoende breed zijn dient men deze te verbreden
en dienen er leuningen aangebracht te worden die voldoen aan Woonkeur Bestaande Bouw. Een
hellingbaan aanleggen, kan problemen met een trap bij de ingang van het woongebouw opheffen.
De toegangsdeur kan eveneens voor problemen zorgen, welke eenvoudig op te lossen zijn door het
aanbrengen van een automatische deur met een elektrisch slot.
Problemen in de verkeersruimten kunnen ontstaan door trappen of hoge opstapjes en/of dorpels.
Dit kan opgelost worden door het plaatsen van een lift in of aan het woongebouw. Deze oplossing is
niet altijd mogelijk in verband met de beschikbare ruimte of de kosten die eraan verbonden zijn.
Voor de opstapjes en dorpels kan men een helling aanbrengen en daar waar mogelijk de dorpels
verwijderen.
De problemen met een slechte verlichting kunnen opgelost worden door het aanbrengen van
voldoende lichtbronnen met voldoende lichtsterkte die werken met een tijdschakeling of op
beweging. Om problemen met de deurbel op te lossen is het belangrijk dat er een intercom met
visuele weergave wordt aangebracht, waarvan tevens het volume en de klank kan worden
aangepast. Hierdoor kan er een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de deurbel van het
gebouw en de woning.
Problemen met het bergingscomplex kunnen ontstaan door een slechte toe-/doorgankelijkheid met
loophulpmiddelen. Hiervoor is geen oplossing gevonden. Om de scootmobiel te stallen en op te
laden kan een gezamenlijke fietsenstalling aangepast worden. Deze oplossing is niet altijd mogelijk,
omdat niet elk woongebouw een gezamenlijke fietsenstalling heeft. Men zal dan uit moeten wijken
naar de eigen berging of woning.
Sociale en psychologische problemen & oplossingen in het woongebouw
Een slechte verlichting en het slecht kunnen horen van de deurbel kunnen sociale of psychologische
problemen opleveren. De zojuist genoemde oplossingen kunnen deze problemen verminderen en
daarmee het veiligheidsgevoel positief beïnvloeden.
Problemen met het thuis moeten blijven voor het ontvangen van goederen kunnen opgelost worden
door het plaatsen van afleverboxen in de gemeenschappelijke toegangshal.
Fysieke en functionele problemen & oplossingen in de woonomgeving
Problemen met de mobiliteit in de woonomgeving kunnen te maken hebben met een slechte
verlichting, slechte bestrating, drukke wegen of de inrichting en het onderhoud van de openbare
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ruimten. Oplossingen hiervoor zijn goed onderhoud door middel van buurtbeheerplannen of een
buurtconciërge. Geschikte veilige routes, verhoogde oversteekplaatsen en op- en afritten geschikt
voor loophulpmiddelen zullen de mobiliteit verbeteren. Daarnaast zorgen voldoende en geschikte
zitgelegenheden op knooppunten in de wijk voor een mogelijkheid om uit te rusten waardoor de
zelfstandige mobiliteit vergroot wordt.
Bereikbaarheid van diverse voorzieningen is een probleem dat moeilijk op te lossen is.
Voorzieningen dienen voldoende draagkracht te hebben om zich ergens te vestigen. Ook geldt dit
voor opstappunten van het OV. Voor de toe- en doorgankelijkheid van voorzieningen bestaat een
keurmerk dat de geschiktheid voor loophulpmiddelen aangeeft.
Een probleem met de mogelijkheid om actief te zijn kan lichamelijke en mentale klachten opleveren
en kan het moeilijk maken om sociale contacten te onderhouden. De beschikbaarheid van
voldoende sport- en ontmoetingsvoorzieningen in de buurt kan dit probleem verhelpen. Ook hierbij
geldt dat er voldoende draagkracht voor deze voorzieningen moet zijn.
Sociale en psychologische problemen & oplossingen in de woonomgeving
Problemen met een onveilig gevoel in de buurt kunnen veroorzaakt worden door een slechte
verlichting, criminaliteit en vandalisme, geen of weinig sociale controle of doordat men onbekend is
in de omgeving. Dit kan op gelost worden door het aanbrengen van goede en voldoende verlichting,
het open inrichten van de openbare ruimte en het aanbrengen van bewegwijzering.
Problemen met een afname van de sociale contacten, vereenzaming en een laag
voorzieningenniveau staan met elkaar in verbinding. De angst om buiten te vallen kan verminderd
worden door veilige en begaanbare routes. Een verandering in de bevolking kan een oorzaak zijn van
de afname van de sociale contacten en kan leiden tot vereenzaming. Hiervoor wordt geen oplossing
gevonden in de literatuur. Een laag voorzieningenniveau heeft invloed op de afname van de sociale
contacten en vereenzaming. Dit aanbod kan mogelijk uitgebreid worden, mits er voldoende
draagkracht is.

Resultaten praktijkonderzoek
Het praktijkonderzoek bestond uit enerzijds de interviews met oudere huurders om de actuele
problemen (en oplossingen) in de woonsituatie in kaart te brengen, en anderzijds de interviews met
experts om nieuwe (innovatieve) oplossingen te vinden voor problemen met een gedeeltelijke of
geen oplossing.

Een groot deel van de bekende problemen en oplossingen zijn nog steeds actueel. Dit betreft vooral
horizontale en verticale mobiliteitsproblemen. Daarnaast zijn in de woning problemen met de
functionaliteit van keuken en badkamer erg actueel. In het woongebouw en de woonomgeving zijn
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een slechte of onvoldoende verlichting een actueel probleem en hebben deze bovendien invloed op
het veiligheidsgevoel.
Nieuwe problemen die in de woonsituatie veel genoemd werden zijn problemen met de vlizotrap en
ongeaarde stopcontacten in de woning. Voor de woonomgeving geldt dat verlichting een oud
probleem is, maar hierbij de locatie een nieuw gegeven is, namelijk slechte of onvoldoende
verlichting op het garageplein of in het achterpad. Het onderhoud van deze achterpaden zorgt
eveneens voor veel problemen.
Ook zijn er problemen aan de orde die wel een (goede) oplossing hebben, maar waarvan de
oplossing niet wordt uitgevoerd in de huurwoning van de oudere huurder. Enkele redenen daarvoor
zijn als volgt: de (mogelijke) extra kosten die een aanpassing met zich mee brengt, een oplossing
wordt niet vergoed vanuit de Wmo, de verhuurder ondersteunt de oplossing niet of de aanpassing
zorgt voor overlast in de woning. Daarnaast wordt een aantal oplossingen uitgesteld, omdat men
zelf vindt dat het nog wel gaat. Een andere reden is dat men echt wil verhuizen naar een
gelijkvloerse, en eventueel kleinere woning. Problemen in de woonomgeving dient men te melden
bij de betreffende verantwoordelijke. Bij sommige respondenten is niet duidelijk bij wie men een
probleem moet melden. Anderen melden een probleem niet omdat ze er geen vertrouwen in
hebben dat er iets mee gedaan wordt of omdat men in het verleden slechte ervaringen opgedaan
heeft met het melden van problemen.
Interessante nieuwe oplossingen zijn bijvoorbeeld het verlagen van het plafond onder de badkamer
voor het verwerken van de afvoer van een toilet. Het verplaatsen van de badkamer naar de kleinste
slaapkamer zorgt voor meer (bewegings)ruimte op de badkamer. Een samenwerking tussen huurder,
verhuurder, zorgverlener en andere partijen kan het eenvoudiger maken om hulp in te schakelen. In
de woonomgeving zou men gebruik kunnen maken van contrasterende kleuren om bijvoorbeeld
hoogteverschillen duidelijk te maken. Om de sociale contacten en cohesie in een buurt te verbeteren
kunnen buurtbewoners actief betrokken worden bij projecten in de wijk. Daarnaast kan op
verschillende manieren een verbetering van de openbare ruimte, de voorzieningen en de sociale
cohesie bereikt worden.

Sommige problemen zonder (goede) oplossing hebben via de interviews met experts een oplossing
of oplossingsrichting gekregen.
Door middel van het aanbrengen van extra installaties, bouwkundige aanpassingen, domotica
toepassingen of wijzigingen in de inrichting kunnen veel problemen in de woning opgelost worden.
Zo kan het aanbrengen van op afstand bedienbare extra (LED) verlichting een aantal
verlichtingsproblemen oplossen. Bouwkundige aanpassingen zoals een broyeur toilet plaatsen op
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een van de slaapkamers zorgt ervoor dat de bewegingsruimte op de badkamer niet kleiner wordt en
dat het wel mogelijk is om een toilet op de slaapverdieping te hebben. Daarnaast kan in deze kamer
een aansluiting voor de wasmachine gemaakt worden en kunnen daar spullen van de zolder worden
opgeslagen, zodat problemen met het gebruik van een vlizotrap verleden tijd zijn.
Domotica toepassingen kunnen de problemen met verlichting verhelpen, maar kunnen ook een
goede oplossing bieden voor het slecht horen van signalen, bijvoorbeeld door software die deze
signalen doorgeeft aan smartphone of tablet. Wijzigingen in de inrichting kunnen op twee manieren
worden aangebracht, ten eerste door looppatronen van bewoners in kaart te brengen en de
inrichting van het meubilair daar op aan te passen en ten tweede door de plattegrond te wijzigen,
zodat er meerdere looproutes ontstaan of ruimten groter worden, bijvoorbeeld door het
verplaatsen van wanden.
Te weinig daglichttoetreding in het trappenhuis van het woongebouw kan verholpen worden door
extra of grotere ramen aan te brengen, maar dit is een zeer ingrijpende en kostbare oplossing.
Problemen in de woonomgeving kunnen soms opgelost worden door een goede samenwerking
tussen alle belanghebbende partijen, zoals bewoners, woningcorporaties, woningeigenaren,
gemeenten en andere gevestigde organisaties. Er is bij de bewoners veel onduidelijkheid waar men
welke problemen kan/moet melden. Een effectieve oplossing is bijvoorbeeld de “BuitenBeter app”
van de gemeente Eindhoven. Aan de hand van het fotograferen van een knelpunt kan de applicatie
de locatie registreren en wordt het probleem eenvoudig en op de juiste plek gemeld bij de
gemeente. Voor problemen in de woonomgeving kan men de woningcorporatie advies vragen waar
men dit het beste kan melden. Mogelijk weten zij of het probleem al gemeld is en in behandeling is
genomen bij gemeente of bij hen zelf.
De sociale / psychologische problemen zijn moeilijker op te lossen, doordat die door iedereen anders
ervaren worden. Door problemen met verlichting op te lossen kan het veiligheidsgevoel vergroot en
de inbraakgevoeligheid van woningen verkleind worden. De sociale contacten en cohesie in de buurt
kunnen vergroot worden doordat gemeenten, woningcorporaties, stedenbouwkundigen en
bouwkundigen de voorwaarden creëren om elkaar buiten te kunnen ontmoeten. Er moeten veilige,
schone, toegankelijke, uitnodigende en aangename ontmoetingsplekken worden aangeboden.
Hierbij is de betrokkenheid van de bewoners zelf ook een belangrijk speerpunt om dit tot een succes
te brengen.

Conclusies en aanbevelingen
Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat veel van de gevonden problemen in de literatuur
nog steeds actueel zijn. Door de langere levensverwachting en het langer zelfstandig wonen van
ouderen zijn er ook nieuwe problemen die niet altijd eenvoudig op te lossen zijn.
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Problemen in de woning kunnen opgelost worden door diverse installaties, bouwkundige, domoticaof inrichtingsaanpassingen. Voor een aantal aanpassingen kan men een vergoeding ontvangen via de
Wmo, de Wlz of de Zorgverzekeringswet. Daarnaast kan de corporatie een bijdrage leveren aan
oplossingen die de woning meer waarde zullen geven. Bij andere bijkomende kosten moet de
oudere huurder de afweging maken of men bereid is deze kosten te dragen, zodat men langer
zelfstandig in de huidige huurwoning en de bekende woonomgeving kan blijven wonen.

De belangrijkste aanbevelingen die aan de oudere huurders gedaan kunnen worden zijn het
vroegtijdig melden van problemen bij de woningcorporatie of gemeente en zelf actie ondernemen
om de woning aan te laten sluiten op de behoeften. Vroegtijdig melden van problemen kan er voor
zorgen dat er een juiste oplossing voor het probleem gevonden kan worden en de problemen niet
verergeren. Daarnaast is er zo voldoende tijd om aanpassingen en vergoedingen aan te vragen. Zelf
actie ondernemen is een onderdeel van het vroegtijdig melden van problemen. Er zijn ook
problemen die niet door een woningcorporatie of gemeente opgelost kunnen worden. Mogelijk kan
men zelf een oplossing aandragen en uitvoeren. Daarnaast is het in veel woningen toegestaan om
zelf aanpassingen aan te brengen, mits dit gemeld wordt.

De aanbevelingen aan woningcorporaties hebben betrekking op de verstrekking van informatie en
het beleid van een corporatie. Het is voor alle klanten belangrijk om te weten waar men terecht kan
met vragen en hoe die worden afgehandeld. Meer duidelijkheid en informatie over waar men welke
problemen kan melden is daarvoor noodzakelijk. Eveneens kan het daardoor voor een bewoner
inzichtelijker worden welke problemen c.q. oplossingen er door de woningcorporatie worden
behandeld en welke niet. Met betrekking tot het beleid zal een woningcorporatie in de toekomst
misschien een meer faciliterende rol kunnen gaan spelen. Hiermee wordt bedoeld dat zij als
tussenpersoon of bemiddelaar optreden, waardoor bewoners zelf de problemen kunnen oplossen
die een corporatie niet kan oplossen.

De aanbevelingen aan de gemeenten betreffen het verstrekken van informatie ten behoeve van de
Wmo en de uitvoering daarvan. Het blijkt dat de wet- en regelgeving met betrekking tot de Wmo,
Wlz en Zorgverzekeringswet moeilijk te doorgronden zijn voor de oudere huurders. Het
vereenvoudigen van de informatie die belangrijk is voor deze doelgroep kan helpen om meer inzicht
te geven in wat er wel en niet via deze wetten geregeld wordt. Daarnaast is het vergoeden van
hulpmiddelen heel belangrijk, maar wordt er te weinig aandacht gegeven aan de bijkomende
aspecten die van belang zijn voor deze hulpmiddelen. En ten slotte is het belangrijk dat mensen de
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mogelijkheid geboden krijgen om elkaar te ontmoeten. Daarvoor dienen gemeenten in
samenwerking met stedenbouwkundigen, bouwkundigen en woningcorporaties de voorwaarden te
creëren om elkaar op een uitnodigende, veilige en aangename plek te ontmoeten in de buurt.

Voor verder onderzoek kan worden aanbevolen om een studie te verrichten naar oudere huurders
woonachtig in een woongebouw. In dit onderzoek konden geen concrete uitspraken gedaan worden
over problemen in een woongebouw waardoor verhuisgeneigdheid veroorzaakt kan worden.
De bestaande en nieuwe oplossingen uit dit onderzoek kunnen verder geoptimaliseerd worden.
Door meer informatie te vergaren over het probleem zelf, kunnen tijdelijke of gedeeltelijke
oplossingen verder uitgewerkt worden tot permanente oplossingen.
Door een samenwerking tussen gerontechnologie, technologie en domotica kunnen nieuwe
(innovatieve) oplossingen worden onderzocht, verbeterd en afgestemd op de behoeften van oudere
huurders, zodat deze op effectieve en efficiënte wijze kunnen worden ingezet in het langer
zelfstandig wonen.
De sociale en psychologische aspecten konden in dit onderzoek niet goed doorgrond worden. Een
onderzoek dat zich vooral op deze aspecten richt kan meer inzicht verschaffen in de problemen en
oplossingen binnen dit kader.
In verder onderzoek is het ook belangrijk dat de financiële situatie van de oudere huurders en de
kosten voor oplossingen worden meegenomen.
Het bevorderen van samenwerkingen in de woonomgeving is van essentieel belang om het langer
zelfstandig wonen van oudere huurders succesvol te maken. Welke partijen daarbij betrokken
moeten worden en hoe deze samenwerkingen tot stand gebracht kunnen worden zal verder
onderzocht moeten worden.

Naar aanleiding van dit onderzoek kunnen de volgende aanbevelingen gedaan worden voor de opzet
van het onderzoek. Ten eerste dient er een grotere steekproef genomen te worden in. Hiervoor
kunnen meerdere woningcorporaties gevraagd worden mee te werken en kan het onderzoeksgebied
vergroot worden. Een landelijk onderzoek zal een grotere steekproef opleveren en kan een beter
beeld van de probleemsituaties geven. Hierbij dient rekening gehouden te worden met mogelijke
regionale contrasten die ontstaan door krimp en vergrijzing van de bevolking. Ten tweede zouden
observaties van de respondenten meer informatie kunnen geven over problemen in de
woonsituatie. Hierdoor kan een beter antwoord gevonden worden op het ontstaan en de omvang
van problemen en welke oplossingen er daadwerkelijk nodig zijn, ook als men te kennen geeft dat
“het nog wel gaat”.
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Summary
Introduction
The growing amount of elderly in the Netherlands and the “extramuralisering” of health care causes
an increase in the need for suitable rental housing. The government strives for longer independent
living of elderly, and the elderly want to live independently for a longer time. These aspects have led
to a study that reveals the problems and possible solutions elderly may encounter during their
independent living in a rented dwelling. Based on a literature study into known problems and
research into unknown problems for elderly people, an advice is given on the possibility for longer
independent living of elderly people

Problem definition and research method
Based on the above mentioned introduction, the following problem definition is formulated: “What
problems do elderly tenants have in their current rented dwelling, the residential building and the
built environment, and which solutions are possible to adapt the housing situation to fit the future
needs according to independent living?”
To answer the research question a literature study and a two-sided practical research was
conducted. The literature study led to a list of known issues and solutions in the housing situation of
the elderly. The first part of the practical research involved interviews with elderly tenants. This has
determined which issues are current and which new problems may arise in the housing situation.
The respondents also mentioned some new solutions for solving some new problems. The second
part of the practical research contributed to determine solutions for the problems that do not have a
(adequate) solution. Therefore the help of experts was needed and their opinion was asked during
an interview.

Results of the literature study
Demography
Several population forecasts confirm a fast and double aging of the population in the Netherlands.
Not only the number of people of 65 years and older will increase, but also the population aged 80
years and older will increase. The 80 years and older population will increase from 0,7 million in the
year 2012 to an estimated 2 million in the year 2055. In the Province of Noord-Brabant the number
of households is expected to increase with 10% and the population of 65 years and older will be 20
to 25 percent by the year 2025 . In view of the increase in the population, the increase of the
number of households and the aging of the population it is necessary to pay more attention to living
with care and the well-being of the people involved. It is expected that in the year 2040 there will be
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an estimated extra need for 91,900 suitable houses. Suitable houses are defined as: independent
accommodations suitable for elderly or people with a disability.

Independent living
Both the group of elderly living independently alone and the group of elderly living independently
together is increasing. Six out of seven people over 80 years live independently. Half of the men live
independently together, while it is only one out of nine women. This difference is caused by the
higher age of men, and because they pass away earlier than women. A clear difference is seen
between the living arrangements of 65-74 years old and 75 years and older. Two third of the 65-74
years old lives in a single-family home, whereas little more than half of the 75 years and older do.
During the period between 1998 and 2009 the length of residence has increased by two-and-a-half
to three years in both the age-groups.
In the age group of 65 years and older, 24 percent has the intention to relocate. After two years, half
of them have indeed relocated. Relocation at a higher age is related to health problems or the desire
to live in a smaller and/or less expensive house. A third argument is the desire to live at a shorter
distance from family or friends. Furthermore, it is possible that there is a coherence between the
relocation motives. For example, living closer to family or friends can be important for specific care
or domestic help.
In addition to independent living in a normal rental, there are other living arrangements specifically
for the elderly. A higher service level, more facilities in the residential building or the environment,
flexibility of the dwelling, the presence of care or an attachment to a single-family home (inhabited
by a family member) are typical of these living arrangements. Furthermore, it is possible to adjust
these dwellings to the changing needs over time. It is possible to get help or a compensation from
the Wmo law for these adjustments.

Separation of living and care
Due to several law amendments in the past years, the requirements for elderly people to qualify for
a dwelling in or near a nursing home have increased. This causes a higher need for care in the
current dwelling. Partly because of this, residential care zones have emerged. The centre of such
zones consists of a nursing home, which offers intramural care and the possibility to call in for
extramural 24-hours care. Also home care for elderly living outside the zone is offered, which
increases the possibility to live independently for longer. The extramuralisation of care is deemed
necessary due to rising health costs caused by the aging of the population. Through a revision of the
AWBZ and the Wmo, the government attempts to offer affordable, good and accessible care for the
future.
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Relocation motives and housing needs
The three most frequently mentioned relocation motives by elderly are: 1) health or need for care,
2) a dwelling that is not suitable anymore or with which one is no longer satisfied, and 3) the living
environment. The most important reason (48%) for wanting to relocate in the short term is the
dwelling itself, where the size of the house or a house with more levels are important causes. The
second important relocation reason is health problems or the need for care.
The housing needs of the elderly indicate that they want to live in a smaller dwelling, but it should
be with two or three bedrooms, a bathroom and one bedroom on the ground floor. The dwelling
also needs to be wheelchair accessible and easily and inexpensively adjustable. There is a high
demand for rentals in the lower and middle rental segment. The most important need with regard to
the environment is easy access to family and facilities. A high number of the elderly prefer to live in
the centre nearby stores and other facilities. Facilities should be located within walking distance and
the presence of other older people and health facilities are highly appreciated.

Physical alterations and support from the law
The process of aging is accompanied by alterations of physical functions. A decrease of the
locomotion, a decline in the ability of the senses, a change in sleeping patterns and a decline in the
cognitive functions have an influence on the independent living for the elderly. Other needs that
arise relate to the dwelling, for example a barrier-free house or more/better lighting, therefore
home modifications are necessary. In order to live independently for longer and safely, several
modifications and tools are requested in home. Home modification and tools, such as walking aids,
can be claimed from the Wlz, Wmo or the Zorgverzekeringswet. Furthermore, the elderly cannot
avoid requesting support for general daily or daily household necessities, which are also available
from the Wmo or the Zorgverzekeringswet.

Problems and solutions
By conducting a literature study it was possible to create a list of known problems that can occur in
the living situation and possible solutions to these problems. A distinction is made for the housing,
residential building and built environment. Within these problems and solutions, a distinction is
made between physical/functional and social/psychological problems.
Physical and functional problems & solutions in the housing
Problems with lighting, thermal comfort, hearing of signals, and electrical outlets can be reduced by
adjustments of these installations. Applying more lights or electrical outlets reduce these problems.
Changing the operation procedure of lights and ventilation systems is another solution. Applications
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such as domotica are a good solution, but can cause other problems if the procedure is difficult for
the tenant to understand.
Problems with daily household activities, particularly small repairs, cleaning and gardening can be
solved by outsourcing these tasks. The problems with doing laundry, caused by the location of the
washing machine, have no solution in the studied literature.
Insufficient storage space is partially solved by accessible kitchen cupboards. In order to park and
charge a mobility scooter it seems that adaptation of the storage space is the only solution, but this
solution cannot be applied in every situation.
Problems with cooking have different root causes. A lack of space is not easy to solve, but problems
with the kitchen itself are on the other hand easy to solve. By installing a different type of kitchen it
is possible to have countertops that can be changed in height. Cooking on gas can be unsafe, but this
can be changed for an induction cooker . Also the hot water tap is a risk, but this can also easily be
solved with a thermostat-controlled tap.
In order to have a functional and accessible bathroom and/or toilet, it is necessary to follow the
required minimal dimensions that are stated in Woonkeur Bestaande Bouw. Expanding these rooms
is not always possible and in the most cases expensive. Other solutions are applying tools, such as
grips or a shower seat, which can be enough to solve the problem. In some cases, it would be helpful
to place a toilet on the sleeping floor. It is not always possible to place a toilet in the bathroom due
to a lack of space, as an alternative it can be placed in the bedroom. Problems with the risk of falling,
with doors, with the limited movement space in the entry hall and living room, with the location of
the bedroom, bathroom and toilet are strongly related to the mobility of the tenant. Removing
doorsteps, applying nonskid floor tiles in bathroom and kitchen, broaden doors, relocating walls or
installing an extra toilet are architectural alterations which can increase the mobility in a dwelling.
Some of these alterations can cause inconvenience for the tenants. Not all tenants are willing to
accept the inconveniences during these alterations. Home furnish advice can be given to increase
the space for movement, especially in the living room.
Difficulties with climbing stairs will sooner or later become a problem that most elderly experience.
Applying a second handrail is a good aid. Placing a stair lift is a partial solution, if the stairs are too
small or there is not enough space at the start or end of the stair it can be difficult or even
impossible to install one. Problems with sighting and estimating the height of the steps can be solved
by using contrasting colors and applying sufficient lights on and near the stairs.
A difference in levels of the access path to the house can be solved by using a handrail or covering
the height with a slope. Problems with opening the front door can be reduced by placing a senior
lock or by automating the opening and closing of the door.
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Social and psychological problems & solutions in the dwelling
The social and psychological problems in the dwelling are related to the difficulties in maintaining
direct and indirect social contact, a lack of space to pursue a hobby, or the personalization of the
dwelling. In order to maintain social contacts, a sufficient amount of space in the living room is
required. Home furnishing advice can contribute to more useful space. Also, an extra room can
contribute to maintaining contacts, because this makes it possible that a visitor can sleep over, give
more space to pursue a hobby, or to personalize the dwelling. Nowadays, almost all dwellings have
an internet connection. In the future internet will play an even greater role in maintaining contacts,
and thus to live independently for a longer period.
Insufficient privacy in a dwelling is a problem that finds a solution in adequate curtains or blinds,
whether or not automatized. Furthermore, privacy inside the house can be created by using an extra
room or a privacy screen. Sound pollution can be prevented by acoustic insulation.
Problems with the sense of safety can be caused by insufficient lighting, limited options to call in
help, no or little social contacts and the burglary sensitivity of the dwelling. Feeling safe can be
influenced by increasing the visibility of the dwelling. To warrant the safety inside the house a
personal alarm could be a good solution, which also can be used for personal accidents.
Physical and functional problems & solutions in the residential building
Problems with the entrance of a dwelling can be related to the presence of stairs or an incline. When
these are too small it is recommended to make them wider and also add a hand rail that meets the
standards of Woonkeur bestaande bouw. Applying an incline can solve problems with stairs.
Furthermore, the entrance door can be automated in order to solve problems with opening it.
Problems in traffic areas can be caused by stairs, steps and doorsteps. This can be solved by
constructing

an elevator in the residential building, applying slopes or removing steps. The

construction of an elevator is not always possible because of the cost or a lack of sufficient space.
In case lighting is insufficient, extra lights with sufficient luminosity which react to movement or a
timer can be added. In order to solve problems with the audibility of the doorbell, an intercom with
a visual screen can be applied. Important to this solution is the possibility to adjust the sound, to
make a distinction between the sound of the doorbell from the building and the apartment.
In the studied literature, no solution was found for bad accessibility of the storage complex. In order
to store and charge a mobility scooter, a collective bicycle parking can be adjusted with a few
charging points. Not every building has a collective bicycle parking, then an option to store and
charge the mobility scooter in the own storage or in the apartment is necessary.
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Social and psychological problems & solutions in the residential building
Insufficient lights in and around the residential build can cause social and psychological problems.
The solutions that were mentioned earlier can diminish these problems and can have a positive
influence on the experience of feeling safe. In order to receive deliveries, a delivery-box in the
communal entrance could be installed, so tenants do not have to wait at home for the delivery or
have to travel to pick it up at a pick-up-point.
Physical and functional problems & solutions in the built environment
Problems with the mobility in the built environment can be caused by insufficient or bad lighting,
bad paving, busy roads or a poor design of the public areas. Good and structured maintenance of the
public areas, proper and safe routes, higher pedestrian crossings, accessible pavement with walking
aids are possible solutions. Furthermore, sufficient number of resting areas increase the mobility of
elderly in their built environment.
Poor accessibility of facilities is difficult to solve. The facilities should have sufficient reach and
strength in order for them to locate in a neighborhood. A quality label exists that indicates the
accessibility of walking aids of a facility.
In case it is difficult for an elderly person to be active, physical and mental health problems can occur
and a decrease of social contacts can happen. To prevent this happening sufficient sport and
meeting points need to be located in the neighborhood. These facilities also need to have sufficient
reach and strength in the neighborhood.
Social and psychological problems & solutions in the built environment
Bad lighting, crime and vandalism, few or no social contacts can cause an unsafe feeling for elderly in
their neighborhood. This can be solved by the application of appropriate and sufficient lighting, the
open design of the public space and the installation of signage.
Problems with a decrease of social contacts and social isolation are related to a low number of
facilities. A change in the population can be a cause of the decrease of social contacts, and can lead
to isolation. The possibility to go out and meet people can solve these problems. Increasing the
number of facilities is key in solving this issue, but is dependent on the ability of facilities to locate in
the neighborhood.

Results practical research
As stated in the research method the first part of the practical research consist of problems that
actually occur in the living situation of elderly tenants, and the second part produces new or
modified solutions given by experts.
A large part of the known problems and solutions are still actual. Especially problems with horizontal
and vertical mobility were mentioned by the respondents. Also, problems with the functionality of
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the kitchen and bathroom were often mentioned. For the residential building and the built
environment problems with insufficient lighting are most mentioned and also have a big impact on
the feeling of safety.
New problems mentioned in the housing situation were attic stairs (dropdown) and ungrounded
power outlets. For the built environment, problems with lighting were known, new to this problem is
the specific place the lighting is insufficient, namely in the path that leads to the garden and the
parking lots. Furthermore, insufficient maintenance leads to accessibility problems.
In some cases, solutions were not applied because of several reasons: extra costs, no compensation
from the government, or the housing corporation does not support the modifications. Another
reason is personal, a problem is mentioned, but the difficulties are not that big to undertake action.
Or solutions are not reported because one has the desire to relocate to a different or smaller house.
Problems in the built environment should be reported by the responsible stakeholders. Different
respondents stated that it is very unclear what they should report where. Furthermore, problems
are not reported because of a lack of trust the problem will be solved or bad experiences discourage
the reporting.
An interesting new solution is lowering the ceiling under the bathroom floor, instead of elevating the
floor for the toilet drain. Relocating or placing a toilet on the sleeping floor can be achieved in one of
the smaller bedrooms. This solution preserves the space in the bathroom, which is important for
people with walking aids. Collaboration between the housing cooperation, tenant, health care
workers and others could make it easier to call in help. In the built environment the mobility can be
increase by the use of contrasting colors, to highlight difference in levels. To increase the social
contacts neighbors should be actively involved in projects in the neighborhood. Modifications to the
design of the public areas can also lead to an increase of social contacts and social cohesion.

Some problems without (adequate) solutions were given a direction for solution on the basis of the
interviews with the experts. This could include extra installations, structural adjustments, domotica
or changes in the interior design of the dwelling.
Lighting problems can be solved by applying LED lights that work on remote. Structural adjustments,
such as a broyeur toilet could be placed in a bedroom, so that the space for movement in the
bathroom can be preserved. Furthermore, this solution gives the option to place the washing
machine in this bedroom and this will solve the problems that occur when walking stairs with
laundry. Also, this room can be used for storage of things that are normally in the attic. This can
resolve problems with dropdown attic stairs. Domotica applications can solve lighting problems,
furthermore domotica could be a good solution for problems with the audibility of signals, for
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example in the form of software that sends these signals to a smartphone or tablet. Change in the
interior design can be applied in two ways. First, by mapping walking patterns of the inhabitants and
adjusting furniture to these patterns. Second, a change of the floor map can lead to more walking
routes and provides more space.
Insufficient day lighting in the stairwell of the residential building can be improved by placing extra
or bigger windows; this is a very drastic and costly solution.
In order to solve problems in the built environment it is helpful to develop a good collaboration
between all stakeholders in a neighborhood or district. Many residents have uncertainties about the
correct organization or place to report problems that concern the built environment. The
collaboration between stakeholders can give more transparency about this. A different effective
solution is the “BuitenBeter app”. This application can locate bottlenecks when a picture is made of
these bottlenecks and the applications distributes these bottlenecks to the correct department of
the local government. The housing corporation can be asked for advice about what problem needs
to be reported where. In some cases it is even possible that the housing corporation knows whether
a problem is reported and is pending for a response.
The social and psychological problems are more difficult to solve, because the interpretations of the
residents differ. In order to increase the feeling of safety in the environment and decrease the
burglar sensitivity of the housing, sufficient lighting should be applied. Social contacts and social
cohesion in a neighborhood can be increase in case the local government, housing corporations,
urban developers and building engineers create conditions which are necessary that people meet
each other outside. Safe, clean, accessible, inviting and pleasant meeting places should be offered.
Therefore, the commitment of the residents is a point of attention to make this a success.

Conclusions and recommendations
From this research, it can be concluded that the problems found in the literature are still present. A
higher life expectation and the longer independent living of the elderly are causing new problems
that are not always easy to solve.
Problems inside the dwellings can be (partially) solved by the application of different installations,
construction adjustments, domotica or adjustments to the interior. For some of these adjustments, a
compensation can be requested from the Wmo, Wlz or the Zorgverzekeringswet. Housing
corporations can contribute to solutions which lead to a higher value of the dwelling. For other
additional cost, residents should make the decision if they can carry the costs and want to continue
living independently in the current dwelling and familiar environment.
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The most important recommendation that can be made to elderly tenants is that it is very important
to report problems in an early stage and undertake actions that are necessary to fit the dwelling to
current and future needs. Reporting problems in an early stage prevent the escalation of a problem
and gives sufficient time to look for an appropriate solution and request a compensation given by
the government. For all problems that cannot be solved by the housing corporation or the local
government, the elderly can investigate what they can do about the problem and try to solve it
themselves. In most rentals, it is allowed to make adjustments or modifications to the house, when
they are reported to the homeowner.

Recommendations for the housing corporations concern the availability of information and the
policy. For all clients it is important to know where questions can be asked and what procedures will
be taken to answer them. Therefore, it is necessary that more transparency and information is
available about the different places people can go to with their questions. This gives tenants more
clarity about which problems can be reported and potentially solved by a housing corporation or
not.
According to the policy of the housing corporation, it can be recommended to change the policy to a
more facilitating role in the future. This means, that the housing corporation acts as an intermediary
or mediator and give the tenants the possibility and opportunity to solve the problems by
themselves.

Recommendations to the local government concern the availability of information for the purpose of
the Wmo and its implementation. Throughout this research it was noticed that it is very difficult to
find all the relevant information about the implementation of the Wmo, Wlz and
Zorgverzekeringswet. Making this information more easily accessible is important for the target
group to gain insight into the laws and what can be accomplished by these laws. Furthermore, an
important point of attention is the additional facilities that are needed, in case adjustments or tools
are granted to a tenant. Finally, it is important that an opportunity is given that people can meet
each other outside in the direct built environment. Therefore, local government should collaborate
with urban developers, building engineers, housing corporations and residents to create the
conditions to meet each other in an inviting, safe, and pleasant location.

At the end of this research, it was not possible to give concrete statements about the situation of
elderly tenants in a residential building and their relocation motives. Therefore, it is recommended
to conduct further research into the target group living in a residential building.
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It is recommended to optimize the existing and new solutions that are formulated in this research.
Therefore, more information about the background of the problem is needed in order to create a
more permanent solution. Furthermore, it is important to explore new innovative solutions that fit
better to the needs of elderly tenants. This can be achieved by a collaboration between
gerontechnology, technology, and domotica, which also can contribute to more effective and
efficient modifications for longer independent living.
The actual causes of social and psychological problems need more attention in future research. In
that research an explicit focus on these problems and their background is highly recommended.
During this research respondents talked about costs. Future research should take into account the
financial situation of the target group and the additional costs of different solutions.
In order to live independently for longer it is essential to encourage collaboration between different
stakeholders in the built environment. Which stakeholder can and must be involved and how this
collaboration should be developed is also a point of attention for further research.

As a result of this research, recommendations can be made for the research method. First, a larger
sample size is needed to give a more reliable and general view of the target group. Involving a larger
number of housing corporations and a broader research area can lead to a larger sample size. A
national survey will yield a larger sample and can provide a better picture of the problems. Regional
contrast as a result of aging and shrinkage of the population should be taken into account. Second,
an interview gives a general view of the situation of the respondent, but observations of the
respondent could give more insight into the background and seriousness of the problems. This can
give a better answer to the causes and extent of problems and which solutions should be applied.
Even if the respondent says: “it is not that big of a deal”.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
De toename van de vergrijzing in Nederland, en in het bijzonder in de provincie Noord-Brabant,
zorgt voor een toename in de vraag naar geschikte “senioren” woningen. Naast de toename van het
aantal ouderen is er tevens een toename in de leeftijd. Met andere woorden: ouderen worden
steeds ouder.
In de doelgroep ouderen vindt een aantal veranderingen plaats, die van invloed zijn op de
woonsituatie. Ten eerste krijgen ouderen te maken met veranderingen van lichaamsfuncties. Zo
neemt bijvoorbeeld de mobiliteit af en kan men te maken krijgen met een afname van het
functioneren van de zintuigen. Ten tweede wil en kan men langer zelfstandig wonen en wordt dit
tevens gestimuleerd door de overheid. Door de toename van de leeftijd, waarbij lichamelijke
beperkingen kunnen optreden, en het langer zelfstandig wonen is duidelijk geworden dat niet alle
huurwoningen geschikt zijn voor ouderen. In de woonsituatie kunnen zich problemen voordoen die
te maken hebben met het ouder worden. Zo kan het voorkomen dat iemand die slecht ter been is
diverse problemen in de woning tegenkomt, zoals problemen met dorpels of traplopen. Daarnaast is
de woonomgeving van invloed op het zelfstandig wonen van ouderen. Er moet aan een aantal
primaire behoeften voldaan worden, zoals het doen van boodschappen, om zelfstandig te kunnen
wonen. Daarvoor dienen bepaalde voorzieningen goed bereikbaar te zijn en op een geringe afstand
van de woning te liggen. Ook hier kunnen ouderen problemen ervaren.
Er is dus een toenemende vraag naar geschikte huurwoningen voor ouderen. De huidige
huurwoningen zijn echter vaak niet geschikt. Om daar duidelijkheid in te verschaffen is het
noodzakelijk in kaart te brengen welke problemen ouderen tegenkomen in de woonsituatie, en
welke verbeteringen er aangebracht dienen te worden, zodat voldaan wordt aan de toenemende
vraag naar een geschikte woonsituatie voor ouderen. Het is eenvoudig te zeggen dat een woning
niet meer geschikt is of dat men er niet meer over tevreden is, maar waarom ervaart men dit en kan
dit worden opgelost door aanpassingen te maken aan de woning of de woonomgeving? Om hier
meer inzicht in te krijgen worden oudere verhuisgeneigde huurders betrokken in dit onderzoek. De
aanleiding van deze verhuisgeneigdheid kunnen namelijk belangrijke problemen zijn, die
nadrukkelijk aanwezig zijn in de woonsituatie. Door middel van het bevragen van deze doelgroep
kunnen de verhuisredenen en dus de belangrijkste problemen in de woonsituatie in kaart gebracht
worden. Het oplossen van deze problemen kan de verhuisgeneigdheid verkleinen en daarmee wordt
het mogelijk gemaakt om langer zelfstandig te blijven wonen in de huidige huurwoning.
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Het onderwerp van dit onderzoek betreft de geschiktheid van huurwoningen en de woningomgeving
voor oudere huurders in Noord-Brabant. Hierbij is het van belang dat er in kaart wordt gebracht
welke problemen ouderen ervaren in hun woonsituatie, en vooral welke problemen ertoe leiden dat
deze oudere huurders geneigd zijn om op zoek te gaan naar een andere geschikte woning of
woonvorm.

1.2 Afbakening van het onderzoek
De afbakening van het onderzoek betreft enerzijds het onderzoeksgebied en anderzijds de
doelgroep. Het onderzoeksgebied beperkt zich tot de provincie Noord-Brabant. De doelgroep van dit
onderzoek betreft oudere huurders. Er zal in dit onderzoek gestreefd worden om een zo breed
mogelijke doelgroep te bereiken die voldoet aan de volgende kenmerken: 1) huurder, 2) 65 jaar of
ouder, 3) woonachtig in de provincie Noord Brabant, en 4) verhuisgeneigd.
Om de voornaamste problemen betreffende het langer zelfstandig wonen, die deze doelgroep kan
hebben, beter in kaart te kunnen brengen, bestaat de onderzoekseenheid uit oudere
verhuisgeneigde huurders. Doordat zij al willen verhuizen is het mogelijk om beter tot de
kernproblemen in en rond de woning door te dringen en hiervoor een oplossing of oplossingsrichting
te vinden. In dit onderzoek wordt onder ‘oudere verhuisgeneigde huurders’ het volgende verstaan:

“Een huurder die 65 jaar of ouder is en een verhuiswens heeft die voortkomt uit problemen
die men in de woonsituatie tegenkomt, waardoor het moeilijker wordt om in de huidige
woning zelfstandig, comfortabel en veilig te kunnen blijven wonen, al dan niet voortkomend
uit lichamelijke beperkingen.”

Daar waar dat nodig of relevant is, wordt in het onderzoek een onderscheid gemaakt tussen de
leeftijdscategorie 65 – 74 jaar en 75 jaar of ouder. In het onderzoek wordt geen uitsluiting van
deelname gedaan op basis van geslacht, inkomen, afkomst, et cetera zolang men aan de hierboven
gestelde eisen voldoet.
In dit onderzoek is tevens een beroep gedaan op diverse experts. De experts die voor het onderzoek
zijn benaderd hebben zich in het heden of verleden verdiept in bouwkundige facetten op het gebied
van de woningbouw, innovaties in de bouwkunde of ouderen en wonen.

1.3 Doelstelling en probleemstelling
Nu er meer duidelijkheid is waarom het onderzoek wordt uitgevoerd en wie er betrokken zullen
worden in het onderzoek, worden de doelstelling, probleemstelling en bijbehorende deelvragen als
volgt geformuleerd:
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Doelstelling
De doelstelling van dit onderzoek is: het in kaart brengen van de problemen die oudere huurders
ervaren in hun huidige huurwoning en de woonomgeving en oplossingen aan te dragen die
toegepast kunnen worden in de woonsituatie van oudere huurders, waardoor zij langer zelfstandig
kunnen blijven wonen.
Om deze doelstelling te behalen, zal er een antwoord gegeven moeten worden op de volgende
probleemstelling.

Probleemstelling
Welke problemen hebben oudere huurders ten aanzien van hun huidige huurwoning, eventueel het
woongebouw, en de woonomgeving en welke oplossingen zijn mogelijk, zodat de woonsituatie blijft
aansluiten op hun toekomstige behoeften bij het zelfstandig wonen?

Deelvragen
Om de doelstelling te behalen en een antwoord te kunnen geven op de probleemstelling zijn de
volgende deelvragen geformuleerd. En wordt met behulp van de onderzoekseenheid geprobeerd
om een zo duidelijk mogelijk antwoord te geven op deze vragen.

Huidige situatie


Welke problemen in de woning (en eventueel het woongebouw) zijn relevant en leiden tot
een verhuisgeneigdheid?
▫

Welke eigenschappen van de woning (en eventueel het woongebouw) zijn hierop
van invloed (bouwjaar, bouwvorm, indeling, bereikbaarheid)?



Welke problemen in de woonomgeving zijn relevant en leiden tot een verhuisgeneigdheid?
▫

Welke eigenschappen van de woonomgeving zijn hierop van invloed (voorzieningen,
bereikbaarheid, leefbaarheid)?

Wensen voor de toekomst


Welke problemen moeten verholpen worden en welke oplossingen moeten daarvoor
aangebracht worden in de woning (en eventueel het woongebouw), zodat ouderen langer in
de huidige huurwoning kunnen blijven wonen?



Welke problemen moeten verholpen worden en welke oplossingen moeten daarvoor
aangebracht worden in de woonomgeving, zodat ouderen langer in de huidige huurwoning
kunnen blijven wonen?
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Aanbevelingen


Wat kunnen en zouden ouderen zelf moeten doen om een geschikte woonsituatie voor zich
zelf te realiseren?



Welke bijdrages kunnen woningcorporaties leveren aan een geschikte woonsituatie voor
oudere huurders?



Welke bijdrages kunnen gemeenten leveren aan een geschikte woonsituatie voor oudere
huurders?

1.4 Opzet van het onderzoek
Om de doelstelling te behalen en een antwoord te kunnen geven op de probleemstelling en de
deelvragen, wordt in dit onderzoek gestreefd naar een lijst van oplossingen of oplossingsrichtingen,
waarmee de huurwoning, en eventueel het woongebouw en de woonomgeving, langer aan de
behoeften van de oudere huurders kunnen voldoen. Daarmee kan een groter aanbod van geschikte
woonsituaties voor ouderen tot stand komen. Om tot een goede uitwerking van deze mogelijke
oplossingen of oplossingsrichtingen te komen is het onderzoek opgebouwd uit meerdere
onderdelen: een literatuurstudie en een tweedelig praktijkonderzoek.

De literatuurstudie moet inzicht geven in de mogelijke problemen die zich voor kunnen doen in de
woning, het woongebouw en de woonomgeving. Naast de problemen zijn er bekende oplossingen
die toegepast kunnen worden om de problemen op te heffen. Door deze problemen en oplossingen
naast elkaar te formuleren wordt inzicht gegeven in hoeverre problemen al dan niet een oplossing
hebben.
Aan de hand van de lijst met problemen en oplossingen wordt door middel van het
praktijkonderzoek duidelijk welke problemen actueel zijn, hoever deze daadwerkelijk zijn opgelost
en welke nieuwe problemen (niet gevonden in de literatuur) zich kunnen voordoen en hoe men deze
oplost. Deze informatie is verkregen aan de hand van interviews die plaats hebben gevonden onder
oudere verhuisgeneigde huurders tijdens het eerste deel van het praktijkonderzoek. Door het
analyseren van deze gegevens zijn de voornaamste problemen, die leiden tot de verhuisgeneigdheid,
in de woning, het woongebouw en de woonomgeving en de problemen zonder (goede) oplossing
overzichtelijk gemaakt. Voor de problemen uit de literatuur en vooral de problemen die actueel zijn
bij de verhuisgeneigde ouderen is de hulp in geschakeld van experts. Dit vormt het tweede deel van
het praktijkonderzoek. Aan de hand van interviews met de experts is meer duidelijkheid gevormd
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over de actualiteit van de problemen en zijn voor deze problemen nieuwe (innovatieve) of
aanvullende oplossingen aangedragen.
Schematisch ziet de opbouw van het onderzoek er als volgt uit:
Literatuurstudie

Interviews
ouderen

Analyse
interviews

Interviews experts

Problemen

Aanvullende
problemen

Voornaamste
problemen

Verwachtingen

Oplossingen

Aanvullende
oplossingen

Geen/gebrekkige
oplossingen

Innovatieve aanvullingen/oplossingen

Schema 1.1, Schematische weergave methode van het onderzoek

Door het samensmelten van de resultaten uit het eerste en tweede deel van het praktijkonderzoek
kunnen concrete oplossingen of oplossingsrichtingen aangedragen worden die toegepast kunnen
worden in huurwoningen, het woongebouw en de woonomgeving, waardoor het langer zelfstandig
wonen bevorderd wordt.

1.5 Relevantie
Maatschappelijke relevantie
Het onderzoek zal een bijdrage leveren aan een verbetering van de woonsituatie van oudere
huurders in de provincie Noord-Brabant. Het is namelijk in het belang van zowel de ouderen als de
corporaties als ook de overheid dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Hiervoor
dienen huurwoningen aan te sluiten op de wensen en behoeften die oudere huurders hebben ten
aanzien van hun woning, het woongebouw en de woonomgeving. Het wordt mogelijk om de
woonsituatie van ouderen aan te passen en daarmee problemen die voort komen uit het onderzoek
op te lossen. Met de resultaten kan eveneens worden aangetoond welke voorzieningen van belang
zijn voor de doelgroep en een bijdrage leveren aan het langer zelfstandig kunnen wonen.
Wetenschappelijke relevantie
Het onderzoek zal een bijdrage leveren aan de kennis over de problemen in de woonsituatie van
oudere huurders en de mogelijkheden om de huurwoningen en de gehele woonomgeving aan te
passen om deze problemen op te heffen. Door meer inzicht te verkrijgen in de dieper liggende
verhuismotieven en de woonvoorkeuren van oudere huurders kunnen woningcorporaties hun
bestaand woningbestand geschikt maken en dus beter laten aan sluiten op hun huidige en
toekomstige oudere huurders. Hoewel het onderzoek uitgevoerd wordt in de provincie Noord17 februari 2017
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Brabant, kunnen woningcorporaties uit heel Nederland gebruik maken van deze kennis en kunnen er
meer geschikte woningen voor ouderen in het huursegment op de woningmarkt worden gecreëerd.

1.6 Leeswijzer
Het rapport is opgebouwd uit zeven hoofdstukken. Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een
schets gegeven van de ouderen en hun woonsituatie. Hierin wordt de huidige en toekomstige
demografische samenstelling van Nederland kort besproken, waarin de provincie Noord Brabant
verder is uitgelicht. Daarnaast wordt er meer toelichting gegeven op het zelfstandig wonen, waarin
de verhuisgeneigdheid en de verschillende mogelijke woonvormen aan bod komen, gevolgd door de
betekenis van de scheiding tussen wonen en zorg. Tot slot worden verhuisredenen en woonwensen
van ouderen beschreven. Met deze informatie kan de relevantie van het onderzoek goed en
duidelijk worden weergegeven aan en begrepen worden door de lezer.
Hoofdstuk 3 bespreekt de problematiek in het zelfstandig wonen. Ten eerste wordt hier ingegaan op
de veranderende lichamelijke functies van ouderen en de hulp die men daarvoor kan aanvragen. Ten
tweede worden de problemen beschreven die gevonden zijn in de literatuur. Vervolgens worden in
hoofdstuk 4 de oplossingen voor deze problemen beschreven en wordt door middel van een
overzicht getoond voor welke problemen voldoende en onvoldoende oplossingen zijn.
In hoofdstuk 5 worden de resultaten van het eerste deel van het praktijkonderzoek geanalyseerd.
Het resultaat hiervan bestaat uit problemen die nadrukkelijk aanwezig zijn bij de oudere
verhuisgeneigde huurders waarvoor onvoldoende oplossingen zijn. Deze problemen worden verder
behandeld in hoofdstuk 6. Dit is het tweede deel van het praktijkonderzoek en geeft een beschrijving
van de inzichten in de problemen en de oplossingen die zijn aangedragen door de experts.
Het rapport wordt afgesloten met de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 7. Hierin worden de
belangrijkste bevindingen uit de hoofdstukken 5 en 6 uitgelicht en aanbevelingen gegeven aan
ouderen, woningcorporaties en gemeenten en suggesties voor verder onderzoek.
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2 Ouderen en hun woonsituatie
In de volgende paragrafen wordt er een toelichting gegeven over de demografie van de doelgroep in
Nederland en vervolgens in de provincie Noord-Brabant. Daarna wordt een toelichting gegeven op
zelfstandig wonen. Daarin wordt meer informatie gegeven over de verhuisgeneigdheid en
verschillende woonvormen. In de derde paragraaf wordt de scheiding van wonen en zorg
beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een beschrijving van enkele verhuisredenen en
woonwensen van oudere huurders.

2.1 Demografie
Nederland
In 2060 zal de Nederlandse bevolking groeien naar 17,9 miljoen inwoners (van Duin &
Stoeldraijer,2012). Naast de toename van de bevolking zal tevens het aantal 65-plusser flink
toenemen in deze periode. In 2012 was het aandeel 65-plussers 16 procent van de bevolking en
voorziet de prognose een stijging tot 26 procent in 2040. Dit wordt veroorzaakt door een hogere
levensverwachting. In 2011 was de levensverwachting van vrouwen 82,9 jaar en stijgt dit naar 89,9
jaar in 2060. Voor mannen bedroeg de levensverwachting in 2011 79,2 jaar en zal deze toenemen
naar 87,1 jaar. In de prognose wordt gesproken van een snelle vergrijzing, namelijk een stijging van
2,7 miljoen 65-plussers in 2012 naar 4,7 miljoen in 2040, maar ook van een dubbele vergrijzing. In
het aantal 65-plussers neemt namelijk het aantal 80-plussers flink toe, dit wordt onder andere
veroorzaakt door de langere levensverwachting. In 2012 was 0,7 miljoen van de bevolking 80 jaar of
ouder, rond 2055 zal dit 2 miljoen zijn (van Duin & Stoeldraijer, 2012b).
De stijging van het aantal inwoners zal plaats vinden in meer dan de helft van de Nederlandse
gemeenten. En daardoor zal ook het aantal 65-plussers in de gemeenten verder toenemen.
Regionaal bekeken zal het aantal 65-plussers flink toenemen in de Randstad, Flevoland, WestFriesland en Oostelijk Noord-Brabant (CBS, 2012).

Om meer inzicht te krijgen in de ouderen en hun positie in de woningmarkt is er gebruik gemaakt
van een aantal resultaten uit het WoonOnderzoek Nederland (WoON) van het Ministerie van VROM
en CBS (2009). Uit dat onderzoek blijkt dat de gemiddelde huishoudensgrootte van 2,2 personen
kleiner is geworden ten opzicht van voorgaande peilingen. Hierbij speelt de groei van het aantal
alleenstaanden een belangrijke rol en men verwacht dat het aantal toegenomen zal zijn in 2018. Een
oorzaak hiervan is onder andere het alleen blijven van ouderen na het overlijden van hun partner.
Noord-Brabant
In de prognose van Provincie Noord-Brabant (2011) wordt bevestigd dat ook de provincie NoordBrabant zal vergrijzen. Uit deze prognose komt naar voren dat ruim één vierde van de Brabantse
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bevolking omstreeks 2040 tot de leeftijdscategorie 65-plussers zal behoren. Tevens kan er worden
geconcludeerd dat de bevolking ouder wordt. Dit blijkt uit de gegevens van het aantal 75-plussers
dat oploopt van 7 procent in 2011 naar 16,5 procent in 2050. Daarnaast zal er een verandering
plaats vinden in het aantal huishoudens. In 2011 waren er 1.067.000 huishoudens. Dit zal toenemen
tot een geschatte 1.188.700 in 2040. De groei van het aantal kleinere huishoudens hangt samen met
de vergrijzing en de voortgaande individualisering.

In het rapport van de Jong en van Duin (2011) wordt een verdere verdeling van Nederland
beschreven aan de hand van de COROP-regio’s. Zo kan er meer specifieke informatie worden
gegeven over de provincie Noord-Brabant en gebieden of steden in deze provincie.
De steden Eindhoven, Breda, Tilburg en ’s-Hertogenbosch zullen te maken krijgen met een
bevolkingstoename tussen de 10 duizend en 25 duizend inwoners tot 2025. Deze
bevolkingstoename wordt voornamelijk veroorzaakt door de bovenregionale voorzieningen, zoals
hogere onderwijsinstellingen. In de hele provincie wordt een toename van het aantal huishoudens
met 10% of meer verwacht. De druk op de woningmarkt was al toegenomen door voorgaande
stijgingen van het aantal huishoudens. Doorgaan met bouwen lijkt daarom noodzakelijk. Rond 2025
zal ongeveer 20 tot 25 procent van de Brabantse bevolking 65-plusser zijn (de Jong & van Duin,
2011). De druk op de woningmarkt door de toename van het aantal huishoudens en een stijging in
het aandeel 65-plussers benadrukt het belang voor geschikte woningen voor ouderen.

Met het oog op de vergrijzing moet er meer aandacht komen voor wonen met zorg en welzijn. Er
wordt onderscheid gemaakt tussen het zogenoemde beschermd wonen (permanent zorg aanwezig),
verzorgd wonen (oproepbare zorg) en geschikt wonen. De laatste vorm betreft zelfstandige
woningen die meer geschikt zijn voor ouderen (en mensen met een beperking). Ongeveer 67.100
woningen behoren tot deze vorm. Door de veranderende leeftijdsontwikkelingen en het langer
zelfstandig kunnen, willen en moeten wonen wordt er een extra behoefte aan 91.900 geschikte
woningen verwacht rond het jaar 2040 (Provincie Noord-Brabant, 2011).

2.2 Zelfstandig wonen
In een onderzoek van het CBS (2011) wordt vermeld dat zowel het aandeel zelfstandig
alleenwonende als het aandeel zelfstandig samenwonende ouderen toeneemt. Als er gekeken wordt
naar de 80-plussers dan woont zes op de zeven van hen zelfstandig. Het aandeel 80-plussers die
alleen wonen is vooral toegenomen onder vrouwen. Op 87-jarige leeftijd woont ongeveer de helft
van de mannen zelfstandig samen. Dit geldt voor een op de negen vrouwen van dezelfde leeftijd. Dit
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verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de hogere leeftijd van de man in vergelijking met de
vrouw en doordat vrouwen langer leven dan mannen (CBS, 2011).

Volgens van Iersel & Leidelmeijer (2009) is er een duidelijk verschil te zien tussen de woonvormen
van 65 - 74 jarige en de 75-plussers. Tweederde van de senioren tussen 65 en 74 jaar woont in een
eengezinswoning, een derde in een meergezinswoning. Bij de 75-plussers is dit bijna gelijk verdeeld,
waarbij een kleine meerderheid in een eengezinswoning woont. Bij deze senioren zijn de
gezondheidsproblemen beperkt, waardoor het nog niet noodzakelijk is om naar een kleinere of een
nultrede woning te verhuizen. Wel is een kwart van de 75-plussers van plan om binnen 2 jaar te
verhuizen naar een verzorgingshuis. Meer dan de helft van de 65-plussers woont in een huurwoning
en de meesten in het middeldure huursegment. In veel gevallen is dit mogelijk doordat men door de
jaren heen een vermogen heeft opgebouwd, al dan niet door de verkoop van de vorige woning (van
Iersel & Leidelmeijer, 2009).

De woonduur, de tijd (in jaren) dat men in dezelfde woning woont, neemt toe bij zowel de 65plussers als ook bij de 75-plussers. In vergelijking met 1998 ziet men dat de verandering in woonduur
het grootst is bij de senioren vanaf 60 jaar. Ouderen blijven gemiddeld 2,5 tot 3 jaar langer in hun
huidige woning wonen. De woonduur neemt wel minder snel toe dan bij de mensen tussen de 35 en
64 jaar. Dit komt doordat men op later leeftijd wegens gezondheidsredenen verhuist of in een
kleinere of goedkopere woning wil wonen (van Duin & Stoeldraijer, 2012b).
Verhuisgeneigdheid
In het WoON 2009 van het Ministerie van VROM en CBS (2009) wordt bij het onderwerp
‘verhuismotieven’ de bevolking verdeeld in drie leeftijdscategorieën. In de leeftijdscategorie 60 jaar
en ouder wordt het meeste aangegeven dat de gezondheid het niet meer toelaat in de huidige
woning te blijven wonen. Daarnaast wordt steeds meer het gemak van een kleinere en/of nultrede
woning verkozen. Een derde argument is dichter bij familie, vrienden of kennissen te willen wonen.
De verhuismotieven hangen vaak samen: zo kan bijvoorbeeld de nabijheid van familie van belang
zijn voor bepaalde zorg of huishoudelijk hulp. Dit wordt deels bevestigd door de resultaten in een
onderzoek naar de afstand tussen familie en ouderen (van Diepen & Mulder, 2009). Hoewel in het
onderzoek van van Diepen & Mulder (2009) de leeftijdsgrens 79 jaar is, kan opgemerkt worden dat
vanaf 70 jaar de afstand, na verhuizing, tot één van hun kinderen of een broer of zus kleiner werd. Er
kan niet met zekerheid gezegd worden dat het verhuismotief dat hier achter schuil gaat betrekking
heeft op de behoefte aan zorg, maar het zal hier zeker een bijdrage aan hebben geleverd.
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Bij het onderwerp verhuizen geeft het Ministerie van VROM en CBS (2009) aan dat van alle
verhuisgeneigde huishoudens ongeveer 24 procent 65 jaar of ouder is. Bij de zoektocht naar een
nieuwe woning zijn voorzieningen een belangrijke factor. Voor driekwart van de senioren is het
vooral belangrijk dat er een supermarkt op loopafstand (500 meter) ligt van hun volgende woning.
Een vergelijking tussen de geplande verhuizingen in de komende twee jaar in het WoON 2006 en de
gerealiseerde verhuizingen van de afgelopen twee jaar in het WoON 2009 toont aan dat de helft van
de 65-plussers de verhuiswens daadwerkelijk heeft gerealiseerd. Ten opzichte van de overige
leeftijdscategorieën hebben zij de grootste realisatie van de verhuiswens.
Woonvormen
Naast het zelfstandig wonen in een eigen of ‘normale’ huurwoning, bestaan er specifieke
woonvormen die gericht zijn op ouderen. Hieronder volgt een lijst met woonvormen zoals deze
beschreven worden door de ANBO (2014), Woningraad, 1994 en Zaal, Kastelein en Perenboom
(1993):


Serviceflat. Een luxe huur- of koopappartement in een complex met een hoog serviceniveau.
Zorgverlening staat hierbij niet voorop.



Wooncentrum. Is een eenvoudige variant van de serviceflat, met het verschil dat de
woningen veelal kleiner zijn en de voorzieningen beperkt.



Aanleunwoning. Een zelfstandige woning nabij een verzorgingshuis. Bewoners kunnen
gebruik maken van de voorzieningen van het verzorgingshuis. Om in aanmerking te komen
voor deze woonvorm is een medische indicatie noodzakelijk. Tegenwoordig worden deze
nauwelijks gebouwd. Het woonzorgcomplex heeft hiervan de plaats ingenomen.



Inleunwoning. Een zelfstandige woning binnen een verzorginghuis.



Woonzorgcomplex. Sinds het einde van de jaren tachtig is deze vorm in opkomst. Hier wordt
zowel service als zorg aangeboden. De woningen zijn aanpasbaar en bedoeld voor ouderen
die nu of in de nabije toekomst veel zorg nodig hebben. Om in aanmerking te komen voor
een woning in een woonzorgcomplex is er een medische indicatie nodig.



Levensloopbestendige woning. Het doel van deze woning is dat bewoners nooit meer
hoeven te verhuizen, zelfs niet als hun behoefte aan zorg toeneemt. Deze term wordt
algemeen gebruikt voor woningen die aanpasbaar zijn.



Woongroep. Bewoners hebben een zelfstandige woning met gemeenschappelijke ruimten.
Diensten zijn in sommige gevallen gezamenlijk geregeld. Zorg is hier niet geregeld.



Kangoeroewoning. De woning van de oudere is gekoppeld aan een eengezinswoning. Over
het algemeen wordt deze bewoond door een van de kinderen. Dit wordt ook een moderne
vorm van inwonen genoemd.
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Verzorgings- of verpleeghuis. Bestemd voor ouderen die veel zorg nodig hebben.

Een vorm die in Nederland nog niet voorkomt is de seniorenstad. Uit zowel het onderzoek van Smets
(2012) als ook het onderzoek van Voogd (2005) komt naar voren dat er in Nederland weinig animo
onder de ouderen is voor seniorensteden. Op kleine schaal zijn ouderen hierin wel geïnteresseerd.
Daarbij is de interesse het grootst in wonen onder gelijkgestemden of leeftijdsgenoten in een
gebouw, zoals enkele woonvormen die hierboven omschreven zijn.

Van Osch (2005) geeft aan dat de overheid het wonen voor ouderen als volgt voor ogen heeft: ‘in de
specifieke seniorenwoning van alle gemakken voorzien, in het eigen huis met aanpassingen of in een
complex waar zorg voor handen is. Als het maar zelfstandig is.’ Daarnaast moet de overheid het
grote geheel in de gaten houden. Volgens van Osch (2005) wordt dit echter niet goed gedaan.
Gemeenten zouden moeten inventariseren waar de 65-plussers wonen en waar de voorzieningen
zich bevinden, en aan de hand daarvan bepalen waar ouderenhuisvesting moeten komen en
woningen geschikt maken voor senioren. Voor woningaanpassingen kan er een beroep worden
gedaan op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit wordt door de gemeente geregeld en het
verschilt dan ook per gemeente wat wel en wat niet geregeld wordt met de Wmo (VVD-PvdA, 2012).
Mede hiervoor zijn er woonadviseurs. Deze gaan bij ouderen langs die vragen hebben over het
wonen. Vragen hangen vaak samen met de behoefte aan zorg, administratieve en financiële steun
(Van Osch, 2005).

2.3 Scheiden wonen-zorg
Nu ouderen steeds langer zelfstandig wonen, komt er een duidelijke scheiding van wonen en zorg.
Zelfstandig wonende ouderen kunnen aanspraak maken op hulp bij huishoudelijke activiteiten of
zorg. Hierbij wordt de thuiszorg veel ingezet. De thuiszorg brengt de zorg naar de woning.
In tegenstelling tot de thuiszorg wordt met een woonzorgcomplex de woning naar de zorg gebracht.
Hier woont men zelfstandig en kan van gemeenschappelijke (zorg)voorzieningen gebruik worden
gemaakt. Door diverse aankomende wetswijzigingen (per 1 januari 2015) worden de eisen om in
aanmerking te komen voor een woning in of bij een woonzorgcomplex hoger (Rijksoverheid, 2013,
2015). Er kan ook sprake zijn van een woonzorgzone in een wijk. In deze zone bevindt zich een
bovengemiddeld pakket van zorgvoorzieningen en andere diensten, welke gegarandeerd binnen 500
m van de woning bereikt kunnen worden. Hierdoor kunnen ouderen uit de buurt makkelijker zorg
bereiken en voor de voorzieningen levert dit een beter rendement op. Meestal bestaat een
woonzorggebied uit een verzorgingshuis in het centrum. Dit vormt een zorgkruispunt/wijksteunpunt
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van waaruit intramurale zorg en 24 uur oproepbare extramurale zorg kan worden aangeboden.
Daarnaast wordt er thuiszorg aangeboden aan ouderen buiten de zone, zodat ook zij langer
zelfstandig kunnen blijven wonen (Woningraad,1993)

De gezondheid van ouderen gaat minder snel achteruit. In 1995 bleek één op de drie personen
tussen de 85 en 90 in een tehuis te wonen en in 2009 nog maar een op de zes. Daarnaast speelt het
verbrede aanbod van woonvormen en de toegenomen mogelijkheden om de eigen woning aan te
passen een belangrijke rol. De verbreding van het aanbod is mede tot stand gekomen door het
rijksbeleid ten aanzien van de extramuralisering. (Iersel & Leidelmeijer, 2009; Ministerie van VROM
& CBS, 2009)
Het wordt voor ouderen steeds moeilijker om daadwerkelijk langer zelfstandig te blijven wonen.
Ouderen met een AOW en een klein pensioen gaan er financieel op achteruit. Er wordt minder
geïnvesteerd in de thuiszorg en de dagbesteding, terwijl men minder snel in aanmerking komt voor
een verpleeghuis. Van het budget voor huishoudelijk hulp blijft nog maar een kwart over. Op deze
wijze komt er een groter wordend verschil tussen rijke ouderen, die wel goede zorg kunnen kopen
en ouderen met minder geld die dit niet kunnen (50plus partij, 2013).
De gemeenten worden straks verantwoordelijk voor zorg, maar vaak zal hier onvoldoende budget,
kennis en ervaring voor zijn. Dit draagt bij aan een sterker wordende concurrentie tussen gemeenten
en kan de verhuisgeneigdheid van ouderen vergroten. (VVD-PvdA, 2012)

De extramuralisering van de zorg wordt noodzakelijk geacht door de stijgende zorgkosten die
voortkomen uit de vergrijzing van de Nederlandse bevolking. De overheid heeft daarvoor meerdere
ingrijpende hervormingen in het zorgstelsel aangebracht en wil hiermee de zorg betaalbaar, goed en
toegankelijk houden voor de toekomst. De meest ingrijpende hervormingen hebben betrekking op
de langdurige zorg. Ouderen zullen langer zelfstandig blijven wonen, waardoor er een afname komt
in de opnames in verpleeg- en verzorgingshuizen en dus een toename in het aantal thuiswonende
65-plussers (ANBO, 2015; Rijksoverheid, 2015a).

2.4 Verhuisredenen en woonwensen
Verhuisredenen
Ouderdom komt met gebreken en zelfstandig wonende ouderen ondervinden dan ook problemen
met het thuis wonen. Vaak is het probleem te wijten aan de woning. Het kan bijvoorbeeld
voorkomen dat een woning minder toegankelijk wordt als men slecht ter been is en met veel of hoge
opstappen in de woning te maken heeft (traplopen). Als de woning niet meer voldoet aan de
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behoeften die een oudere bewoner heeft, al dan niet door gezondheidsproblemen, resulteert dit in
veel gevallen in een verhuiswens naar een meer geschikte woning (Ministerie van VROM & CBS,
2009; Woningraad, 1994).

Uit het onderzoek van Voogd (2005) blijkt dat de drie meest genoemde verhuisredenen om op
langere termijn te willen verhuizen, te maken hebben met: 1) De gezondheid of een behoefte aan
zorg; 2) een woning die niet meer als geschikt ervaren wordt of waar men niet meer tevreden over
is; 3) de woonomgeving.
De belangrijkste reden om op korte termijn te willen verhuizen is de woning zelf (48 procent). Hierbij
werd aangegeven dat voor 33 procent de woning te groot is. Problemen doordat de woning niet
gelijkvloers is worden door 25 procent ervaren. En 15 procent kan de woning alleen bereiken door
een trap op te moeten lopen. De tweede belangrijkste reden is de gezondheid of behoefte aan zorg
(32 procent). Dit hangt sterk samen met de leeftijd: hoe ouder de respondent des te vaker werd
gezondheid als reden genoemd. Driekwart van deze respondenten had een matig tot slechte
gezondheid en tweederde ondervond beperkingen in het dagelijks leven of huishoudelijke
activiteiten.
Woonwensen
Ouderen hebben zowel specifieke wensen ten aanzien van de woning als ook specifieke wensen ten
aanzien van de woonomgeving. Hier zullen een aantal wensen besproken worden ten aanzien van de
woning en de woonomgeving.

Wensen woning
Ouderen willen wel kleiner gaan wonen maar niet veel kleiner. Het meest wordt een woning
gewenst met 2 á 3 slaapkamers. Wel willen zij een woning waarin op de begane grond een badkamer
en een slaapkamer naast de gebruikelijke woonkamer en keuken zijn, een lift in plaats van een trap
om de woning te bereiken en indien mogelijk/nodig in de woning zelf. De woning moet ruim zijn en
daarnaast eenvoudig en goedkoop aanpasbaar zijn. Rolstoelvriendelijkheid en een ruime badkamer
worden eveneens veel gewenst. Daarnaast is er veel vraag onder ouderen naar een woning in het
lage en middelste huursegment. Verder is veel zonlicht en een tuin of balkon op het zuiden
belangrijk (van Iersel & Leidelmeijer 2009; Ministerie van VROM &CBS, 2009; Voogd, 2009;
Woningraad, 1994).

Wensen woonomgeving
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Ouderen hebben behoefte aan een goede bereikbaarheid van familie en voorzieningen, zoals zorg,
winkels en openbaar vervoer. Veel ouderen geven aan een voorkeur te hebben om in het centrum te
wonen in de nabijheid van winkels en voorzieningen. Belangrijk bij de locatie van de woning is dat de
voorzieningen op loopafstand bereikbaar zijn. Hierbij zijn winkels, openbaar vervoer en een huisarts
het meest belangrijk. Daarnaast wordt er veel waarde gehecht aan de aanwezigheid van andere
ouderen en zorgvoorzieningen (van Iersel & Leidelmeijer 2009; Ministerie van VROM &CBS, 2009;
Voogd, 2009; Woningraad, 1994).

2.5 Conclusie
In de woningbouw, en het bestaande woningbestand, dient rekening gehouden te worden met
veranderende leeftijdsontwikkelingen en daarmee dus een toename van het aantal 65-plussers.
Deze veranderingen dragen bij aan een extra behoefte aan geschikte woningen.
Ongeveer een kwart van de verhuisgeneigd huishoudens is ouder dan 65 jaar. Dat wil zeggen dat
veel ouderen momenteel in een woning wonen die niet voldoet aan hun huidige wensen of
behoeften. Een verandering van deze wensen en behoeften kan voortkomen uit de veranderende
lichaamsfuncties tijdens het ouder worden, maar ook de veranderingen in het beleid en de wet- en
regelgeving kunnen ouderen er toe aanzetten om te willen gaan verhuizen. De overheid ziet graag
dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. En het steeds verder extramuraliseren van zorg,
draagt bij aan een duidelijke scheiding tussen wonen en zorg. Er wordt gesnoeid in de thuiszorg en
dagbesteding, terwijl ouderen minder snel in aanmerking komen voor een verpleeghuis. Ouderen
met een AOW en een klein pensioen gaan er flink op achteruit, maar er wordt wel een zekere mate
van zelfredzaamheid verwacht. Hulp of zorg kan worden aangevraagd vanuit de Wmo 2015 of de
Zvw.
Naast de veranderingen van bijvoorbeeld de woonwensen of de aanspraak op hulp of zorg, zijn er
vaak specifieke zaken (problemen) die opgelost moeten worden om de huidige of toekomstige
woningen geschikt te maken voor langdurige zelfstandige bewoning. In het volgende hoofdstuk
wordt daarop verder ingegaan, nadat er een omschrijving gegeven is van de lichaamsfuncties die
kunnen veranderen en wat de extramuralisering van de zorg inhoudt.
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3 Problematiek zelfstandig wonen
In het voorgaande hoofdstuk zijn een aantal algemene uitgangspunten weergegeven, waardoor de
relevantie van dit onderzoek is aangetoond. Om het langer zelfstandig wonen van ouderen te
bevorderen is het noodzakelijk de problemen die men tegen kan komen in het woonproces in kaart
te brengen. In dit hoofdstuk worden problemen besproken die gevonden zijn in de bestaande
literatuur. Voorafgaan aan de opsomming van de problemen zal eerst worden ingegaan op de
veranderende lichaamsfuncties die optreden bij het ouder worden. Daarbij zal informatie gegeven
worden over de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo
2015) en de Zorgverzekeringswet. Daarna worden de mogelijke problemen in de woonsituatie
toegelicht.

3.1 Verandering van lichaamsfuncties
Ouder worden gaat gepaard met veranderingen van de lichaamsfuncties. De veranderende
lichaamsfuncties hebben invloed op het zelfstandig functioneren en zijn daardoor van invloed op het
zelfstandig wonen. In de volgende paragraaf worden verschillende lichaamsfuncties beschreven die
veranderen gedurende het ouder worden en die van invloed (kunnen) zijn op het zelfstandig
functioneren en zelfstandig wonen. Vervolgens wordt naar aanleiding van deze veranderende
lichaamsfuncties meer informatie gegeven over de hulp en zorg die men kan aanvragen op grond
van de Wlz, Wmo 2015 en de zorgverzekeringswet.

3.1.1 Soorten lichamelijke veranderingen
In de literatuur worden verschillende lichamelijke beperkingen omschreven. Deze beperkingen
kunnen herleid worden naar de volgende veranderende lichaamsfuncties (van ’t Klooster, 1992):


Motoriek
▫

Langzamer en met kleinere passen lopen, minder hoog optillen van de voeten.

▫

Verminderd coördinatievermogen, leidend tot eerder verliezen van het evenwicht.

▫

Afname van het reactievermogen.

▫

Afname van de beweeglijkheid van gewrichten, van invloed op houdingen en
bewegingen zoals buigen, knielen, reiken, draaien en tillen.

▫


Afname van kracht in de handen (van Doorn,2012).

Zintuigen (gezicht, gehoor, reuk)
▫

Afname van het gezichtsvermogen, gedeeltelijk te corrigeren door het dragen van
een bril.

▫

Afname van het accommodatievermogen, met als gevolg dat plotselinge
veranderingen van lichtsterkte voor tijdelijke verblinding kunnen zorgen.
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▫

Vermindering van het blikveld (kokervisie).

▫

Afname van het gehoorvermogen en in het bijzonder voor de hogere frequenties.

▫

Na het 60ste jaar een vermindering in het reukvermogen.

Slaappatroon
▫

Slaapproblemen in de nacht, waardoor men overdag weleens in slaap valt en minder
alert is.



Cognitieve functie
▫

Vermindering van de betrouwbaarheid van het korte termijngeheugen.

▫

Meer tijd nodig om nieuwe dingen te leren.

De veranderingen van de lichaamsfuncties hebben invloed op het zelfstandig functioneren van een
mens. Door de afname van de motorieke functies wordt het moeilijker om bijvoorbeeld te gaan
zitten of op te staan, in en uit bed te gaan of zich zelf te wassen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden
van Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) die beïnvloed kunnen worden door de
veranderende lichaamsfuncties en een belemmering kunnen opleveren bij het zelfstandig wonen.
Naast de invloed op de ADL, hebben de veranderende lichaamsfuncties tevens een invloed op de
Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen (HDL). Enkele voorbeelden van HDL waarbij men
moeite kan hebben met de uitvoering ervan zijn: boodschappen doen, wassen, koken, uitvoeren van
reparaties en huishoudelijk werk (Woningraad, 1994; Zaal et al. 1993). Om de ADL en de HDL te
volbrengen kan er hulp gewenst of benodigd zijn. Om hulp te ontvangen voor de verrichting van de
HDL kan men aanspraak maken op de Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning, die geregeld
wordt vanuit de gemeente. Voor hulp bij de verrichtingen van de ADL kon aanspraak gemaakt
worden op de AWBZ-zorg. Deze werd geregeld door middel van een afgifte van een indicatie door
het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit wordt sinds 1 januari 2015 geregeld via de Wmo
2015. Naast het aanvragen van hulp kunnen tevens woningaanpassingen noodzakelijk zijn. De
aanpassingen kunnen het zelfstandig wonen bevorderen, waardoor eventueel minder hulp nodig is
of het voor de hulpverlener makkelijker wordt de hulp uit te voeren. (Centrum voor Indicatiestelling
Zorg [CIZ], 2013a; Regelhulp, 2013b; Rijksoverheid, 2013a)
In de volgende paragraaf wordt een toelichting gegeven van de zorg en hulp die vanuit de Wmo, Wlz
of zorgverzekeringswet beschikbaar is.

3.1.2 Zorg en hulp vanuit de Wlz, Wmo 2015 of Zorgverzekeringswet
Zorg en hulp kan verkregen worden uit drie wetten: 1) de Wet Langdurige Zorg; 2) de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning 2015; of 3) de Zorgverzekeringswet.
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In het verleden kon men door middel van een indicatiestelling van het CIZ in aanmerking komen
voor een plek in een verzorgingshuis. Bij de indicatiestelling werd een onderscheid gemaakt tussen
zorg zonder verblijf en zorg met verblijf. Zorg zonder verblijf wil zeggen dat men in de eigen woning
zorg en hulp ontvangt. Hierbij kan men kiezen voor een persoonsgebonden budget (Pgb) of ‘zorg in
natura’ (ZIN). Met het persoonsgebonden budget koopt men zelf de zorg in en moet men zelf zorgen
voor de financiële en administratieve afhandeling ervan. Als er gekozen wordt voor ‘zorg in natura’
wordt de zorg rechtstreeks geleverd door een zorgaanbieder en hoeft men zelf geen financiële en
administratieve handelingen te verrichten (CIZ, 2013b; Regelhulp, 2013a en 2013b). Zorg met verblijf
wil zeggen dat het mogelijk is om intramurale zorg te ontvangen. Hiervoor is een indicatie van een
zorgzwaartepakket (ZZP) nodig. Een zorgzwaartepakket werd toegekend als men niet langer
zelfstandig kon wonen door de veranderende lichaamsfuncties, of te wel als er voortdurend nabije
zorg nodig is (Zorgzwaarte-pakket, 2013). Met een zorgzwaartepakket was het mogelijk om in
aanmerking te komen voor een plek in een verzorgingshuis. Door de extramuralisering van de zorg
door de overheid is dit langzaam veranderd. In 2013 vond er een verandering plaats in de
vergoeding per instelling voor nieuwe cliënten met een lichter ZZP (dit waren de eerst drie
pakketten). Men behield het recht op zorg, echter werd deze ge-extramuraliseerd. In plaats van
intramuraal wordt deze zorg in de eigen woning aangeboden. (Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport, 2012; Rijksoverheid, 2015b)
Voor alle andere ZZP indicaties zijn er drie opties: wonen in een instelling voor zorg met verblijf,
thuis wonen en door middel van een Volledig Pakket Thuis (VPT) de zorg die nodig is volgens de
indicatie door een zorgaanbieder laten leveren (meestal thuiszorg of vanuit een verzorgingshuis), of
thuis wonen en zelf de benodigde zorg inkopen met een persoonsgebonden budget. (Rijksoverheid,
2013c) Anno 2015 wordt de zorg geregeld door middel van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) of de Zorgverzekeringswet Zvw (CIZ, 2013b; Movisie
2015).

De Wlz is bedoeld voor kwetsbare ouderen (en mensen) met een beperking die een blijvende
behoefte aan permanent toezicht en 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Een persoon
heeft dan recht op de passende zorg met verblijf in een zorginstelling. Thuis blijven wonen kan
indien de zorg daar verantwoord is en niet meer kost dan een opname in een instelling. Deze zorg
kan bijvoorbeeld geregeld worden met het volledig pakket thuis (vpt) of een persoonsgebonden
budget (pgb). De uitvoering hiervan blijft onder verantwoordelijkheid van het CIZ (CIZ, 2013c;
Movisie, 2015; Rijksoverheid, 2015c, Rijksoverheid 2015d; Rijksoverheid 2015e).
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De Wmo 2015 wordt uitgevoerd door de gemeenten. Hierbij staan de behoeften en de eigen
mogelijkheden van de mensen centraal en is de hulp van familie of anderen in de directe omgeving
belangrijk. De gemeente zal ondersteuning bieden waar nodig, zodat men langer zelfstandig kan
blijven wonen en deelnemen aan de maatschappij. Deze ondersteuning bestaat uit het aanbieden
van algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen, woningaanpassingen of het verstrekken van
een persoonsgebonden budget (pgb). Daarnaast kan er ondersteuning geboden worden om de
mantelzorger tijdelijk te ontlasten. Om duidelijk te krijgen welke ondersteuning nodig is zal de
gemeente samen met de persoon en zijn omgeving de situatie onderzoeken. Hierbij wordt er gelet
op wat men zelf nog kan doen en in hoeverre de omgeving hulp of ondersteuning kan bieden. Voor
de ondersteuning die door de gemeente gegeven wordt mag een eigen bijdrage gevraagd worden,
die zal afhankelijk zijn van de leeftijd, het inkomen en het vermogen van de desbetreffende persoon
(Movisie, 2015; Overheid, 2015a; Rijksoverheid, 2015f; CIZ, 2013b;).
Voorbeelden van hulp en voorzieningen die in de Wmo geregeld worden zijn: huishoudelijke hulp,
hulpmiddelen of voorzieningen in het vervoer, aanpassingen aan de woning en ondersteuning bij de
participatie in de maatschappij (CIZ, 2013a; Overheid, 2015b; Regelhulp, 2013c, 2013d;
Rijksoverheid,2013b).

Via de Zvw zijn in samenhang met de WMO 2015 zorgverzekeraars verantwoordelijk voor het
toekennen van de extramurale verpleging en verzorging. Voor de verpleging en verzorging thuis kan
bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige worden ingezet (CIZ, 2013b; Rijksoverheid, 2015e). De rol van
de wijkverpleging wordt door de wetswijzigingen versterkt en dit is de spil in de zorg van mensen en
verbindt daarmee het medische en sociale domein. Zo zal de wijkverpleegkundige de zorg rondom
de cliënt coördineren en afstemmen met andere hulpverleners, zoals de huisarts of een
maatschappelijk werker (Zorghulpatlas, 2015a). Om deze verpleging en verzorging aan te kunnen
bieden aan mensen zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen, wordt een nieuwe aanspraak
thuisverpleging opgenomen in het verplichte basispakket van de zorgverzekeringen en zal de
overheid vanaf 2016 jaarlijks 200 miljoen investeren in meer wijkverpleegkundigen (Zorghulpatlas,
2015b).

Aangezien het moeilijker wordt om intramurale zorg te kunnen krijgen en de plaatsen in
verzorgingshuizen worden afgebouwd, is het noodzakelijk dat de woningen van ouderen langer
voldoen aan de wensen en behoeften die het ouder worden met zich mee brengt. Om een inzicht te
krijgen in de geschiktheid van woningen zullen in de volgende paragrafen problemen worden
toegelicht die van invloed kunnen zijn op het zelfstandig wonen.
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3.2 Problemen in de woonsituatie
Om een inzicht te krijgen in de problemen waar ouderen tegen aan lopen in het woonproces, is er
een toelichting gegeven op de problemen die zich kunnen voordoen in de woning, het woongebouw
en de woonomgeving. In de volgende paragrafen is getracht een zo compleet mogelijk overzicht van
alle mogelijke problemen in de woonsituatie te geven, die uit de literatuurstudie naar voren
kwamen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen fysiologische en functionele problemen en
sociale en psychologische problemen in de woning, het woongebouw en de woonomgeving. Het
hoofdprobleem is beschreven aan de hand van nevenproblemen, die tevens de oorzaak kunnen zijn.

3.2.1 Woning
De veranderende lichaamsfuncties van ouderen kunnen leiden tot ongevallen. In de woning
gebeuren de meeste ongevallen op of bij de volgende locaties: slaapkamer, drempels, trap, vloeren,
badkamer en deuren. Naast ongevallen kunnen er zich tevens andere problemen voordoen in de
woning die van invloed zijn op het zelfstandig functioneren en daarmee het zelfstandig wonen.
Fysiologische en functionele problemen
De kans om te vallen in de woning en geen hulp in kunnen schakelen of niet durven in te schakelen,
draagt er aan bij dat ouderen activiteiten in huis, zoals sommige HDL, achterwege laten. Zo
verkleinen ze zelf de kans op ongevallen, maar beperken ze ook hun zelfstandigheid.
Enkele oorzaken van vallen zijn dorpels of opstapjes in de woning, een harde en of gladde
vloerafwerking (waardoor men gebruik gaat maken van vloerkleden, waarover men kan vallen), de
indeling van het meubilair (door gebrek aan ruimte) en water- en verwarmingsleidingen op de
muren (hieraan kan men zich verbranden) (van Doorn, 2012; van ’t Klooster, 1992; Sogelee, 2000;
Zaal, Kastelein & Perenboom, 1993).

Iedereen heeft de behoefte om te kunnen koken, maar dit kan door meerdere problemen worden
belemmerd. Ten eerste kan de inrichting van de keuken voor problemen zorgen. Onvoldoende
bergruimte, het niet kunnen plaatsen van een koelkast en diepvries en geen mogelijkheid voor het
inrichten van een zitgelegenheid in de keuken kan belemmerend werken tijdens het koken en
andere verrichtingen in de keuken. Ten tweede kan het voorkomen dat het werkblad van de keuken
te hoog is waardoor het verrichten van diverse handelingen moeilijker wordt (Zaal et al., 1993). Ten
derde brengen problemen in de keuken gevaren met zich mee. Naast het kunnen vallen in de keuken
door een combinatie van een gladde, en eventueel natte, vloer en een afname van de motoriek,
kunnen er problemen ontstaan die samenhangen met een afname van de zintuigen. Bij het koken op
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gas kan het moeilijk te zien zijn of een pit wel of niet aan is. Dit kan ertoe leiden dat men zich brandt,
omdat er een ander pit aan is dan dat de bedoeling was. Daarnaast bestaat er de kans dat het
fornuis niet goed uitgedraaid wordt en het gas doorstroomt, wat niet wordt waargenomen door een
afname van het reukvermogen. Een gasfornuis vergroot het risico op brand. En tenslotte kan men
zich branden aan heet kraanwater (van Doorn, 2012; van ’t Klooster, 1992).

Een veel voorkomend probleem bij ouderen met lichamelijke beperkingen is het gebruik maken van
het toilet en de badkamer. De afname van de motoriek maakt het vaak moeilijk te gaan zitten en op
te staan van het toilet. Bij de badkamer komen andere problemen naar voren. Een badkamer is vaak
uitgerust met alleen een douche of alleen een bad. Om gebruik te maken van het bad moeten de
benen vaak hoog opgetild worden. Bij een bad bestaat het gevaar dat men er niet meer goed
uitkomt. De kans op uitglijden bij het eruit klimmen is groot, doordat het bad glad is en eventuele
zeepresten dit kunnen versterken. Een afname van kracht in de handen kan het moeilijker maken
om in of uit het bad of de douche te stappen en kan het tevens lastig maken om bijvoorbeeld de
kraan te bedienen. Ook in de badkamer kan het gevaar bestaan dat men zich aan heet water
verbrandt (van ’t Klooster, 1992; Zaal et al., 1993).
Bij het gebruik van loophulpmiddelen kan, onder andere door de draaicirkel die men benodigd, de
grootte van de badkamer of het toilet van invloed zijn op de functionaliteit (van ’t Klooster, 1992;
Zaal et al., 1993).

Verlichting is heel belangrijk in de woning, vooral als het gezichtsvermogen afneemt of als men te
maken heeft met oogaandoeningen waardoor men slechter ziet. Te weinig lichtbronnen kunnen de
kans op vallen vergroten. Dit is vooral een belangrijk probleem bij de trap in de woning. Indien er
slechts één lichtbron bij de trap aanwezig is, kan die er voor zorgen dat treden moeilijker zichtbaar
zijn door schaduwen die ontstaan. In de keuken en de badkamer is verlichting belangrijk, omdat hier
een gevaar bestaat uit te glijden op een natte vloer en dit slecht zichtbaar is bij onvoldoende
verlichting. Naast het aantal lichtbronnen en de locatie ervan is de bediening van het licht van groot
belang. Bij het betreden van een ruimte moet direct de mogelijkheid zijn om de lichtbron te
bedienen. Indien dit niet mogelijk is moet men zonder licht door de ruimte, wat weer tot ongevallen
kan leiden. Daarnaast kan de lichtsterkte een belemmering opleveren in de woning. Samenwonende
ouderen die ’s nachts naar het toilet moeten, willen liever het licht niet aanmaken op de slaapkamer
omdat men de partner niet wil wekken, met als gevolg dat men in het donker bijvoorbeeld naar het
toilet gaat (van Doorn,2012; Sinoo, 2012; Sogelee, 2000; Zaal et al.,1993).
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Het thermisch comfort in de woning kan men negatief ervaren, indien het lastig is om de woning op
de gewenste temperatuur te brengen en te houden. De knoppen van de radiatoren zijn soms
moeilijk te bedienen, vooral als men minder kracht in de handen heeft. Daarnaast is ventilatie
belangrijk. Door een afname van kracht in de handen kan het openen van ramen en deuren
moeilijker worden. En het bedienen van een bovenlicht kan zelfs onmogelijk worden (van Doorn,
2012).

Bij een afname van het gehoorvermogen bestaat de kans dat signalen slecht hoorbaar zijn.
Bijvoorbeeld dat de deurbel niet (goed) hoorbaar is of dat het signaal verward wordt met
bijvoorbeeld het signaal van de telefoon (van Doorn, 2012).

De bereikbaarheid van de woning kan een probleem opleveren als het toegangspad
hoogteverschillen heeft. Het wordt nog moeilijker als men gebruik maakt van loophulpmiddelen en
er geen mogelijkheid is om zich vast te houden of ondersteuning te hebben (Klerk, 2004; van ‘t
Klooster, 1992; Zaal et al., 1993). Er kan een probleem ontstaan bij het openen van de deur, doordat
het sleutelgat moeilijk te zien is als deze onder de deurkruk zit. Bij het bedienen van de voordeur is
er een kans op vallen als deze een hoge opstap of een hogere dorpel heeft. Een bijkomend probleem
kan de situering van de brievenbus zijn. Als de brievenbus in de voordeur gemonteerd zit en er geen
opvangbak voor de post is, zal deze achter de deur op de grond vallen. Bij normale brieven kan de
deur er vaak overheen draaien. Vallen echter de krant, reclame en nog andere huis-aan-huisbladen
op de mat, dan bestaat de kans dat die bij het openen klem komen te zitten onder de deur.
Daarnaast kan het voorkomen dat men de deur niet ver genoeg open krijgt om op een normale en
veilige manier binnen te komen. En bestaat er een kans dat men over de post struikelt (van ‘t
Klooster, 1992). Tevens kan het voor ouderen het lichamelijke klachten een probleem zijn om zich te
moeten bukken en opkomen bij het oprapen van de post.

Naast de toegangsdeur kunnen ook de overige deuren in de woning problemen opleveren. Vooral in
oudere woningen liggen vaak dorpels in de deuropeningen. Hierover zou men kunnen vallen. De
draairichting van deuren en de breedte van de deuropeningen kunnen de doorgankelijkheid
verminderen, vooral als men gebruik maakt van loophulpmiddelen (van ’t Klooster, 1992;
Woningraad, 1994; Zaal et al., 1993). Een ander probleem dat zich kan voordoen is de zichtbaarheid
van deuren als men slechter ziet (Sinoo, 2012).
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In de hal (achter de voordeur) is vaak een beperkte bewegingsruimte. In veel woningen is in deze
hal of gang tevens het toilet en de trap naar de bovenverdieping aanwezig. De beperkte
bewegingsruimte kan het manoeuvreren met een loophulpmiddel, zoals een rollator of rolstoel
moeilijk maken (van Doorn, 2012; Woningraad, 1994)

Een veel voorkomend probleem, naar mate men ouder wordt, is het traplopen. Bij motorische
problemen wordt het op en aflopen van de trap moeilijker. (van Doorn, 2012, Klerk, 2004; van ’t
Klooster, 1992; Woningraad, 1994; Zaal et al.,1993) Bij een trap met een kwart of dubbele draai kan
de opstap van de treden in de draai kleiner worden, waardoor de voet niet goed op de trede komt te
staan. Daarnaast kan een verminderd gezichtsvermogen leiden tot zichtbaarheidsproblemen. Dit kan
er toe leiden dat de aan- en optrede niet goed zichtbaar is of verkeerd wordt ingeschat. (Sinoo,
2012)

Bij de meeste eengezinswoningen is de slaapkamer en de badkamer op de eerste verdieping
gelegen. Door de locatie van de slaapkamer, badkamer en het toilet in de woning kunnen zich
meerdere problemen voordoen. Het bereiken van de eerste verdieping, daarmee de slaapkamer en
de badkamer, kan een moeilijke opgave worden als traplopen moeizaam gaat en men geen gebruik
kan maken van een traplift. Een kleine slaapkamer kan tot gevolg hebben dat er weinig
bewegingsruimte rond een tweepersoonsbed is. Indien er hulpmiddelen nodig zijn om in en uit bed
te gaan, bijvoorbeeld een bedlift, is de ruimte rond het bed heel belangrijk. (van Doorn, 2012; Zaal et
al, 1993)
Een bijkomend probleem is dat er vaak geen toilet aanwezig is op de badkamer en het toilet gelegen
is op de begane grond. Ouderen moeten ’s nachts vaker naar het toilet en in veel gevallen betekent
dit dat men naar beneden moet. Door een beperking van één of meerdere genoemde
lichaamsfuncties kan dit een grote hindernis betekenen (Sogelee, 2000; Zaal et al., 1993).

Het grootste probleem in de woonkamer kan een beperking van de bewegingsruimte zijn. Dit kan
komen door de inrichting, of door een relatief klein oppervlak van de woonkamer (van Doorn, 2012;
van ‘t Klooster, 1992; Zaal et al., 1993). Bij sommige ouderen zijn er hulpmiddelen nodig bij het
opstaan vanuit een stoel of voor de verzorging in huis. Een klein oppervlak van de woonkamer kan
een belemmering opleveren voor het plaatsen van de hulpmiddelen of van het ontvangen van hulp,
in de zin van verzorging of verpleging (van Doorn, 2012).
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Oudere woningen hebben vaak een beperkt aantal stopcontacten die soms laag geplaatst zijn, zodat
men zich moet bukken om er iets in te steken of uit te trekken. Het gevolg hiervan is dat er gebruik
gemaakt wordt van verlengkabels (van Doorn, 2012; van ’t Klooster, 1992). Deze kabels worden niet
altijd goed weggewerkt waardoor men er over kan struikelen of vallen (Zaal et al., 1993).

Het onderhouden van de woning kan op meerdere punten problemen opleveren. Ten eerste
kunnen er problemen ontstaan die betrekking hebben op het uitvoeren van (kleine) reparaties. Men
kan of durft bijvoorbeeld niet meer op een ladder te gaan staan om een lamp te verwisselen, of men
weet niet hoe iets gerepareerd moet worden omdat dit vroeger door de partner werd gedaan (van
Doorn, 2012; van ’t Klooster, 1992; Woningraad, 1994; Zaal et al., 1993). Ten tweede moet de
woning schoon gehouden worden. Een mogelijke belemmering kan zijn dat de woning te groot is,
waardoor het veel tijd en energie kost om deze schoon te houden. Het kan ook lastig zijn om
bijvoorbeeld de stofzuiger op de eerste verdieping te krijgen. Of er zijn moeilijk bereikbare plekken
in de woning, door de indeling van het meubilair in combinatie met de indeling van de woning (van
Doorn, 2012; Zaal et al., 1993). Ten derde moet men de was kunnen doen. Over het algemeen heeft
iedere woning een aansluitpunt voor de wasmachine. De locatie daarvan kan voor problemen
zorgen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de aansluiting op de eerste verdieping is, maar dat men de was
alleen kan drogen op de begane grond. Het gevolg is dat men met de was de trap op en af moet.
Onvoldoende ruimte kan het daarnaast lastig maken om het wasgoed te strijken en te vouwen (van
Doorn, 2012; Zaal et al., 1993).
In hoofdstuk 2 werd al aan gegeven dat het hebben van een balkon of tuin een belangrijke
woonwens van ouderen is (Ministerie van VROM en WWI, 2009). Het blijkt echter dat het
onderhouden van een tuin lichamelijke klachten kan opleveren of dat het onderhouden van de tuin
juist door lichamelijke klachten niet goed meer gaat (van Doorn,2012; Woningraad, 1994).

Onvoldoende bergruimte in de woning kan van invloed zijn op de ADL en HDL. Men moet de
mogelijkheid hebben om huishoudelijke apparatuur op te kunnen bergen en een voorraadruimte
hebben. Daarnaast kan ook een bergruimte voor buiten heel belangrijk zijn. Deze is vooral belangrijk
voor het kunnen opbergen van bijvoorbeeld tuinstoelen of gereedschap (van Doorn, 2012;
Woonkeur, 2013; Zaal et al.,1993). Tenslotte kan een berging belangrijk zijn voor het stallen en
opladen van een scootmobiel. Vooral in bestaande kleinere woningen zal het nagenoeg onmogelijk
zijn om in de woning ruimte te creëren voor het stallen en opladen van een scootmobiel (van Doorn,
2012; Zaal et al.,1993).
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Sociale en psychologische problemen
De oppervlakte van de woonkamer en/of de zitruimte en het aantal slaapkamers kan van invloed zijn
op de mogelijkheid van het ontvangen van bezoek voor korte of langere tijd. Onvoldoende zitruimte
kan de mogelijkheden tot het ontvangen van visite beperken. Bij dit probleem gaat het niet alleen
om het krijgen van visite, maar ook om het kunnen geven en ontvangen van hulp. Ook hiervoor is
voldoende ruimte in de woning of de buitenruimte van groot belang (van Doorn, 2012). Om visite
voor langere tijd te ontvangen is het wenselijk dat zij in de woning kunnen overnachten en het liefst
in een aparte slaapkamer. Hierbij kan men denken aan familieleden die op ruime afstand wonen.
(van Doorn, 2012; van ’t Klooster, 1992; Royers, 2007).

Beperkte ruimte in de woning kan de mogelijkheden voor het uitoefenen van een hobby beperken
(Woningraad, 1994). Tevens kan door een beperkte inrichtingsvrijheid het personifiëren van de
woning moeilijker zijn, waardoor men zich niet geheel thuis voelt in de woning. Met het
personifiëren van de woning wordt bedoeld dat de woning naar eigen wens en smaak kan worden
ingericht. Hierbij is eveneens voldoende bergruimte van belang, waardoor men de mogelijkheid
heeft voor het tonen of opbergen van bezittingen. Dit draagt bij aan het personifiëren van de woning
(van Doorn, 2012).

Om indirect contact (contact op afstand) te onderhouden is het belangrijk dat men kan telefoneren.
Hierbij kan het aansluitpunt voor de telefoon voor beperkingen zorgen. De huidige generatie
ouderen is nog niet geheel gewend aan internet. Het is voor de toekomstige generatie belangrijk dat
er een mogelijkheid voor internetverkeer in de woning aanwezig is (van Doorn, 2012).

De privacy kan in het gedrang komen indien er geen extra kamers in de woning aanwezig zijn. Ook
moet het zicht van buitenaf afgeschermd kunnen worden om de privacy te waarborgen. De
waarborging van de privacy is verder belangrijk voor het krijgen van de benodigde verzorging en is
ook belangrijk om te kunnen rusten in de woning en daarmee het tegengaan van stress. Naast de
privacy zal tevens aandacht besteedt moeten worden aan het tegengaan of verminderen van
geluidsoverlast. Veel geluidsoverlast kan ervoor zorgen dat er stress ontstaat of de aanwezigheid van
stress vergroot wordt. Het tegengaan of verminderen van stress is belangrijk, omdat stress kan
leiden tot diverse gezondheidsklachten (van Campen, 2011; Day, 2008; van Doorn, 2012).

Het laatste probleem in de woning betreft de veiligheid. Het veiligheidsgevoel in de woning kan
beïnvloed worden door een deel van de bovenstaande problemen, zoals de kans op vallen of een
slechte verlichting. Een slechte of geen verlichting aan de voordeur heeft invloed op de fysieke
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veiligheid, zoals besproken werd in de fysiologische en functionele problemen, en betreft
voornamelijk vallen in of rond de woning. Daarnaast kan door onvoldoende kwaliteit van de
verlichting de angst toenemen indien in de avond (vooral als het buiten donker is) de deur geopend
moet worden (van Campen, 2011). Zijn er geen lichtbronnen bij de deur aanwezig of heeft men een
deur zonder raam of spion dan kan deze angst aanwezig zijn. Het veiligheidsgevoel in de woning kan
beïnvloed worden als men geen of beperkte mogelijkheden heeft om hulp in te schakelen
(Woningraad, 1994), maar ook door een beperkte of geen sociale controle op de woning als deze
niet zichtbaar is vanaf de straat.
Tenslotte kan het veiligheidsgevoel beïnvloed worden door de inbraakgevoeligheid van de woning.
De woonomgeving, en daarmee de sociale controle in de omgeving en de zichtbaarheid van de
woning vanaf de straat leveren een bijdrage aan de inbraakgevoeligheid van een woning en daarmee
het veiligheidsgevoel in de woning (van Doorn, 2012). De omgevingsaspecten die van invloed zijn op
de het veiligheidsgevoel zullen verder besproken worden bij de sociale en psychologische problemen
in de woonomgeving.

3.2.2 Woongebouw
Oudere huurders van een woning in een woongebouw kunnen, naast de problemen in de woning,
tegen andere problemen aanlopen. Ook bij deze problemen spelen de veranderende
lichaamsfuncties een rol en kunnen deze leiden tot een verhuisgeneigdheid.
Fysiologische en functionele problemen
De toegankelijkheid van een woongebouw is van groot belang voor het langer zelfstandig wonen
van ouderen. De toegangswegen naar de entree van het woongebouw kunnen voor problemen
zorgen. Indien de entree niet gelegen is op het maaiveld, dient men gebruik te maken van een trap
of hellingbaan. Problemen bij een trap kunnen zijn dat deze te steil is of dat er voor ouderen een
ongunstige op- en/of aantrede is. De breedte van een trap heeft invloed op het kunnen passeren van
andere personen die de trap gebruiken. Een hellingbaan is zeker geen overbodige luxe, vooral als
men gebruik maakt van loophulpmiddelen. Een te steile hellingbaan kan vooral problemen
opleveren bij het gebruik van een rollator. Hierdoor wordt de kans op vallen groter indien men
bijvoorbeeld (nog) niet goed overweg kan met de rollator. Bij het opgaan kan het te zwaar worden
om boven te komen. En bij het afgaan kan het gevaar bestaan dat de rollator te snel gaat, met het
gevolg dat men kan vallen. Net als bij de trap is de breedte van een hellingbaan belangrijk, zodat er
voldoende ruimte is om anderen te kunnen passeren (van Doorn, 2012; van ‘t Klooster, 1992).

De toegangsdeur van een woongebouw kan voor meerdere problemen zorgen. In veel
woongebouwen is dit een brede en tamelijk zware deur, voorzien van een deurdranger. Als deze niet
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geautomatiseerd is kunnen ouderen met motorische problemen, vooral bij een verminderde
mobiliteit en een afname van kracht in de handen, moeite hebben de deur te openen. Daarnaast kan
de tegendruk, veroorzaakt door een (te zwaar afgestelde) deurdranger, het open van de deur extra
verzwaren. De tegendruk kan er tevens voor zorgen dat mensen uit balans komen en eventueel
vallen of tussen de deur komen (van Doorn, 2012; van ‘t Klooster, 1992).

Bij middelhoogbouw (tot 4 woonlagen) en portiek-etageflats zijn van oorsprong geen liften in het
trappenhuis aanwezig (Woningraad, 1994). Voor oudere huurders kan dit een probleem opleveren
voor langer zelfstandig wonen. Een eigenschap van galerijflats zijn hoge opstappen bij de toegang tot
de verkeersruimten, de woning en het balkon (Teo, 2012). Daarnaast kan net als bij de
toegangswegen de breedte van de galerij voor problemen zorgen bij het passeren van andere
personen (van ’t Klooster, 1992).

Bij een slechte verlichting en een afname van het gezichtsvermogen kan de hoogte van traptreden,
dorpels of opstapjes verkeerd worden ingeschat. Tevens kan het mogelijk zijn dat er obstakels, die
normaal niet in de verkeersruimten aanwezig zijn, over het hoofd worden gezien (van ’t Klooster,
1992; Sinoo, 2012).

Om te weten wie er aan de deur staat is een goed deurbelsysteem belangrijk. Bij een afname van
het hoorvermogen kan het ten eerste mogelijk zijn dat men de bel niet (goed) hoort en ten tweede
dat men niet (goed) kan verstaan wie er bij de entree naar binnen wil. Daarnaast kan er een
verwarring ontstaan tussen de deurbel van het woongebouw en van de woning zelf (van Doorn,
2012).

In het bergingscomplex van een woongebouw zijn de problemen die zich voor kunnen doen het
meest van toepassing op gebruikers van een rollator, rolstoel of scootmobiel. Bij te smalle gangen
wordt de doorgang beperkt of is er onvoldoende ruimte voor de draaicirkel van het loophulpmiddel.
Ook kan er een probleem ontstaan bij het parkeren van de scootmobiel. Als er geen speciale
stallingsruimte voor de scootmobiel beschikbaar is, kan men gebruik maken van een gezamenlijke
fietsenstalling. Een bijkomend probleem kan de mogelijkheid van het opladen van een scootmobiel
zijn. In een gezamenlijke fietsenstalling is vaak geen mogelijkheid om een scootmobiel op te laden.
Als er in een woongebouw geen parkeer- en oplaadplaats voor de scootmobiel is en tevens geen
fietsenstalling, zal men het apparaat in de eigen berging moeten parkeren. Dat vereist dat men goed
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door de gangen kan, er voldoende plaats is om te draaien en de scootmobiel door de deur van de
berging past (van ’t Klooster, 1992; Zaal et al., 1993).
In woongebouwen zonder lift met een berging onder het maaiveld is het niet mogelijk om zich
toegang te verschaffen tot deze ruimte met een rollator, rolstoel of scootmobiel, met als gevolg dat
men naar de berging gaat zonder loophulpmiddel en de kans op vallen vergroot wordt. (Woonkeur,
2013)
Sociale en psychologische problemen
Een slechte, of soms zelfs geen, verlichting in of rond het woongebouw kan niet alleen de kans op
vallen vergroten, maar kan ook een negatieve invloed hebben op het veiligheidsgevoel. Een slechte
verlichting kan de herkenning van andere personen in het gebouw moeilijk maken. Het niet kunnen
herkennen van personen kan bijdragen aan een onveilig gevoel (van Doorn, 2012; van ’t Klooster,
1992; Teo, 2012).
Ditzelfde geldt voor het deurbelsysteem, zoals omschreven werd bij de woning. Indien men niet kan
verstaan wie er binnen wil en men verwacht wel bezoek, kan het gebeuren dat de deur toch
geopend wordt ondanks de onzekerheid over wie er voor de deur zal staan (van Doorn, 2012)

Bij een bestelling van goederen kan het voorkomen dat de levertijd niet bekend is of erg ruim wordt
aangeven door de leverancier. Naast het functionele probleem dat men de bestelling zelf op een
ander punt moet afhalen, omdat men op het tijdstip van levering niet thuis was, kan dit ook van
invloed zijn op het onderhouden van sociale contacten doordat men thuis moet blijven om de
goederen te ontvangen (van Doorn, 2012).

3.2.3 Woonomgeving
Onderdelen van de woonomgeving zijn de andere woningen, de gebouwen, de infrastructuur, de
openbare ruimte, groenvoorzieningen (Royers, 2007) en de maatschappelijke voorzieningen. Het
voorzieningenniveau in de woonomgeving is van groot belang op de zelfstandigheid van ouderen.
Zoals in hoofdstuk 2 al werd vermeld, zijn winkels voor de dagelijkse levensbehoeften, postkantoor,
zorgvoorzieningen en het openbaar vervoer belangrijk en moeten zij op loopafstand van de woning
liggen (van Doorn, 2012; van ’t Klooster, 1992; Royers, 2007; Woningraad, 1994).
Fysiologische en functionele problemen
De meeste problemen die de woonomgeving oplevert hebben te maken met de mobiliteit.
Een slechte verlichting, drukke wegen, slechte bestrating, het onderhoud van de bestrating, het
onderhoud en de inrichting van de openbare ruimte en weinig of niet goed bereikbaar openbaar
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vervoer kunnen de mobiliteit van ouderen negatief beïnvloeden. Slechte bestrating maakt het lastig
om zich veilig te verplaatsen met of zonder hulpmiddelen (Day, 2008; van Doorn, 2012; de Jong,
2006; Royers, 2007).
De breedte van het trottoir of fietspad kan het noodzakelijk maken dat men met de
loophulpmiddelen de rijbaan op moet. Dit levert niet alleen een gevaar op voor de ouderen, maar
ook voor de andere weggebruikers. Daarnaast zijn er soms plekken moeilijk bereikbaar, bijvoorbeeld
als er hoge of geen afgeschuinde trottoirbanden zijn (Day, 2008). Bij drukke verkeerspunten kan het
voorkomen dat verkeerslichten niet lang genoeg op groen staan om veilig over te steken en men
daardoor een opgejaagd gevoel ervaart (van Doorn, 2012; de Jong, 2006; Zaal et al, 1993).
De inrichting van de openbare ruimte kan eveneens een beperking opleveren voor ouderen met
motorische functiebeperkingen. Veel ouderen kunnen niet te lang lopen zonder te rusten. Het is dus
belangrijk dat er genoeg rustmogelijkheden zijn langs diverse routes in de woonomgeving (Day,
2008; Zaal et al., 1993).

De meeste problemen die zich kunnen voordoen omtrent de maatschappelijke voorzieningen
hebben betrekking op de aanwezigheid en de bereikbaarheid van deze voorzieningen (Woningraad,
1994). Indien deze voorzieningen niet in de nabijheid van de woning aanwezig zijn, zijn de meeste
ouderen afhankelijk van het openbaar vervoer (de Klerk, 2004). Ten eerste moet er een aansluiting
van het openbaar vervoer tussen de woning en de voorzieningen zijn en ten tweede moet een
opstappunt van het openbaar vervoer en de primaire voorzieningen op loopafstand bereikbaar zijn.
De maximale loopafstand die door ouderen goed kan worden afgelegd is tien minuten of 500 meter
(van Doorn, 2012; Royers, 2007; Zaal et al., 1993). Daarnaast kan een verminderde toe- en
doorgankelijkheid van voorzieningen van invloed zijn op het gebruik van de voorzieningen door
ouderen (de Jong, 2006).

Ontmoetingsvoorzieningen, waaronder voornamelijk voorzieningen waar men actief bezig is met
lichaam en geest, zijn belangrijk in de woonomgeving. Indien men niet de mogelijkheid heeft om
lichamelijk en geestelijk actief te zijn kan dit nadelige gevolgen hebben op de motoriek en de
cognitieve functies van mensen (Angevaren et al., 2007). Daarnaast zijn deze voorzieningen
belangrijk voor het onderhouden van sociale contacten (Woningraad, 1994). Dit behoort tevens tot
de sociale en psychologische problemen en zal in de volgende paragraaf verder behandelt worden.
Sociale en psychologische problemen
De woonomgeving heeft invloed op het veiligheidsgevoel. Naar mate er veel mobiliteitsproblemen
voorkomen kan het veiligheidsgevoel afnemen. Ook kan dit gevoel in het gedrang komen als men te
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maken heeft met een slechte straatverlichting en wordt het beïnvloed naarmate criminaliteit en
vandalisme in de wijk toenemen (van ’t Klooster, 1992; Royers, 2007; Woningraad, 1994; Zaal et al.,
1993;). Verder kunnen onbekend zijn in de omgeving en sociale controle op de woonomgeving van
invloed zijn op het veiligheidsgevoel (van Doorn; 2012). Het onveiligheidsgevoel kan ouderen ervan
weerhouden naar buiten te gaan (Zaal et al, 1993).
De sociale controle op de woonomgeving wordt beïnvloed door de inrichting van de openbare
ruimte. Hoe meer beschutte plekken er in de omgeving zijn des te lager zal de mogelijkheid van
sociale controle zijn (van Doorn, 2012). Een lage sociale controle heeft invloed op de
inbraakgevoeligheid van de woonomgeving.

Een ander probleem betreft de afname van sociale contacten. Oorzaken hiervan liggen in de
omgevingsindeling en het veiligheidsgevoel. Men durft niet meer zo goed naar buiten, omdat men
bijvoorbeeld bang is om te vallen. Een verandering in de sociale omgeving kan zorgen voor een
afname van de sociale contacten. De buurvrouw van vroeger is bijvoorbeeld verhuisd en met de
nieuwe buren krijgt men maar moeilijk contact (Woningraad, 1994). Weinig of moeilijk bereikbare
ontmoetingsplekken kunnen bijdragen aan een afname van de sociale contacten. Daarnaast kan een
slechte verbinding van het openbaar vervoer er aan bijdragen dat contacten moeilijk opgezocht
kunnen worden.
Om sociale contacten te onderhouden en eventueel nieuwe te ontwikkelen moet er een
mogelijkheid zijn om mensen te ontmoeten. Het ontbreken van de maatschappelijke voorzieningen
of een slechte bereikbaarheid hiervan kan ertoe leiden dat sociale eenzaamheid optreedt
(Angevaren et al., 2007; van Campen, 2011; de Klerk, 2004).

De functionele en sociale problemen kunnen vereenzaming tot gevolg hebben. Door deze
problemen durft men minder naar buiten of heeft men minder mogelijkheden om contacten te
onderhouden. Vereenzaming kan leiden tot een verhoogd risico op stress, waardoor het risico op
gezondheidsklachten en depressies vergroot wordt. Daarnaast kan het cognitieve functioneren door
de vereenzaming negatief beïnvloed worden (van Campen, 2011; de Klerk, 2004).

3.3 Conclusie
Met het ouder worden wordt het steeds moeilijker om langer zelfstandig te wonen. Door een
verandering van lichaamsfuncties en het langer zelfstandig moeten wonen kunnen er meerdere
problemen in de woonsituatie voorkomen waarvoor een oplossing geboden moet worden. Alle
bovengenoemde problemen worden samengevat in de tabellen 3.1 tot en met 3.6.
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Bij de problemen is een verdeling gemaakt tussen een hoofdprobleem met daarbij behorende
nevenproblemen. In de tabellen zijn met A, B en C de fysiologische en functionele problemen voor
de woning, het woongebouw en de woonomgeving aangegeven. Het cijfer geeft het hoofdprobleem
weer en een kleine letter geeft het nevenprobleem weer. In de tabellen met sociale en
psychologische problemen wordt met D, E en F het onderscheid gemaakt tussen de woning, het
woongebouw en de woonomgeving. De combinatie van een letter, cijfer en een letter geeft de
codering aan die gebruikt is in het onderzoek. Anders dan in de beschrijving van de problemen
worden hier de fysiologische en functionele problemen achter elkaar behandeld en vervolgens de
sociale en psychologische problemen. Hiervoor is gekozen omdat de sociale psychologische
problemen in de woning, het woongebouw en de woonomgeving van invloed zijn op elkaar.

Voorbeeld van een codering:
A1a De “A” refereert aan de fysiologische en functionele problemen in de woning. De “1”
refereert aan het eerste probleem in de lijst, namelijk kans op vallen. En de “a” refereert
aan het eerste nevenprobleem, in dit geval drempels, dorpels of opstapjes (zie tabel 3.1).

In tabel 3.1 volgt een opsomming van de fysiologische en functionele problemen die zich voor
kunnen doen in de woning.
Het eerste probleem “kans op vallen” kan gezien worden als een psychologisch probleem. Naar mate
de kans op vallen groter wordt zal ook de angst om te vallen toenemen. Echter, de problemen die
het vallen (kunnen) veroorzaken zijn fysiologisch en functioneel van aard.
Opvallend is dat gebrek aan ruimte een oorzaak is van meerdere fysiologische en functionele
problemen in de woning. Gebrek aan ruimte (A2a, A3a, A12) kan beperkingen opleveren bij de
inrichtingsvrijheid van het meubilair. Daarnaast kan door gebrek aan ruimte (A1c, A3a, A9) en een
beperking van de inrichtingsvrijheid, de bewegingsvrijheid worden beïnvloed.
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A

Fysiologische en functionele problemen
Een probleem met:
1. Kans op vallen

Drempels, dorpels, opstapjes
Harde vloerafwerking
Beperkte ruimte
2. Kunnen koken
Beperkte ruimte
Te hoog werkblad
Koken op gas
Heet kraanwater
3. Gebruik toilet/badkamer
Toe-/doorgankelijkheid
Loophulpmiddelen
Gelegen op andere verdieping
b) Zitten/opstaan van toilet
c) Gebruik bad/douche
Hoge opstap
Bediening kranen
4. Verlichting
a) Locatie van licht veroorzaakt hinderlijke schaduwen
b) Te weinig licht
c) Bediening lichtbronnen verkeer gesitueerd
d) Geen mogelijkheid om lichtsterkte aan te brengen
5. Thermisch comfort
a) Regelen van gewenste temperatuur
b) Ventileren van de woning
6. Slecht horen van signalen
a) Deurbel niet (goed) hoorbaar
b) Verwarring van signalen
7. Bereikbaarheid woning
a) Hoogte verschil toegangspad
b) Bediening voordeur
c) Situering brievenbus
8. Deuren
a) Dorpels
b) Draairichting
c) Breedte deuropening
d) Deuren slecht zichtbaar
9. Beperkte bewegingsruimte in hal
a) Manoeuvreren met loophulpmiddelen
10. Trappen lopen
a) Motorieke problemen
b) Zichtbaarheidsproblemen
11. Locatie slaapkamer, badkamer en toilet a) Toe-/doorgankelijkheid i.c.m. ruimte meubilair en hulpmiddelen
12. Beperkte (bewegings)ruimte woonkamer a) Inrichting
b) Hulpmiddelen en verzorging
13. Stopcontacten
a) Te weinig
b) Te laag gesitueerd
14. HDL
a) Kleine reparaties
Niet durven/kunnen
b) Schoonmaken
Te grote woning
Moeilijk vanwege indeling
c) Wassen
Locatie aansluiting wasmachine
Ruimte gebrek (vouwen en strijken)
d) Onderhouden buitenruimte
15. Onvoldoende bergruimte
a) Opbergen bezittingen in de woning
b) Opbergen bezittingen buiten de woning
c) Stallen en opladen scootmobiel
Tabel 3.1, Fysiologische en functionele problemen in de woning.
WONING

a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)
a)
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De fysiologische en functionele problemen in het woongebouw worden weergegeven in tabel 3.2.
De meeste problemen die zich kunnen voordoen in en rond het woongebouw worden veroorzaakt
door een verminderde mobiliteit van de oudere huurders. Hierbij hebben de meeste problemen dan
ook betrekking op de toegankelijkheid en de doorgankelijkheid van het woongebouw (B1, B2, B3,
B4, B6a/c).

B

Fysiologische en functionele problemen
Een probleem met:
1. Toegankelijkheid

WOONGEBOUW

a) Trap
Ongunstige op-/aantrede
Onvoldoende breed
b) Hellingbaan
Te steil
Onvoldoende breed
2. Toegangsdeur
a) Te zwaar
b) Te grote tegendruk
3. Verkeersruimten
a) Geen lift
b) Hoge opstapjes of dorpels
c) Onvoldoende breedte galerij
4. Slechte verlichting
a) Overzien opstapjes/dorpels
b) Verkeerd inschatten hoogtes
c) Onbekende obstakels overzien
5. Deurbel
a) Niet (goed) horen deurbel
b) Niet (goed) verstaan wie er is
c) Onderscheid bel woongebouw en woning
6. Bergingscomplex
a) Toe-/doorgankelijkheid
b) Stallen en opladen scootmobiel
c) Toegang eigen berging met loophulpmiddelen
Tabel 3.2, Fysieke en functionele problemen in het woongebouw.

Tabel 3.3 geeft de fysiologische en functionele problemen weer die zich kunnen voordoen in de
woonomgeving. Het grootste probleem dat hier naar voren komt zijn de mobiliteitsproblemen (C1).
En deze hebben een invloed op de bereikbaarheidsproblemen (C2) en de mogelijkheid om actief te
zijn (C3) in de omgeving.

C

Fysiologische en functionele problemen
Een probleem met:
1. Mobiliteit

WOONOMGEVING

a) Slechte verlichting
b) Slechte bestrating
c) Drukke wegen
d) Slecht onderhouden openbare ruimten
e) Inrichting openbare ruimten
2. Bereikbaarheid
a) Opstappunt OV niet op loopafstand
b) Primaire voorzieningen niet op loopafstand
c) Toe-/doorgankelijkheid voorzieningen
3. Mogelijkheid actie zijn
a) Sociale contacten onderhouden
b) Lichamelijk actief zijn
c) Geestelijk actief zijn
Tabel 3.3, Fysiologische en functionele problemen in de woonomgeving
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In de hier onderstaande tabellen worden de mogelijke sociale en psychologische problemen
opgesomd die uit de literatuur naar voren kwamen. Tabel 3.4 geeft een opsomming van de sociale
en psychologische problemen in de woning weer. De sociale en psychologische problemen hebben
voornamelijk betrekking op het al dan niet hebben van sociaal contact (D1, D3) en het
veiligheidsgevoel (D5). Hoewel het sociaal contact bij het woongebouw niet expliciet wordt
aangegeven, bestaat er een kans dat het onderhouden van sociale contacten in de woning moeilijker
wordt naar mate de toe- en doorgankelijkheid van het woongebouw afnemen.

D

Sociale en psychologische problemen
Een probleem met:
1. Mogelijkheid direct contact

Korte tijd
Onvoldoende ruimte
b) Lange tijd
Onvoldoende ruimte
Geen mogelijkheid voor overnachten
2. Beperkte ruimte
a) Uitoefenen hobby niet (goed) mogelijk
b) Personifiëren niet (goed) mogelijk
3. Indirect contact
a) Locatie telefoonaansluiting
b) Toekomst > internetaansluiting
4. Onvoldoende privacy
a) Kunnen afschermen van buiten
b) Kunnen afschermen van binnen
Ontvangen verzorging
5. (On)veiligheidsgevoel
a) Slechte verlichting
b) Onverwachts bezoek
c) Beperkte mogelijkheden inschakelen hulp
d) Geen sociale controle aanwezig
e) Inbraakgevoeligheid
Tabel 3.4, Sociale en psychologische problemen in de woning
WONING

a)

De sociale en psychologische problemen die voor kunnen komen bij oudere huurders in een
woongebouw (tabel 3.5) hebben voornamelijk met angst en een onveilig gevoel te maken. Dit kan
gedeeltelijk opgelost worden door het oplossen van fysiologische en functionele problemen, zoals bij
E1 en E2. Een verbetering van de verlichting kan een positieve invloed hebben op het
veiligheidsgevoel. Hoewel het onderscheidt tussen de bel van het woongebouw en de woning niet
expliciet genoemd wordt bij de sociale en psychologische problemen in het woongebouw, kan het
oplossen van het fysiologisch en functioneel probleem ook het sociaal psychologisch probleem
oplossen.
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WOONGEBOUW

E

Sociale en psychologische problemen
Een probleem met:
1. Slechte verlichting
2. Deurbel

3.

Mogelijkheid actie zijn

a)
a)
b)
c)
a)
b)

(On)veiligheidsgevoel
Niet / slecht hoorbaar
Niet / slecht verstaanbaar
Onderscheid bel beneden en boven
Thuis moeten blijven voor ontvangst
Moeten ophalen bij ophaalpunt

Tabel 3.5, Sociale en psychologische problemen in het woongebouw

In tabel 3.6 zijn de sociale en psychologische problemen weergegeven die op kunnen treden in de
woonomgeving. Hierbij kan een samenhang worden vastgesteld tussen een onveilig gevoel (F1) en
de afname van de sociale contacten (F2) met de mogelijke vereenzaming (F3).
Een laag voorzieningenniveau (F4) kan tevens bijdrage aan een afnamen van de sociale contacten en
daarmee de kans op sociale eenzaamheid vergroten.

F

Sociale en psychologische problemen
Een probleem met:
1. (On)veiligheidsgevoel

WOONOMGEVING

a) Slechte verlichting
b) Toename criminaliteit / vandalisme
c) Geen / weinig sociale controle
d) Onbekend zijn in de omgeving
2. Afname sociale contacten
a) Angst om buiten te vallen
b) Verandering van bevolking in de buurt
c) Weinig / slecht bereikbare voorzieningen
d) Slechte verbinding met OV
3. Vereenzaming
a) Vaak veroorzaakt door F1 en F2
4. Laag voorzieningenniveau
a) Heeft invloed op F2 en F3
Tabel 3.6, Sociale en psychologische problemen in de woonomgeving

In de bestudeerde literatuur worden uiteraard een aantal oplossingsrichtingen aangedragen voor de
bovengenoemde problemen. Deze komen in het volgende hoofdstuk aan de orde, waarna een
gelijke opsomming van de oplossingen gecombineerd met de problemen zal volgen. Hierbij zal een
codering worden toegepast die refereert aan de codering die toegepast is in de bovenstaande
tabellen.
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4 Oplossingen voor langer zelfstandig wonen
In dit hoofdstuk volgen mogelijke oplossingen voor de in hoofdstuk 3 beschreven problemen
betreffende het zelfstandig wonen. In de conclusie worden tabellen weergegeven met de problemen
en de daarbij behorende oplossingen. Hierin wordt aangegeven welke oplossingen een probleem
geheel, gedeeltelijk of niet oplossen.

4.1 Oplossingen
De oplossingen die gevonden zijn in de bestudeerde literatuur zullen net als de problemen verdeeld
worden in de drie onderdelen van de woonsituatie, namelijk de woning, het woongebouw en de
woonomgeving waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen oplossingen voor de fysiologische en
functionele problemen en oplossingen voor de sociale en psychologische problemen. De verdeling
van de oplossingen zal gelijk zijn aan de beschreven problemen in het voorgaande hoofdstuk. De
codering die voor het probleem vermeld staat, komt overeen met de codering die in de tabellen in
hoofdstuk 3 zijn gebruikt.

4.1.1 Woning
Fysiologische en functionele oplossingen
A1 Kans op vallen
De kans om te vallen in de woning kan verminderd worden door het verwijderen van obstakels,
zoals drempels en dorpels. Het wegwerken van leidingen in de muren kan meer ruimte opleveren,
waardoor bijvoorbeeld kastjes dichter tegen de muur aan kunnen en de kans om achter de leiding te
blijven hangen of zich er aan te verbranden wordt weggenomen. Daarnaast kan de toepassing van
diverse hulpmiddelen het risico op vallen verkleinen. Hierbij kan men denken aan het aanbrengen
van loopleuningen en beugels. De keuze van het type vloerafwerking in de woning kan eraan
bijdragen dat men minder snel geneigd is om gebruik te maken van vloerkleden, als er gekozen
wordt voor een warme/zacht vloerafwerking. In de keuken, badkamer en het toilet kan men antislip tegels aanbrengen. Hierdoor wordt de kans op uitglijden op een natte vloer verkleind. (van
Doorn, 2012; van ’t Klooster, 1992; Sogelee, 2000; Zaal et al., 1993).
Bij een hoge kans op vallen kan er bij de bewoner een angst om te vallen aanwezig zijn, hierdoor
gaat men activiteiten binnenshuis achterwege laten. Deze angst komt voornamelijk door het niet
kunnen inroepen van hulp. De installatie van alarmeringssystemen kan ervoor zorgen dat men
minder angst heeft zich te bewegen binnen huis, doordat men weet dat indien er iets gebeurt altijd
hulp ingeschakeld kan worden (Woningraad, 1994). Dit zal niet alleen de fysieke veiligheid verhogen,
maar ook de sociale en psychologische veiligheid bevorderen. Dit kan in de vorm van
17 februari 2017

35

personenalarmering. Hierbij wordt door een noodsignaal contact gelegd met familie, buren,
mantelzorger of een meldkamer (Woningraad, 1994; Zaal et al., 1993).

A2 Kunnen koken
Om op een goede en veilige manier te kunnen koken is het belangrijk dat er in de keuken genoeg
bewegingsruimte is. Voldoende bewegingsruimte zal het tevens mogelijk maken om een
zitgelegenheid te creëren in de keuken. Een verstelbaar werkblad kan diverse handelingen
eenvoudiger maken. Om de veiligheid in de keuken te waarborgen kan er gekozen worden om een
gasfornuis te vervangen voor een inductiekookplaat. Naast een vergroting van de fysieke veiligheid
wordt hiermee het risico op brand verkleind. Indien er gebruik gemaakt wordt van een gasfornuis is
tevens een automatische gasafsluiter belangrijk om de veiligheid te waarborgen (van ’t Klooster,
1992).
Verbranding aan heet water kan beperkt worden door de toepassing van een mengkraan,
thermostaatkraan of een kraan met gekleurde verlichting die de watertemperatuur aangeeft (van
Doorn, 2012; van ’t Klooster, 1992).

Het voorkomen van brand in de keuken kan voor een groot deel opgelost worden door een
inductiekookplaat in plaats van een gasfornuis. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende
brandmelders in de woning worden aangebracht (van Doorn, 2012). Hierbij moet men er op letten
dat het signaal van de brandmelder goed te horen is door mensen die gehoorproblemen hebben.

A3 Gebruik toilet/badkamer
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de badkamer en het toilet is het belangrijk dat deze goed
toegankelijk en doorgankelijk zijn. Voor ouderen in een woning met meerdere verdiepingen is het
belangrijk dat er een toilet op gelijk niveau is met de woonkamer en de slaapkamer. Ten tweede is
het belangrijk dat de deur van het toilet van voldoende breedte is, zodat men ook met
loophulpmiddelen naar het toilet kan. En ten derde moet het toilet voldoende groot zijn (≥ 850 x
1100 mm woonkeur bestaande bouw) (Zaal et al., 1993; Woonkeur BB, 2013). Evenzo worden in
woonkeur bestaande bouw (2013a) minimum afmetingen gegeven voor een badkamer, deze zijn als
volgt voor een rollator geschikte woning: “Ruimte voor closet ≥ 1000 x 1500 mm. Ruimte voor
douche ≥ 1000 x 1300 mm. En de ruimte voor een wastafel ≥ 1000 x 1300 mm. Met een vrije ruimte
voor het closet, de douche en de wastafel van ≥ 800 mm. De ruimte aan één zijde van het closet, de
wastafel en een douchezitje dient 800 mm breed en 1000 meter diep te zijn voor de rollator”
(Woonkeur, 2013a, p8). Voor een rolstoel geschikte woning gelden de volgende eisen: “Ruimte voor
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closet ≥1100 x 1900mm, ruimte voor douche ≥ 1100 x 900 mm en ruimte voor wastafel ≥ 1100 x 1600
mm. Aan één zijde naast het closet, en douchzitje dient een ruimte voor de rolstoel te zijn van 900
mm breed en 1200 mm diep” (Woonkeur, 2013b, p.8).
In het handboek woonkeur bestaande bouw (2013a, 2013b) wordt een draaicirkel voor een rollator
van 1200 mm en voor een rolstoel 1500 mm aangehouden. Daarnaast is het belangrijk dat er een
900 mm lange glijstang voor de douchekop is op een hoogte van 1200 tot 2100 mm.

Een mogelijke oplossing in eengezinswoningen is een toiletlift. Dit is een combinatie van een toilet in
een lift. De Haagse woningcorporatie Vestia heeft deze geïnstalleerd in een eengezinswoning.
Hierdoor beschikt deze woning over een lift en een toilet op de slaapverdieping. Het toilet wordt
met behulp van scheepvaarttechniek ingebouwd en aangesloten. Uit verder literatuuronderzoek is
geen informatie gevonden of deze techniek verder is toegepast in andere projecten. Op het
hieronder staande plaatje kan men duidelijk zien dat er op de bovenverdieping wel de mogelijkheid
moet zijn voor de lift. De kosten voor deze aanpassing zijn €30.000 (Ceres, 2014; Aedes-Actiz
Kenniscentrum Wonen-Zorg, 2014).

Afbeelding 4.1 & 4.2, Toiletlift (Bron afb. 4.1: Ceres, 2014; bron afb. 4.2: InnovatiefGroep, 2004 )

De functionaliteit van het toilet en de badkamer kan vergroot worden door het aanbrengen van
diverse hulpmiddelen, zoals beugels, sta-op toiletbril, verhoogd toilet of een douchezitje. Voor het
aanbrengen van deze hulpmiddelen is het belangrijk dat de wanden stevig genoeg zijn voor het
dragen van de lasten (van Doorn, 2012; van ’t Klooster, 1992; Woningraad, 1994; Zaal et al.,1993).
Daarnaast kunnen een inloopdouche en een in hoogte verstelbare wastafel ervoor zorgden dat men
zichzelf langer zelfstandig kan wassen ( van Doorn, 2012; van ’t Klooster, 1992; Woonkeur, 2013a;
Zaal et al., 1993).
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Om uitglijden te voorkomen zijn antislip tegels een goede oplossing. Er zijn coatings waarmee een
tegelvloer behandeld kan worden waardoor de tegels ruwer worden.
Voor de bediening van kranen kan gebruik worden gemaakt van thermosstatische mengkranen of
kranen met bewegingssensoren (van Doorn, 2012; van ’t Klooster, 1992; Woonkeur, 2013a; Zaal et
al., 1993).

A4 Verlichting
De kans op ongevallen die veroorzaakt worden door een slechte verlichting kan verminderd worden
door de toepassing van meerdere lichtbronnen. Daarbij moet het licht op meerdere plekken
bediend kunnen worden, bijvoorbeeld aan het begin en het einde van de gang door middel van een
hotelschakelaar. Het kan belangrijk zijn om gebruik te maken van dimmers, waarmee men de
lichtsterkte kan aanpassen. Voor de bediening van het licht kan ook gebruik worden gemaakt van
domotica oplossingen. Zo kan men bijvoorbeeld bewegingsensoren toepassen of het licht in de hele
woning bedienen met een afstandbediening (van Doorn, 2012; Sinoo, 2012; Zaal et al., 1993).

A5 Thermisch comfort
Het thermisch comfort in de woning kan verhoogd worden door middel van een programmeerbare
thermostaat. Hiermee kan men voor het hele jaar de gewenste temperatuur instellen, waardoor
men minder gebruik hoeft te maken van de knoppen aan de radiatoren. Het voordeel van een
thermostaat is dat men eenvoudig en tijdelijk de temperatuur kan aanpassen. Om goed te kunnen
ventileren in de woning kan gebruik gemaakt worden van automatische en mechanische ventilatie.
Daarnaast is het belangrijk dat de bediening van ramen, deuren en bovenlichten tussen de 0,9 en
1,2 meter hoogte wordt aangebracht en deze met weinig kracht te bedienen is (van Doorn, 2012;
Woonkeur, 2013a).

A6 Slecht horen van signalen
Om het langer zelfstandig wonen voor slecht horende ouderen eenvoudiger te maken is het
noodzakelijk dat de klanken van voornamelijk de deurbel, telefoon en huishoudelijke apparatuur
aan te passen zijn. Hierbij gaat de voorkeur uit naar lage tonen. Vooral bij een woning in een
woongebouw is het belangrijk dat de bel van de toegangsdeur tot het woongebouw een andere
klank heeft dan de bel van de toegangsdeur tot de woning, zodat verwarring voorkomen kan
worden. Daarnaast moet het mogelijk zijn om het volume aan te passen (van Doorn, 2012). Er zijn
ook producten op de markt die een lichtsignaal afgeven indien er bijvoorbeeld wordt aangebeld.
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A7 Bereikbaarheid woning
Om de bereikbaarheid van de woning te verhogen zal allereerst aandacht besteed moeten worden
aan het toegangspad naar de woning. Hoogteverschillen kan men overbruggen door middel van een
helling in plaats van treden. Daarnaast kan het plaatsen van een loopleuning eraan bijdragen dat de
woning veilig bereikt kan worden. Om problemen bij de bediening van de voordeur op te lossen kan
men een seniorenslot plaatsen, zodat het sleutelgat beter zichtbaar is. Daarnaast kan er een
automatische deuropener geïnstalleerd worden. Een automatische deuropener verhoogt vooral het
gemak als de voordeur van de woning een hoge opstap heeft en de bewoner de deur zwaar vindt.
Een oplossing voor de situering van de brievenbus kan een opvangbak voor de post achter de deur
zijn. Hierbij moet er wel op gelet worden dat met deze opvangbak de deur volledig geopend kan
worden (de Klerk, 2004; van ’t Klooster, 1992; Zaal et al., 1993).

A8 Deuren
Om de doorgankelijkheid in de woning te verhogen, en daarmee de veiligheid, dient er veel
aandacht besteed te worden aan de deuren. Dorpels in een deuropening kan men verwijderen. Het
verbreden van deuren is niet altijd mogelijk, maar dit kan een belangrijke verandering zijn om de
doorgankelijkheid te verhogen. De draairichting van deuren, van links- naar rechtsdraaiend is
meestal wel om te wisselen. Veranderen van binnen- naar buitendraaiend of andersom kan alleen
als het kozijn ook gedraaid wordt (van ’t Klooster, 1992; Zaal et al., 1993).
In woningen van slechtziende mensen is het tevens belangrijk dat er een duidelijk contrastverschil is
tussen deuren en muren. Een eenvoudige oplossing hiervoor is het gebruik van contrasterende
kleuren (Sinoo, 2012).

A9 Beperkte bewegingsruimte in de hal
Vergroten van ruimten in een woning is veelal niet mogelijk. Wel kan er door middel van de
verplaatsing of het verwijderen van wanden (mits deze niet dragend zijn) meer ruimte gecreëerd
worden. Om met loophulpmiddelen goed te kunnen manoeuvreren is in de hal achter de voordeur
een minimale vrije ruimte nodig van 1200mm breed bij 1500 mm diep. Indien een woning
rolstoelgeschikt moet zijn is er een vrije ruimte nodig van 1500 bij 1500 mm. Daarnaast dient er
naast de slotzijde van de voordeur een vrij ruimte van 250 mm tot 500 mm te zijn. (Woonkeur, 2013)

A10 Traplopen
Om problemen bij het traplopen door motorische beperkingen op te lossen zijn er meerdere
oplossingen. Hierbij is ten eerste de trapleuning belangrijk. Van ’t Klooster (1992) en Woonkeur
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Bestaande Bouw (2013a) geven een aantal eisen aan de leuning. De leuning moet omgrijpbaar zijn,
dat wil zeggen dat de diameter van de leuning tussen de 35 en 50 mm moet zijn. Daarnaast dient er
een afstand tussen de muur en de leuning van minimaal 65 mm te zijn om schuren van handen
tegen de muur te voorkomen. En er moet een vrije zone van 300 mm aan de onder- en bovenzijde
van de trap zijn waar de leuning in doorloopt.
Een tweede leuning aan de andere zijde van de trap kan het op en afgaan van de trap
vergemakkelijken. Een tweede leuning kan vooral belangrijk zijn indien de trap een ongunstige open aantrede heeft (van ’t Klooster, 1992).
Als het traplopen te moeilijk wordt kan de installatie van een traplift het mogelijk maken om de
bovenverdieping alsnog te bereiken (van Doorn, 2012).
De zichtbaarheid van de trap kan vergroot worden door het aanbrengen van meerder lichtbronnen
boven de trap en het gebruik van contrasterende kleuren bij op- en aantrede (Sinoo, 2012).

A11 Locatie slaapkamer, badkamer, toilet
Als het niet mogelijk is om de badkamer of slaapkamer op de eerste verdieping te bereiken, zullen
deze op de begane grond gesitueerd moeten worden. Een slaapkamer kan vrij gemakkelijk op de
begane grond worden ingericht, hetzij in een aparte ruimte of in de woonkamer. Hierbij dient men
er rekening mee te houden dat er voldoende bewegingsruimte rond het bed is, zodat men te allen
tijde voorzieningen/hulpmiddelen kan plaatsen en bedienen die nodig zijn om in of uit bed te gaan
(van Doorn, 2012).Een badkamer op de begane grond situeren is in veel woningen niet mogelijk of
zal hoge kosten met zich mee brengen. In het vorige hoofdstuk werd al aangegeven dat ouderen ’s
nachts vaker naar het toilet moeten, hiervoor is het belangrijk dat er een toilet op de
slaapverdieping aanwezig is. In veel eengezinswoningen is er alleen een toilet op de begane grond.
Dit kan opgelost worden door het plaatsen van een toilet op de badkamer, mits deze op de
slaapverdieping gelegen is (van Doorn, 2012; Zaal et al., 1993).

A12 Beperkte (bewegings)ruimte woonkamer
Aan de oppervlakte van de woonkamer kan weinig veranderd worden, tenzij men zou verbouwen.
Een mogelijke oplossing zou een advies over de indeling van het meubilair kunnen zijn. Het is vooral
voor hulpverleners belangrijk dat er voldoende bewegingsruimte rond de persoon mogelijk is, zodat
er een goede verzorging kan plaatsvinden. In sommige gevallen betekent dit dat er hulpmiddelen
aan te pas komen en hiervoor dient dan voldoende ruimte te zijn (van Doorn, 2012; van ’t Klooster,
1992).
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A13 Stopcontacten
Voldoende stopcontacten zal het gebruik van verlengkabels verminderen. Hierdoor wordt mede de
kans op het struikelen over losliggende kabels verkleind (van ’t Klooster, 1992). Naast voldoende
stopcontacten is het belangrijk dat deze op een goede hoogte worden geplaatst. Voor de
woonkamer en de slaapkamer wordt in Woonkeur Bestaande Bouw (2013a) een eis van minimaal
één stopcontact op een hoogte van 1050 mm gegeven.

A14 Huishoudelijke dagelijkse Levensverrichtingen (HDL)
Voor reparaties kan een klussendienst worden ingehuurd of een buurtconciërge worden ingezet.
Daarnaast kunnen onderhoudsarme materialen worden toegepast waardoor er minder vaak
onderhoud nodig zal zijn. (van Doorn, 2012; Woningraad, 1994; Zaal et al, 1993)
Voor hulp bij de schoonmaak kan men aanspraak maken op de Wmo. Daarnaast kan de indeling van
het meubilair ervoor zorgen dat het makkelijker wordt om de woning schoon te houden (van Doorn,
2012). De installatie van een centraal stofzuigsysteem kan het vereenvoudigen om op elke
verdieping te stofzuigen (Zaal et al, 1993). Dit is waarschijnlijk geen oplossing voor bestaande
woningen.
Een buitenruimte, voornamelijk een tuin, brengt nogal wat onderhoud met zich mee. Dit zou men uit
handen kunnen geven aan bijvoorbeeld een buurtconciërge (van Doorn, 2012; Woningraad,1994).

A15 Onvoldoende bergruimte
Indien men een berging heeft is deze vaak eenvoudig aan te passen zodat men daar de scootmobiel
kan stallen en opladen (Woonkeur, 2013). Indien er geen berging beschikbaar is voor het stallen en
opladen van een scootmobiel, zal hier een andere oplossing voor gezocht moeten worden (van
Doorn, 2012). In de keuken kunnen hangende keukenkasten worden aangebracht, als deze er nog
niet zijn, om meer bergruimte te krijgen. Hierbij moet men opletten dat deze hangende
keukenkasten bereikbaar zijn. Ook kan de bergruimte in de keuken vergroot worden door de
onderkasten van de keuken van lades te voorzien. Zo wordt het voor ouderen makkelijker om de
hele ruimte van de kasten te benutten, waarbij ze minder hoeven te bukken. (Zaal et al, 1993)

Sociale en psychologische oplossingen
D1 Mogelijkheid direct contact
Om de mogelijkheden voor het hebben van direct contact te vergroten, dient er een woonkamer te
zijn die voldoende groot is voor het ontvangen van visite (van Doorn, 2012). De grootte van de
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woonkamer draagt niet alleen bij aan de zitruimte voor de visite, maar kan er tevens aan bijdragen
om visite voor langere tijd te ontvangen. Een inrichtingsadvies over de mogelijkheden om de
woonkamer anders in te richten kan er aan bijdragen dat er meer zitruimte ontstaat (Zaal et al,
1993). Het overnachten van visite in de woonkamer kan voor ongemakken zorgen zowel bij de visite
als bij de bewoner. Daarom is een tweede slaapkamer in de woning beter als men visite voor langere
tijd wil ontvangen (van Doorn, 2012; van ’t Klooster 1992; Royers, 2007).

D2 Beperkte ruimte
Een tweede slaapkamer kan het tevens mogelijk maken om in de woning een hobby uit te oefenen
(van Doorn, 2012; Woningraad, 1994). Daarnaast kan de extra slaapkamer voor meer bergruimte
zorgen. Door deze ruimte te benutten als bergruimte kan de inrichtingsvrijheid van bijvoorbeeld de
woonkamer vergroot worden en wordt het eenvoudiger om de woning te personifiëren (van Doorn,
2012).

D3 Indirect contact
Indirect contact is voor veel ouderen belangrijk. Om op een zo goed mogelijke en comfortabele wijze
bijvoorbeeld telefonisch contact te onderhouden is het belangrijk dat zowel in de woonkamer als in
de hoofdslaapkamer een telefoonaansluiting aanwezig is. Daarnaast is het belangrijk dat men bij de
telefoonaansluiting een stoel kan plaatsen en naar buiten kan kijken (van ’t Klooster, 1992).
Telefonisch contact kan ook belangrijk zijn voor het inschakelen van hulp en daarvoor is de
aansluiting op de hoofdslaapkamer zeer belangrijk. Een eenvoudigere oplossing is om één of
meerdere digitale draadloze telefoons (DECT) te gebruiken in de woning. Hierdoor kan bijvoorbeeld
het basisstation in de woonkamer geplaatst worden en een tweede draadloze telefoon in de
slaapkamer.
In de toekomst is voor veel ouderen internet een belangrijke bron voor het onderhouden van
indirect sociaal contact. Daarvoor moet in iedere woning een mogelijkheid voor een
internetaansluiting zijn. Naast het indirect contact kunnen leggen of onderhouden wordt internet
ook steeds belangrijker voor diverse domotica toepassingen, bijvoorbeeld alarmeringssystemen,
boodschappenservice, apotheekservice, et cetera (van Doorn, 2012).

D4 Onvoldoende privacy
Meer privacy kan gecreëerd worden door de mogelijkheid van het plaatsen van een privacyscherm
in de woonkamer. Maar ook de afscherming van buitenaf is belangrijk voor de privacy. De bediening
van zonwering of verduistering moet eenvoudig en bekend zijn of elektronisch bediend kunnen
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worden. Daarnaast kan een extra (eigen) kamer bijdragen aan de privacy en de mogelijkheid om te
rusten (van Campen, 2011).
Om stress door geluidsoverlast tegen te gaan kunnen goed geïsoleerde ramen en deuren al helpen.
Is de woning in een woongebouw, dan zal er gezorgd moeten worden voor goede vloer- en
wandisolatie. Daarnaast kan geluidsoverlast van binnen de woning worden verminderd door het
isoleren van vloeren en wanden tussen de verschillende ruimten. Een goede geluidsisolatie van de
woning kan zorgen voor een vermindering van stress en een betere nachtrust (van Campen, 2011,
van Doorn, 2012).

D5 (On)veiligheidsgevoel
Het onveiligheidsgevoel in de woning kan gedeeltelijk verminderd worden door een goede
verlichting in en vooral om de woning (van Doorn, 2012). Rond de woning kan er verlichting worden
aangebracht met bewegingssensoren. Een goede verlichting rond de woning kan de angst om ’s
avonds de deur te moeten openen verlagen. Daarnaast is het belangrijk dat men van binnenuit kan
zien wie er voor de deur staat en eventueel zelfs met de bezoeker van binnenuit kan praten zonder
de deur te hoeven openen. Een deur met een raam, spion of zijlicht zijn goede mogelijkheden om te
kunnen zien wie er voor de deur staat (van Doorn, 2012; Woonkeur, 2013). Daarnaast kan een
intercom met visuele weergave de angst nog verder wegnemen, doordat men vanuit de
woonkamer kan controleren of het gewenst of ongewenst bezoek is (van Doorn, 2012).
Een onveilig gevoel kan ook ontstaan (in samenhang met angst om te vallen) doordat men beperkte
mogelijkheden heeft om hulp in te kunnen schakelen (van Doorn, 2012; de Klerk, 2004; Zaal et
al.,1993). Een alarmeringssysteem, zoals personenalarmering, is een mogelijke, maar gedeeltelijk
oplossing.
De inbraakgevoeligheid van een woning gaat gepaard met de sociale controle die op de woning
mogelijk is. Als de woning goed zichtbaar is vanaf de straat, wordt de mogelijkheid tot sociale
controle verhoogd en neemt daarmee de inbraakgevoeligheid af. De inbraakgevoeligheid van een
woning kan tevens verminderd worden door te voldoen aan de eisen die gesteld worden in het
Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) (van Doorn, 2012).

17 februari 2017

43

4.1.2 Woongebouw
Fysiologische en functionele oplossingen
B1 Toegankelijkheid
De toegankelijkheid van het woongebouw kan vergroot worden door goed aangelegde en
onderhouden toegangswegen. Hoogteverschillen in toegangswegen kunnen overbrugd worden door
het aanleggen van een hellingbaan (van ’t Klooster, 1992; Teo, 2012). Indien er geen mogelijkheid is
om een hellingbaan aan te leggen en waar een hoogteverschil overbrugd wordt door middel van een
trap, dient men ervoor te zorgen dat deze goed begaanbaar is. De aan- en optrede van een trap
zullen in de meeste gevallen niet gewijzigd kunnen worden (van Doorn, 2012; van ’t Klooster, 1992).
Wel kan er voor gezorgd worden dat zowel de trap als de hellingbaan verbreedt worden, zodat
andere personen gepasseerd kunnen worden. Bij zowel een hellingbaan als een trap is het tevens
belangrijk dat er een leuning aanwezig is, zodat men ondersteuning heeft bij het op- en afgaan en
dat deze voldoet aan de gestelde eisen in Woonkeur Bestaande Bouw (Teo, 2012; Woonkeur,
2013a).

B2 Toegangsdeur
De meeste problemen bij de toegangsdeur van het woongebouw kunnen verholpen worden door
een automatische deur. Om deze te openen kan tevens gekozen worden voor een elektronisch slot
in plaats van een sleutel (van Doorn, 2012; van ’t Klooster, 1992).

B3 Verkeersruimte
De verticale verkeersruimten in een woongebouw kunnen de bewegingsvrijheid van ouderen sterk
beperken, vooral als men in een woongebouw woont waar geen lift aanwezig is. Het is mogelijk om
een lift te bouwen aan een woongebouw. In Zaal et al. (1993) wordt aangegeven dat, in een
experiment van SEV (Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting), bewoners positief staan ten
opzichte van een lift in relatie met een verhoging van de huur en servicekosten. Doordat de
mobiliteit verhoogd wordt, verlaten zij meer de woning. Voor de huisvesting van nieuwe oudere
huurders kan men proberen deze een woning aan te bieden op de onderste woonlaag
(Woningraad, 1994; Zaal et al. 1993).
Bij hoge opstappen in verkeersruimten kan men in de meeste gevallen een geleidelijke overbrugging
creëren door hellingen aan te brengen (Teo, 2012). De overgangen die overbrugd moeten worden
zijn vaak vanuit de verkeersruimten naar de galerij en vanaf de galerij naar de woning. Een
hellingbaan kan een bewoner zelf aanvragen bij de gemeente. Deze wordt dan gedeeltelijk vergoed
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uit de Wmo. Daar waar mogelijk kan men de voorkeur geven aan het verwijderen van opstapjes of
dorpels.

B4 Slechte verlichting
Om zorg te dragen voor een goede verlichting in het woongebouw dienen er voldoende
lichtbronnen met een voldoende lichtsterkte te worden aangebracht. Ook hier kan men ervoor
kiezen om lichtbronnen toe te passen met een bewegingssensor. Voor een galerij of portieketageflat kan men lichtbronnen aanbrengen met een tijdschakeling die na een bepaalde tijd vanzelf
uitgaan. Op een galerij zouden lichtbronnen kunnen worden aangebracht die automatisch werken
bij een bepaalde natuurlijke lichtsterkte (van ’t Klooster, 1992; Sinoo, 2012; Teo, 2012).

B5 Deurbel
Voor de deurbel van het woongebouw is het belangrijk dat men een goed deurbelsysteem toepast,
zodat de veiligheid wordt vergroot en ongewenste bezoekers aan het woongebouw worden
geweerd. Een oplossing is een intercom met visuele weergave. Hierdoor kan men niet alleen met de
persoon aan de deur praten, maar kan men ook zien wie het is. Voor bewoners met
gehoorproblemen kan het belangrijk zijn dat men de mogelijkheid heeft om het volume en/of de
klank aan te passen. Hierdoor kan men zelf zorgen dat de deurbel van de woning en het
woongebouw een ander signaal afgeven, waardoor de kans op een mogelijke verwarring wordt
verkleind (van Doorn, 2012).

B6 Bergingscomplex
In het bergingscomplex is het vooral belangrijk dat er een mogelijkheid is voor het stallen en opladen
van een scootmobiel (Woonkeur, 2013a). In de meeste woongebouwen is een gezamenlijke
fietsenstalling en kan met enkele aanpassingen, zoals een stroomtoevoer, hierin de scootmobiel
gestald en opgeladen worden (van ’t Klooster, 1992; Zaal et al., 1993) In het Woonkeur Bestaande
Bouw (2013a) wordt een breedte van de gangen in het bergingscomplex van minimaal 900 mm
vereist.
Sociale en psychologische oplossingen
E1 Slechte verlichting
Niet alleen de kans op ongelukken kan voorkomen worden door een goede verlichting, maar ook kan
de veiligheid die men ervaart verhoogd worden (Teo, 2012). Zoals bij de fysieke en functionele
oplossingen al werd aangegeven zijn hiervoor voldoende lichtbronnen en een goede schakeling
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ervan heel belangrijk. Een goede verlichting draagt ertoe bij dat men obstakels beter ziet en mensen
kan herkennen in het woongebouw. Beide dragen bij aan een verbetering van het veiligheidsgevoel
(van Doorn, 2012, van ’t Klooster, 1992).

E2 Deurbel (in combinatie met het veiligheidsgevoel)
De toepassing van een intercom met visuele weergave zal het voor de bewoners beter zichtbaar en
hoorbaar maken wie bij het woongebouw naar binnen wil en wie men over enkele ogenblikken aan
de deur kan verwachten. Hierdoor wordt het veiligheidsgevoel in het woongebouw en de woning
vergroot. Daarnaast is het belangrijk dat klanken en volumes aanpasbaar zijn (van Doorn, 2012).

E3 Levering van goederen
Bij een bestelling van goederen kan het voorkomen dat mensen extra thuis blijven om de levering in
ontvangst te nemen. Indien men niet extra thuis blijft moet men voor een gemiste levering naar een
ophaalpunt gaan. Een mogelijke oplossing om niet thuis te hoeven blijven of extra te reizen om een
levering in ontvangst te nemen kunnen afleverboxen zijn. Deze kunnen in de ingangshal van het
woongebouw geplaatst worden. (van Doorn, 2012)

4.1.3 Woonomgeving
Fysiologische en functionele oplossingen
C1 Mobiliteit
Goede bestrating en verlichting zijn van groot belang om de mobiliteit te bevorderen. Daarnaast is
het onderhoud ervan belangrijk. Hierbij kunnen een buurtconciërge en buurtbeheerplannen een
goede oplossing zijn voor het in stand houden van goed begaanbare en veilige routes in de
woonomgeving (Woningraad, 1994). Volgens de Jong (2006) kunnen routes die geschikt zijn voor
minder mobiele mensen worden aangegeven met bijvoorbeeld gele voetstappen. Een breed trottoir
met goede op- en afritten zorgt niet alleen voor een veilige mobiliteit, maar draagt er tevens aan bij
dat ouderen minder snel hulp van derden nodig hebben om naar buiten te kunnen. (de Jong, 2006)
Voor het oversteken van drukke verkeerspunten kan het plaatsen van verkeerslichten een goede
oplossing bieden. Hierbij dient gelet te worden op de oversteektijd. Deze mag niet te kort zijn, want
anders kan er een opgejaagd gevoel ontstaan. Daarnaast kunnen oversteekplaatsen verhoogd
worden waardoor zij de gelijke hoogte als het trottoir hebben. (van Doorn, 2012; de Jong, 2006)
Voldoende en goede zitgelegenheden zijn belangrijk. Een goede zit/rustplaats kan de ‘denovobank
met rollatorsteun’ bieden. Deze banken zijn speciaal voor ouderen ontwikkeld. Het zitvlak is zodanig
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ontworpen dat ouderen makkelijker kunnen gaan zitten en opstaan en zij daarbij een goede
lichaamshouding hebben (de jong, 2006).

Afbeelding 4.3,De Denovobank met rollatorsteun (bron: de Jong, 2006)

Er dient ook gelet te worden op de situering van de rustplaatsen. Banken bij drukke punten worden
het meest benut. Een fijn uitzicht en rugdekking zijn hierbij ook van belang. (de Jong, 2006; Royers,
2007)

C2 Bereikbaarheidsproblemen
De bereikbaarheid van voorzieningen kan worden vergroot door diverse aanpassingen in de
woonomgeving. Met name een geschikte infrastructuur is daarvoor van belang. Een opstappunt van
het openbaar vervoer binnen loopafstand vergroot eveneens de bereikbaarheid van voorzieningen
(de Jong, 2006; Royers, 2007).
Om de toegankelijkheid van de voorzieningen in kaart te brengen, kan een keurmerk aan de
voorzieningen worden toegekend (de Jong, 2006). Dit geeft aan of de toegankelijkheid en de
inrichting geschikt is voor iedereen.

C3 Mogelijkheid actief zijn
Om lichamelijk en geestelijk actief te zijn is het belangrijk dat er een groot aanbod van activiteiten
in ontmoetingscentra of bij de gezondheidszorg aanwezig is. Door in beweging te blijven wordt de
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achteruitgang van de motoriek vertraagd. Geestelijke activiteiten kunnen bijdragen aan een goed
geheugen. Om actief bezig te blijven is het belangrijk dat deze voorzieningen op korte afstand van de
woning bereikt kunnen worden (Angevaren et al., 2007; de Klerk, 2004).
Sociale en psychologische oplossingen
F1 Veiligheidsgevoel
Het veiligheidsgevoel in de woonomgeving kan vergroot worden door een goede verlichting.
Daarnaast kan een goede verlichting vandalisme en criminaliteit verminderen (Zaal et al., 1992). De
laatste twee kunnen tevens verminderd worden door het open inrichten van de openbare ruimte,
hierdoor wordt sociale controle mogelijk gemaakt. Een verhoging van de sociale controle zal tevens
de inbraakgevoeligheid van woningen in de directe omgeving verlagen (Royers, 2004; van ’t Klooster,
1992; Zaal et al., 1993). Bewegwijzering kan bijdrage aan een verhoging van het veiligheidsgevoel,
indien men minder bekend is in de omgeving (van Doorn, 2012).

F2 Afname sociale contacten
Om de afname van de sociale contacten tegen te gaan is het heel belangrijk dat er een veilige
begaanbare woonomgeving wordt gecreëerd. Veilige en goed begaanbare routes kunnen de angst
om buiten te vallen verminderen (de Jong, 2006; Royers, 2007; Zaal et al., 1993).
Om sociale contacten te onderhouden zijn diverse voorzieningen belangrijk. Sommige ouderen
vinden het belangrijk om boodschappen te doen, omdat daarbij toch veel sociale contacten worden
onderhouden. Een boodschappendienst door vrijwilligers kan ervoor zorgen dat de sociale contacten
afnemen, omdat men zelf niet meer naar de winkel gaat. Echter, er kan ook een ophaaldienst
geregeld worden waardoor men vervoer van en naar de winkels heeft en toch zelf de boodschappen
kan blijven doen. Daarnaast kunnen dagopvang en activiteiten in ontmoetingscentra, sportcentra en
gezondheidsinstellingen de sociale contacten bevorderen (van Campen, 2011; de Klerk, 2004;
Woningraad, 1994).

F3 Vereenzaming
Vereenzaming wordt onder meer veroorzaakt door het veiligheidsgevoel en de afname van de
sociale contacten. Door een hoog voorzieningenniveau met een goede bereikbaarheid, kan de
vereenzaming voor een deel worden tegengegaan. Om sociale eenzaamheid te verminderen kunnen
tevens indirecte contacten belangrijk zijn. Zo kan een telefooncirkel onder ouderen de eenzaamheid
verlagen doordat ze wekelijks contact met elkaar hebben (van Campen, 2011; de Klerk, 2004;
Woningraad, 1994).
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F4 Laag voorzieningenniveau
Een laag voorzieningenniveau is van invloed op de afname van de sociale contacten en daarmee de
vereenzaming. Om mensen te ontmoeten is het bezoek aan de dagelijkse voorzieningen belangrijk
(van Doorn, 2012). Daarnaast zijn ook ontmoetingsvoorzieningen belangrijk. Er moet een
mogelijkheid zijn om deel te kunnen nemen aan (groeps)activiteiten. Dit kan het sociaal contact en
de lichamelijk en geestelijke gesteldheid verbeteren (Angevaren et al. 2007; van Campen, 2011).

4.2 Conclusie
Om een terugkoppeling te maken van de oplossingen naar de problemen, worden deze hieronder
samengevat in tabellen.
De codering waarmee de problemen werden aangegeven in het vorige hoofdstuk worden hier op
dezelfde wijze toegepast. Om de oplossing aan te geven wordt er een “O#” toegevoegd aan de
probleemcodering. “O” staat voor oplossing en “#” geeft het nummer van de oplossing weer.
Voorbeeld van een codering:
A2dO3 A2d verwijst naar een fysiologisch en functioneel probleem in de woning, namelijk
een probleem met “Kunnen koken, Heet kraanwater”. O3 staat voor de derde oplossing
voor dit probleem, namelijk een kraan met verlichting die de watertemperatuur aangeeft
(tabel 4.1a).

Tevens wordt er een kleurencodering toegepast bij de oplossingen, om daarmee aan te geven in
hoeverre een oplossing het probleem daadwerkelijk opheft. Geen kleur betekent dat een probleem
daarmee volledig kan worden opgelost. Gedeeltelijke oplossingen worden met geel aan gegeven,
oplossingen die niet altijd mogelijk zijn met oranje. Indien er nog geen oplossing is voor een
probleem wordt de rode kleur toegekend.
Fysiologische en functionele problemen & oplossingen in de woning (tabel 4.1a)
In de bestaande literatuur wordt geen oplossing gegeven voor (A2a) een beperkte ruimte in de
keuken, men zou natuurlijk kunnen denk aan het aanbouwen/verbouwen van de woning waardoor
meer ruimte gecreëerd kan worden. Een verstelbaar werkblad (A2bO1) kan in feite altijd worden
toegepast. Echter, dit vergt meerdere aanpassingen aan de keuken. Een oorzaak waarom het niet
altijd mogelijk is hangt voornamelijk met de kosten samen. De keuken is bijvoorbeeld recentelijk
vervangen of moet nog enkele jaren mee. Door op dit soort momenten toch de aanpassing te laten
aanbrengen krijgt men te maken met bijkomende kosten.
Het plaatsen van een toilet op de slaapverdieping (A3aO3) kan lastig worden als men deze niet op de
badkamer kan plaatsen. Men zou er dan voor moeten kiezen om deze in een ander kamer te
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plaatsen. De toiletlift (A3aO4) is een zeer interessante oplossing, maar het mag duidelijk zijn dat
deze oplossing door de hoge kosten niet op grote schaal kan worden toegepast.
Het toepassen van domotica (A4dO2) of bijvoorbeeld een programmeerbare thermostaat (A5aO1)
kan een probleem oplossen, maar kan ook nieuwe opleveren. Hedendaagse technieken kunnen voor
ouderen ingewikkeld of moeilijk bedienbaar zijn, indien er geen goede of juiste uitleg wordt gegeven
of niet goed begrepen wordt hoe het werkt. Hierdoor kan het gebeuren dat instellingen gewijzigd
worden, waardoor er bijvoorbeeld verlichting aan gaat wanneer dit niet nodig is of de woning op de
verkeerde momenten wordt verwarmd of juist niet.
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Tabel 4.1a, Fysiologische en functionele problemen & oplossingen in de woning.

51

a)
b)

a)
b)

Thermisch comfort

Slecht horen van signalen

6.

d)

c)

5.

a)
b)

b)
c)

a)

Verlichting

Gebruik toilet / badkamer

3.

d)

c)
a)
b)
c)

b)

a)

4.

Kunnen koken

2.

Een probleem met:
1. Kans op vallen

Fysiologische en functionele problemen & oplossingen
Mogelijke oplossingen
Drempels, dorpels, opstapjes
O1 Verwijderen
O2 Overbruggen met helling
Harde vloerafwerking
O1 Warme / zachte vloerafwerking
O2 Anti-slip tegels
Beperkte ruimte
O1 Wegwerken van leidingen
Beperkte ruimte
Te hoog werkblad
O1 Verstelbaar werkblad
Koken op gas
O1 Inductiekookplaat
O2 Automatische gasafsluiter
Heet kraanwater
O1 Mengkraan
O2 Thermostaat kraan
O3 Kraan met verlichting die watertemperatuur aangeeft
Toe- / doorgankelijkheid
O1 Minimum eisen afmeting toilet
Loophulpmiddelen
O2 Minimum eisen afmeting badkamer
Gelegen op andere verdieping
O3 Toilet op slaapverdieping
Zitten / optaan van toilet
O1 Toepassing van diverse hulpmiddelen
Gebruik bad / douche
O1 Inloopdouche
Hoge opstap
O2 Hulpmiddelen (douchezitje, etc.)
O3 In hoogte verstelbare wastafel
Bediening kranen
O4 Thermostaat kraan, kraan met bewegingssensor
Locatie v. licht veroorzaakt hinderlijke schaduwen O1 Aanbrengen van meerdere lichtbronnen in één ruimte
Te weinig licht
O1 Meerdere lichtbronnen
O2 Mogelijkheid aanpassen lichtsterkte
Bediening lichtbronnen verkeerd gesitueerd
O1 Hotelschakeling
O2 Automatische schakeling op beweging
O3 Bediening door middel van afstandsbediening
Geen mogelijkheid lichtsterkte aan te passen
O1 Dimmer
O2 Domotica (afstandsbediening)
Regelen van gewenste temperatuur
O1 Programmeerbare thermostaat
Ventileren woning
O1 Automatische / mechanische ventilatie
O2 Bediening ramen / deuren tussen 0,9 en 1,2 meter
O3 Makkelijk bediening (niet te zwaar)
Deurbel niet (goed ) hoorbaar
O1 Mogelijkheid aanpassen klanken en volume
Verwarring van signalen
O2 Lichtsignalen

Fysiologische en functionele problemen & oplossingen in de woning (tabel 4.1b)
Het veranderen van de draairichting (A8bO1), het verbreden van deuropeningen (A8cO1) of het
verplaatsen of verwijderen van wanden (A9aO1) is niet altijd mogelijk in verband met de constructie
van de woning.
Een traplift (A10aO5) wordt door velen gezien als de oplossing bij problemen met traplopen. In de
meeste gevallen is het wel mogelijk om er een te plaatsen. Hierbij dient erop gelet te worden dat
deze aan de spilzijde geplaatst wordt. Indien dit niet gebeurd kan het zijn dat er weinig ruimte op de
trap is voor degene in het huishouden die geen gebruik maakt van de traplift. Deze persoon moet
dan, vooral bij een trap met kwarten, op het smalle gedeelte van de treden omhoog. Het kan ook
mogelijk zijn dat een traplift niet geplaatst kan worden doordat de trap te smal is of omdat er bovenof onderaan de trap onvoldoende ruimte is om op en af te stappen van de traplift.
De slaapkamer en de badkamer verplaatsen naar de begane grond (A11aO2) is niet altijd mogelijk
omdat daar voldoende ruimte voor moet zijn of de kosten die gepaard gaan met het plaatsen van
een badkamer op de begane grond te hoog zijn. Het plaatsen van een toilet op de badkamer
(A11aO4) werd al besproken bij A3aO3 en kan dus wegens ruimte gebrek niet altijd mogelijk zijn.
Voor het aan brengen van meerdere stopcontacten (A13aO1) moeten bijvoorbeeld meubels aan de
kant. Hier zal niet iedereen zich toe geroepen voelen en blijft men gebruik maken van verlengkabels.
Indien men geen opbouw maar inbouw toepast krijgt men te maken met veel lawaai en stof in de
woning tijdens deze werkzaamheden. Desondanks is het een goede oplossing.
Een centraal stofzuigsysteem (A14bO3) wordt aangedragen als een oplossing die niet altijd mogelijk
is, maar wel het onderhoud van de woning kan vergemakkelijken. Er zou verder onderzocht kunnen
worden in hoeverre dit mogelijk is in bestaande bouw.
De locatie van de wasmachineaansluiting (A14c) in de woning kan voor veel ongemakken zorgen.
Ouderen moeten met de was naar boven of beneden. Dit kan een negatieve invloed hebben op de
veiligheid. In de literatuur worden geen oplossingen voor dit probleem aangedragen.
Er wordt geen oplossing aangedragen voor het kunnen opbergen van bezittingen buiten de woning
(A15b), dit kan wel een groot probleem opleveren voor ouderen die bijvoorbeeld gebruik maken van
loophulpmiddelen. Als men in een berging spullen kan opbergen kan men meer ruimte in de woning
krijgen. Een berging aanpassen voor het stallen en opladen van een scootmobiel (A15cO1) lost het
ene probleem op, maar kan er voor zorgen dat een ander probleem (het opbergen van bezittingen)
veroorzaakt of versterkt wordt.
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Tabel 4.1 b, Fysiologische en functionele problemen & oplossingen in de woning.
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b)

a)

15. Onvoldoende bergruimte

14. HDL

b)
c)

d)
a)

c)

b)

a)
b)
a)
b)
a)

12. Beperkte (bewegings)ruimte
woonkamer
13. Stopcontacten

b)
a)

Deuren

11. Locatie slaapkamer, badkamer
en toilet

8.

c)
a)
b)
c)
d)
9. Beperkte bewegingsruimte in hal a)
a)
10. Traplopen

Een probleem met:
7. Bereikbaarheid woning

Fysiologische en functionele problemen & oplossingen (vervolg)
Mogelijke oplossingen
Hoogteverschil toegangspad
O1 Helling
O2 Loopleuning
Bediening voordeur
O1 Seniorenslot
O2 Automatische deuropener
Situering brievenbus
O1 Opvangbak voor de post
Dorpels
O1 Verwijderen (stof)dorpels
Draairichting
O1 Veranderen draairichting
Breedte deuropening
O1 Verbreden van deuropeningen
Deuren slecht zichtbaar
O1 Gebruik contrasterende kleuren
Manoeuvreren met loophulpmiddelen
O1 Verplaatsen / verwijderen van wanden
Motorische problemen
O1 Omgrijpbare trapleuning (ø 35 – 50 mm)
O2 Afstand leuning tot muur minimaal 65 mm
O3 Vrije zone (300 mm) onder en bovenaan trap waarin leuning doorloopt
O4 Tweede trapleuning
O5 Traplift
Zichtbaarheidsproblemen
O1 Contrasterende kleuren op- en aantrede
O2 Meerdere lichtbronnen
O1 Slaapkamer, badkamer en toilet op gelijke verdieping
Toe- / doorgankelijkheid i.c.m. ruimte meubilair
en hulpmiddelen
O2 Slaapkamer en badkamer op begane grond
O3 Voldoende ruimte om te bewegen en voor het gebruik van hulpmiddelen
O4 Toilet plaatsen op badkamer
Inrichting
O1 Advies anders inrichten
Hulpmiddelen en verzorging
Te weinig
O1 Aanbrengen meerdere stopcontacten
Te laag gesitueerd
O1 Minimaal één op 1050 mm hoogte
Kleine reparaties
O1 Mogelijkheid inhuren klussendienst / buurtconciërge
Niet durven / kunnen
O2 Toepassen onderhoudsvrije materialen
Schoonmaken
O1 Hulp aanvragen vanuit Wmo
Te grote woning
O2 Inrichtingsadvies
Moeilijk vanwege indeling
O3 Centraal stofzuig systeem
Wassen
Locatie aansluiting wasmachine
Ruimte gebrek (vouwen / strijken
Onderhouden buitenruimte
O1 Uitbesteden aan bijvoorbeeld buurtconcierge
Opbergen bezittingen in de woning
O1 Bereikbare hangende keukenkasten
O2 Lades in onderkasten keuken
Opbergen bezittingen buiten de woning
Stallen en opladen scootmobiel
O1 Berging aanpassen voor scootmobiel

Fysiologische en functionele problemen & oplossingen in het woongebouw (tabel 4.2)
Het kan voorkomen dat het wegens ruimtegebrek niet mogelijk is om een hellingbaan aan te leggen
(B1bO1) die functioneel is.
Het aanbouwen van een lift (B3aO1) is bijna altijd mogelijk. De vraag die hierbij gesteld kan worden
is of het wel rendabel is om deze aan te bouwen. Een woningcorporatie kan door middel van een
onderzoek onder alle bewoners achterhalen of zij bereid zijn meer huur en/of servicekosten te
betalen indien er een lift geplaatst wordt.
Een te smalle galerij (B3c) kan problemen opleveren als personen elkaar moeten passeren en vooral
indien er gebruik gemaakt wordt van loophulpmiddelen. Hiervoor is geen oplossing bekend.
Als er geen ruimte in het bergingscomplex voor het stallen en opladen van een scootmobiel
(B6bO1), zal op een andere locatie in het woongebouw deze mogelijkheid geboden moeten worden.
Indien dit niet mogelijk is, zal men de scootmobiel in de woning moeten stallen en opladen. Dit kan
ook voor problemen zorgen.
In de literatuur worden geen oplossingen gegeven voor een berging die niet toe- of doorgankelijk is
(B6a/c). Er worden wel eisen gesteld aan een goede toe- en doorgankelijke berging. Als de
afmetingen kleiner zijn dan de minimale eis kan dit problemen opleveren, vooral voor ouderen met
loophulpmiddelen.
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Tabel 4.2, Fysiologische en functionele problemen & oplossingen in het woongebouw.
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Toegangsdeur

3 Verkeersruimten

4 Slechte verlichting

Deurbel

Bergingscomplex

2

3

4

5

6

Een probleem met:
1 Toegankelijkheid

c)

a)
b)
c)
a)
b)

c)
a)
b)
c)

b)

a)
b)
a)

b)

a)

Fysiologische en functionele problemen & oplossingen
Mogelijke oplossingen
Trap
O1 Verbreden indien nodig
Ongunstige op- / aantrede
O2 Leuningen voldoen aan eisen woonkeur bestaande bouw
Onvoldoende breed
Hellingbaan
O1 Aanleggen indien niet aanwezig
Te steil
O2 Verbreden indien nodig
Onvoldoende breed
O3 Leuningen voldoen aan eisen woonkeur bestaande bouw
Te zwaar
O1 Automatische deur
Te grote tegendruk
O2 Elektrisch slot
Geen lift
O1 Lift aanbouwen
O2 Nieuwe oudere huurders woning aanbieden op laagste bouwlaag
Hoge opstapjes of dorpels
O1 Aanleggen van helling
O2 Verwijderen dorpels
Onvoldoende brede galerij
Overzien opstapjes / dorpels
O1 Voldoende lichtbronnen met….(O2)
Verkeerd inschatten hoogtes
O2 Voldoende lichtsterkte aanbrengen
Onbekende obstakels overzien
O3 Lichtbronnen met bewegingssensoren
O4 Tijdschakeling
Niet (goed) horen deurbel
O1 Intercom met visuele weergave
Niet (goed) kunnen verstaan wie er is
O2 Mogelijkheid tot aanpassen klanken en volume
Onderscheid bel woongebouw en woning
Toe- / doorgankelijkheid
Stallen en opladen scootmobiel
O1 Aanpassen gezamenlijke fietsenstalling voor het stallen en opladen van de
scootmobiel
Toegang eigen berging met loophulpmiddelen

aanbieden van voldoende rustpunten tussen
bijvoorbeeld

het

middelpunt

van

een

woonwijk en de opstappunten en tussen de
verschillende opstappunten in. Dit zelfde
geldt voor de primaire voorzieningen die niet
op loopafstand liggen (C2b). Het is natuurlijk
niet mogelijk om alle voorzieningen in een
woonwijk te vestigen. Er kan wel aandacht
besteed worden aan de routes die leiden naar
deze voorzieningen.
Het aanbod van ontmoetings- en eventueel
sportvoorzieningen (of gecombineerd) (C3)
kan vergroot worden, maar men moet
voldoende bezoekers bereiken en werven.
Hierbij is het belangrijk te onderzoeken
waarom men wel of geen gebruik maakt van
deze voorzieningen en wat er aangeboden

Tabel 4.3, Fysiologische en functionele problemen &

C

Mobiliteit
1.

Een probleem met:

a)
b)
c)

zou moeten of kunnen worden.

Mogelijkheid actief zijn

het

3.

door

a)
b)
c)
a)
b)
c)

maken

Bereikbaarheid

te

2.

gebruiksvriendelijk

e)

plaatsen. Wel is het mogelijk om de route

d)

vervoer(C2a) kan men niet zomaar ergens

Fysiologische en functionele problemen & oplossingen
Mogelijke oplossingen
Slechte verlichting
O1 Buurtbeheerplannen
O2 Buurtconciërge
Slechte bestrating
Drukke wegen
O1 Plaatsen verkeerlichten
O2 Verhoogde oversteekplaatsen
Slecht onderhouden openbare ruimten
O1 Buurtbeheerplannen
O2 Buurtconciërge
Inrichting openbare ruimte
O1 Voldoende zitgelegenheden
O2 Zitgelegenheden bij drukke punten, met fijn uitzicht en rugdekking
O3 Geschikte veilige routes
O4 Op- / afritten geschikte voor loophulpmiddelen
Opstappunt OV niet op loopafstand
Primaire voorzieningen niet op loopafstand
Toe- / doorgankelijkheid voorzieningen
O1 Keurmerk
Sociale contacten onderhouden
Lichamelijk actief zijn
O1 Voldoende ontmoetings- en sportvoorzieningen in de buurt vestigen
Geestelijk actief zijn

Fysieke en functionele problemen &
oplossingen in de woonomgeving (tabel
4.3)
Een opstappunt voor het openbaar

Woonomgeving

oplossingen in de woonomgeving
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Sociale en psychologische problemen & oplossingen in de woning (tabel 4.4)
Indien een woning te klein is om visite te laten overnachten (D1bO1) kan dit gevolgen hebben op de
frequentie van het direct contact met familieleden die op een grotere afstand wonen. Hiervoor kan
geen andere oplossing worden aangedragen, maar dit zou wel een oorzaak van de woonwens
“meerdere slaapkamers” kunnen zijn.
De personenalarmering (D5cO1) kan wel het veiligheidsgevoel verhogen, maar zal de angst om te
vallen nooit helemaal wegnemen. Het kan er wel aan bijdragen dat men zich makkelijker beweegt in
en om de woning, doordat men weet dat men te allen tijde hulp in kan schakelen.
De sociale controle op een woning kan verhoogd worden als een woning zichtbaar is vanaf de straat
(D5dO1), maar dan moeten buurtbewoners bereid zijn deze sociale controle uit te voeren. Om
verschillende redenen is het moeilijk om contact te leggen met nieuwe buurtbewoners, waardoor de
sociale controle verder afneemt.
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Onvoldoende privacy

(On)veiligheidsgevoel

5.

Indirect contact

3.

4.

Beperkte ruimte

2.

Een probleem met:
1. Mogelijkheid direct contact

c)
d)
e)

b)

a)

b)

b)
a)

a)
b)
a)

b)

a)

Sociale en psychologische problemen & oplossingen
Mogelijke oplossingen
Korte tijd
O1 Voldoende zitruimte in de woonkamer
Onvoldoende ruimte
O2 Inrichtingsadvies
Lange tijd
O1 Mogelijkheid overnachten van visite, het liefst in aparte slaapkamer
Onvoldoende ruimte
Geen mogelijkheid voor overnachten
Uitoefenen hobby niet (goed) mogelijk
Extra slaapkamer, zorgt voor extra bergruimte en mogelijkheid voor het
O1
uitoefenen van een hobby
Personifiëren niet (goed) mogelijk
Locatie telefoonaansluiting
O1 Telefoonaansluiting in woonkamer en slaapkamer
O2 Digitale draadloze telefoon
Toekomst > internetaansluiting
Kunnen afschermen van buiten
O1 Zonwering / verduistering (elektrisch bedienbaar)
O2 Geluidsisolatie
Kunnen afschermen van binnen
O1 Mogelijkheid plaatsen privacy scherm in woonkamer
Ontvangen verzorging
O2 Extra slaapkamer
Slechte verlichting
O1 Goede verlichting rond de woning
O2 Verlichting met bewegingssensoren
Onverwachts bezoek
O1 Voordeur met raam, spion of zijlicht
O2 Intercom
Beperkte mogelijkheden inschakelen hulp
O1 Personenalarmering
Geen sociale controle aanwezig
O1 Woning zichtbaar vanaf straat
O2 Certificaat Politie Keurmerk Veilig Wonen
inbraakgevoeligheid

Sociale en psychologische problemen &
oplossingen in het woongebouw (tabel
4.5)
Voldoende lichtbronnen (E1aO1) zijn in feite

zal

het

probleem hoogstwaarschijnlijk niet oplossen.
Een goede verlichting zal bijdragen aan een
verhoging van het veiligheidsgevoel. De reden
waarom men zich onveilig voelt kan meerdere
gronden hebben, welke nooit allemaal aan
het licht zullen komen en verschillen van
persoon tot persoon. Verschillende factoren
van de woonomgeving zullen tevens een
invloed hebben op het veiligheidsgevoel in
het woongebouw. Daarnaast kan het zijn dat
gebeurtenissen uit het verleden een invloed
hebben op het onveiligheidsgevoel. Een
vermindering van het onveiligheidsgevoel is
een streven waaraan men zeker aandacht

Een probleem met:
1. Slechte verlichting

a)

moet besteden.

oplossingen in het woongebouw
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Tabel 4.5, Sociale en psychologische problemen &

Ontvangen van goederen

het

3.

maar

het

a)
b)
c)
a)
b)

onveiligheidsgevoel,

voor

Deurbel

oplossing

2.

een

Sociale en psychologische problemen & oplossingen
Mogelijke oplossingen
(On)veiligheidsgevoel
O1 Voldoende lichtbronnen
O2 Goede schakeling verlichting
Niet / slecht hoorbaar
O1 Intercom
Niet / slecht verstaanbaar
O2 Mogelijkheid aanpassen klanken en volume
Onderscheid bel woongebouw en woning
Thuis moeten blijven voor ontvangst
O1 Afleverboxen in gemeenschappelijke toegangshal
Moeten ophalen bij ophaalpunt

wel
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worden voor een slechte verbinding met het
openbaar vervoer (F2d), zouden, net als
aangegeven werd bij de Functionele en
Fysieke problemen in de woonomgeving, de
routes gebruiksvriendelijker gemaakt kunnen
worden. Voordat dit wordt opgenomen in de
lijst met oplossingen zal hier meer informatie
over moeten komen, zoals in hoeverre dit
überhaupt aan de orde is en wat ouderen er
van vinden en of dit praktisch ook mogelijk is
door

middel

van

samenwerking

tussen

corporaties en gemeente en overige partijen.
Zoals ook al bij de fysieke functionele
oplossingen in de woonomgeving werd
aangegeven, is niet alleen de uitbreiding van

a)

Hoewel er geen oplossing gegeven kan

Laag voorzieningenniveau

contacten behouden blijven.

4.

heeft gewoond klein blijft en de sociale

Vereenzaming

de afstand tot de plek waar men vaak lang

3.

woning in de buurt kunnen aanbieden, zodat

Afname sociale contacten

ouderen wegens de woning een andere

2.

Een woningcorporatie zou bij verhuizing van

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)

verandering van de bevolking (F2b) in de wijk.

Sociale en psychologische problemen & oplossingen
Mogelijke oplossingen
Slechte verlichting
O1 Goede en voldoende verlichting
Toename criminaliteit / vandalisme
O2 Open inrichten openbare ruimten
Geen / weinig sociale controle
Onbekend zijn in de omgeving
O1 Bewegwijzering
Angst om buiten te vallen
O1 Veilige en begaanbare routes
Verandering van bevolking in de buurt
Weinig / slechte bereikbaarheid voorzieningen
O1 Veilige en begaanbare routes
Slechte verbinding met OV
Vaak veroorzaakt door F1 en F2
Kan worden verminderd door het oplossen / verminderen van de F1 & F2
O1
problemen
Heeft invloed op F2 en F3
O1 Uitbreiden van het voorzieningen aanbod

Sociale en psychologische problemen &
oplossingen in de woonomgeving (tabel
4.6)
Er kan weinig gedaan worden aan de

het voorzieningenaanbod (F4) genoeg, maar
Een probleem met:
1. (On)veiligheidsgevoel

moet men ook zorgen dat ouderen gebruik
willen maken van deze voorzieningen.

Tabel 4.6, Sociale en psychologische problemen &

F

oplossingen in de woonomgeving
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5 Praktijkonderzoek 1: Interviews met oudere huurders
Om in kaart te brengen welke problemen oudere huurders kunnen tegenkomen in het woonproces
en welke oplossingen ervoor kunnen zorgen dat men langere zelfstandig gehuurd kan blijven wonen
zijn er interviews gehouden met oudere verhuisgeneigde huurders. Aan de hand van de interviews is
duidelijk geworden welke problemen en oplossingen uit het literatuuronderzoek nog steeds actueel
zijn. Daarnaast geven de interviews een aanvulling op de lijst met problemen en oplossingen uit het
literatuuronderzoek. De actuele problemen en de eventuele aanvullingen vormen de basis voor de
interviews met de experts op het gebied van ouderen en wonen, om huidige en toekomstige
problemen of aandachtspunten aan het licht te brengen en eventueel tot (innovatieve) oplossingen
te komen. Op deze wijze is het praktijkonderzoek opgedeeld in twee delen. Deel 1, de interviews met
de ouderen en deel 2, de interviews met de experts.

In dit hoofdstuk wordt allereerst een beschrijving gegeven van de opbouw en de uitvoering van het
eerste deel (interview met de oudere huurders). Hierin wordt toegelicht hoe de werving van de
steekproef tot stand is gekomen. Vervolgens worden een aantal eigenschappen van de steekproef
beschreven. Daarna wordt uitgelegd hoe het interview is opgebouwd en waarom er voor deze wijze
is gekozen. Gevolgd door een beschrijving van de belangrijkste resultaten die verkregen zijn door de
interviews met de oudere huurders en die van invloed zijn op het zelfstandig wonen in de huidige
huurwoning. Door middel van de analyse van deze resultaten worden de volgende onderzoeksvragen
beantwoord: “Welke problemen in de woning (en eventueel het woongebouw) zijn relevant en leiden
tot een verhuisgeneigdheid?” en “Welke problemen in de woonomgeving zijn relevant en leiden tot
een verhuisgeneigdheid?”
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van een categorisering van problemen die nog
geen adequate oplossing hebben en in het tweede deel van het praktijkonderzoek verder zijn
onderzocht.

5.1 Werving van de steekproef
De doelgroep van dit onderzoek is: “oudere verhuisgeneigde huurders”.
Voor de steekproef is er specifiek gezocht naar ouderen met een verhuiswens. Doordat zij in het
dagelijks leven ongemakkelijkheden of problemen ondervinden en daardoor serieus nadachten over
een verhuizing, zou zo eenvoudiger tot de kern van de problemen kunnen worden gekomen.
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Om deze oudere verhuisgeneigde huurders te bereiken is er contact gelegd met verschillende
woningcorporaties in Noord-Brabant. Door middel van hun klantenbestand is er een selectie
gemaakt, zodat de respondenten voldeden aan de volgende kenmerken:


Huurder



65 jaar of ouder



En serieus van plan om te gaan verhuizen vanwege problemen met de woning die te maken
hebben met het ouder worden.

De werving van de steekproef is op drie verschillende manier uitgevoerd. Ten eerste is er een
corporatie benaderd die een e-mail verspreid heeft onder een klantenbestand van 87 oudere
huurders die op zoek waren naar een andere woning (de brief die aangeleverd was aan de corporatie
is te vinden in bijlage 1: Werving eerste selectie steekproef). Hierop zijn drie reacties ontvangen,
waar daadwerkelijk een interview heeft plaats gevonden.
Als tweede methode is er een brief verspreid onder een aantal bewoners van een
woonzorgvoorziening (bijlage 2: Werving tweede selectie steekproef). Deze ouderen woonden met
een maximum van 12 maanden in een woonzorgvoorziening en zijn bereikt via het persoonlijke
netwerk. Er waren drie respondenten bereid en in staat om deel te nemen aan het onderzoek.
De derde methode om respondenten te werven bestond uit de verspreiding van 616 brieven onder
klanten van een tweede corporatie (de brief met daarbij behorende antwoordkaart is terug te vinden
in bijlage 3: Werving derde selectie steekproef). De verspreiding van de brieven heeft in twee fasen
plaats gevonden. Ten eerste zijn er 299 mensen aangeschreven van 80 jaar en ouder en vervolgens
nog eens 317 tussen de 75 en 79 jaar.
In de praktijk bleek het moeilijk om de doelgroep te bereiken. Dit is af te leiden aan het aantal
reacties op de verzonden brieven. Van de aangeschreven ouderen van 80 jaar en oudere (299), zijn
16 antwoordbrieven retour ontvangen. Van een deel van de antwoordbrieven waren de gegevens
niet volledig ingevuld, waardoor het niet mogelijk was om contact te leggen met de respondent. De
overige potentiële respondenten werden telefonisch benaderd en werd een aantal vragen gesteld
om vast te kunnen stellen of zij echt voldeden aan de eisen die gesteld werden. De vragen die gesteld
werden tijdens het telefonisch contact zijn terug te vinden in bijlage 4: Selectie steekproef.
Uiteindelijk bleven er 3 respondenten over die voldeden aan de gestelde eisen.
Van de aangeschreven ouderen tussen de 75 en 79 jaar (317) waren 18 reacties ontvangen.
Hiervan bleken 8 respondenten te voldoen aan de gestelde eisen.
Uit deze groep hebben 2 respondenten de mogelijkheid gezien om nog andere personen aan te
dragen die wellicht zouden kunnen meewerken aan het onderzoek. Daardoor zijn nog één 80-plusser
en twee respondenten tussen de 65- 74 jaar bereikt voor een interview.
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5.2 Eigenschappen van de steekproef
Leeftijdscategorieën steekproef
De steekproef bestaat uit 20 personen vanaf 65 jaar. In tabel 5.1 worden de aantallen en de
verdeling van de steekproef weergegeven. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen de
wervingsmethoden en de leeftijdscategorieën.

Wervingsmethode
65 - 69 jaar
70-74 jaar
Eerste corporatie
2
1
Eigen werving
Tweede corporatie
Via respondenten
2
Totaal
4
1
Tabel 5.1 Aantallen en leeftijdscategorieën respondenten

75 - 79 jaar
8
8

80 jaar en ouder
3
3
1
7

Totaal
3
3
11
3
20

Opvallend aan de leeftijd van de steekproef is dat de meeste respondenten oudere ouderen waren,
namelijk 75 en ouder.
Woonplaatsverdeling steekproef
Uit de eerste werving waren twee respondenten woonachtig in Eindhoven en één in Heeze. De
respondenten uit de eigen werving woonden in een woon-zorgvoorziening in De Meern (provincie
Utrecht) en waren daarvoor ook woonachtig in de provincie Utrecht. Ondanks dat zij buiten het
onderzoeksgebied woonden, zijn zij meegenomen in het onderzoek, doordat zij een duidelijk beeld
konden geven van hun verhuismotief.
De derde werving heeft plaats gevonden in de regio Eindhoven. Hieronder zijn bewoners in Best,
Breugel, Eindhoven, Son, Veldhoven en Waalre benaderd. In Tabel 5.2 wordt het overzicht gegeven
van de woonplaats verdeling van de steekproef. De meerderheid van de respondenten was
woonachtig in Eindhoven.

Woonplaats
Best
Eindhoven
Aantal
3
11
Tabel 5.2, Woonplaatsverdeling steekproef

Heeze
1

Son
1

Veldhoven
1

De Meern
3

Huishoudsamenstelling en geslacht
De huishoudsamenstelling van de respondenten bestond uit één en twee persoonshuishoudens.
Hoewel de steekproef in dit onderzoek niet erg groot was, kan ook uit deze gegevens afgelezen
worden dat steeds meer ouderen alleen wonen. In de meeste gevallen zijn deze alleen gebleven na
het overlijden van hun partner. Daarnaast valt op dat van deze alleenstaande ouderen bijna
driekwart vrouw is.
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12
10
10
8

7

6
4
4
2

3

3

1

1
0

0

3

1

3

3

1

0

0
65-69 jaar

70-74 jaar

Eenpersoonshuishouden man

75-79 jaar

80 jaar en ouder

Eenpersoonshuishouden vrouw

Totaal

Tweepersoonshuishouden

Grafiek 5.1, Verdeling leeftijd, huishoudsamenstelling en geslacht

In de bovenstaande grafiek is de verdeling weergegeven van de eenpersoonshuishoudens,
tweepersoonshuishoudens en de leeftijdscategorie.
In de tabel hieronder is een overzicht te vinden van het totaal aantal mannen en vrouwen in het
onderzoek. Bij een tweepersoonshuishouden zijn het geslacht en de leeftijd van de persoon die
voornamelijk het woord deed opgenomen. Bij vijf van de zeven tweepersoonshuishoudens waren
beide partners aanwezig bij het interview.

Huishoudsamenstelling
Aantallen
Een persoon
13
Twee personen
7
Totaal
20
Tabel 5.3, Totaal huishoudsamenstelling en geslacht.

Man
3
3
6

Vrouw
10
4
14

Type woning
De respondenten waren voornamelijk woonachtig in eengezinswoningen, namelijk dertien van de
twintig respondenten. Een van de wervingsmethoden was een interview onder oudere voormalige
huurders. Deze drie respondenten woonden in een woonzorgvoorziening. De overige woningtypes
worden weergegeven in tabel 5.4, Woonvormen respondenten.
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Type woning
Eengezinswoning
Senioren woning
Particulier gehuurd appartement (zonder lift)
Appartement zonder lift
Maisonnette zonder lift
Woonzorgvoorziening
Tabel 5.4, Woonvormen respondenten

Aantal
13
1
1
1
1
3

5.3 Opbouw interview ouderen
Voor de interviews met de oudere huurders is op basis van de problemen en oplossingen uit de
literatuurstudie een interviewguide (bijlage 5) samengesteld die als richtlijn diende tijdens het
interview.
Als eerste werd de respondent gevraagd om zelf aan te geven welke problemen men ondervindt
(spontaan genoemde problemen). Vervolgens is gevraagd of men hiervoor zelf oplossingen kon
aangeven, of deze zijn uitgevoerd en waarom wel of niet. Aan de hand van de lijst met problemen en
oplossingen uit de literatuurstudie is gevraagd of niet genoemde oplossingen wel bij de respondent
bekend waren en in hoeverre men hier wel of niet iets mee gedaan zou hebben en of dit een verschil
uitmaakt voor de toekomst. Daarna werd gevraagd om bij iedere ruimte aan te geven welke
problemen men hier ondervindt. Ook hierbij werd besproken welke oplossingen bekend en
onbekend waren en in hoeverre men er iets (wel of niet) mee gedaan zou hebben. De gegevens die
verkregen zijn met de interviews, zijn gedocumenteerd als een bekend probleem, onbekend
probleem, bekende oplossing of onbekende oplossing. Daarna zijn de aanvullingen, oftewel de
onbekende problemen en oplossingen, beoordeeld op de relevantie voor het onderzoek.
Uit deze interviews is duidelijk geworden welke van deze problemen en of oplossingen actueel zijn,
welke andere problemen of oplossingen van belang zijn en vooral voor welke problemen tot nu toe
geen of geen volledige oplossing voorhanden is. Daarnaast is duidelijk welke factoren hen er dus toe
aanzetten om te willen of moeten verhuizen.

5.4 Resultaten
De resultaten van de interviews met de oudere huurders wordt als volgt besproken. Er wordt gestart
met de frequentie van problemen. Hierin zullen bekende en onbekende problemen worden
toegelicht die vaak genoemd werden en die sporadisch genoemd werden door de respondenten.
Vervolgens worden moeilijk op te lossen bekende problemen (aangegeven door de respondenten) en
onbekende problemen toegelicht. Daarna zullen oplossingen opgesomd worden die weinig bekend
zijn bij de respondenten en dus meer onder de aandacht gebracht moeten worden. Redenen
waarom oplossingen niet worden toegepast worden daarna beschreven. Tenslotte zijn ouderen erg
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vindingrijk om op eenvoudige/goedkope wijze problemen (tijdelijk) op te lossen. Een aantal van deze
oplossingen worden beschreven en indien men het zelf toch niet heeft uitgevoerd, zal vermeld
worden waarom niet.
Een compleet overzicht van alle problemen en de daarbij behorende oplossing(en) is terug te vinden
in bijlage 6.

5.4.1 Bekende problemen uit de literatuur en nieuwe problemen uit de interviews
De opvallend veel genoemde problemen zullen hier kort worden toegelicht. Daarin wordt een
onderscheid gemaakt tussen nieuwe (onbekende) en reeds bekende problemen uit de
literatuurstudie. Daarnaast zijn er ook problemen die een enkele keer genoemd werden. Hiervan
worden vooral belangrijke problemen uitgelicht die niet gevonden zijn in de bestaande literatuur.
Woning
Vaak voorkomende bekende problemen
Functionele problemen die veel voorkomen zijn bijvoorbeeld problemen met dorpels, drempels en
opstapjes in de woning. De oplossing voor dit probleem is bekend, namelijk verwijderen of
overbruggen, maar er zijn gevallen waar de oplossing (nog) niet is toegepast. Dat kwam bijvoorbeeld
omdat het probleem voorheen nog niet aanwezig was en men de aanpassing nog moet gaan
aanvragen. Die zal dus wel in de toekomst worden uitgevoerd. Hetzelfde kan geconcludeerd worden
over de bereikbaarheid van de boven- en onderkastjes van de keuken (bv. aanpassen hoogte
bovenkastjes en aanbrengen van lades in onderkastjes).
Problemen met betrekking tot het onderhoud van de woning en de tuin worden vaak genoemd. Een
derde van de respondenten geeft aan problemen te hebben met het onderhoud van de woning. Voor
het tuin onderhoud was dit iets meer dan de helft. Een oplossing die werd aangegeven voor dit
probleem was de hulp van kinderen of buren. Dit werd door één respondent toegepast bij de woning
en drie bij de tuin. De oplossing werd niet vaker toegepast doordat kinderen verder weg wonen en
buren waarmee men contact heeft, zelf niet meer zo goed kunnen of niet veel tijd hebben waardoor
ze niet gevraagd worden.
Een ander veel voorkomend probleem is de locatie van de wasmachine. Het probleem is in de
meeste gevallen dat men met de was trappen moet lopen. Daarmee wordt tevens aangetoond dat
traplopen een veel voorkomend probleem is in de woning van ouderen. Het is een probleem dat
vroeg of laat in elke eengezinswoning van oudere huurders zal voorkomen.
De bergruimte binnen en buiten de woning is een probleem dat aandacht nodig heeft. In enkele
woningen is weinig bergruimte, waardoor men meer meubilair nodig heeft voor het opbergen van
spullen. De bergruimte in de buitenberging neemt af als men deze moet gaan gebruiken voor het
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stallen van de scootmobiel. Het vervallen van berg- of hobbyruimte is een belangrijk probleem als
men de berging gebruikt voor het stallen van de scootmobiel.

Op het gebied van sociaal/psychologische (en deels ook functionele) problemen blijkt, dat de
geluidsoverlast een storend effect heeft, zowel overdag als in de nacht. Hierbij gaat het om overlast
in de woning van buren en overlast van buitenaf. Overlast van luid pratende mensen wordt in de
avond groter ervaren, of men indien men door de gesproken taal niet kan verstaan wat er gezegd
wordt.
Meerdere respondenten gaven aan dat ze weinig mogelijkheden hebben voor het inschakelen van
hulp. Een van de redenen was dat de kinderen op grotere afstand wonen, wat overeenkomt met het
artikel van Van Diepen en Mulder (2009). In sommige gevallen wil men zo min mogelijk beroep doen
op de kinderen omdat zij druk zijn met werk, gezin, et cetera.
Een andere belangrijk probleem is de inbraakgevoeligheid van de voordeur. In alle gevallen waar dit
probleem aangegeven werd was er geen Politiekeurmerk Veilig Wonen op de woning.
Vaak voorkomende onbekende problemen
Een probleem dat samenhangt met moeite met traplopen en vaak genoemd werd is een probleem
met de vlizotrap. Hier gaat het niet alleen om het op en af gaan van de trap, maar vooral ook het in
gebruik nemen van deze trap. Uit- en inklappen van de trap wordt als lastig ervaren en de
persoonlijke veiligheid staat tevens ter discussie.
Er werd door de respondenten aangegeven dat de locatie en de hoeveelheid stopcontacten niet
voldoet aan de behoefte. Dit is een bekend probleem. Minder bekend is het probleem dat meerdere
respondenten aangaven dat de stopcontacten in de woning ongeaard zijn. Behalve dat het voor de
apparatuur beter is, weten de ouderen ook dat dit veiliger is en de kans op kortsluiting bij het gebruik
van ongeaarde stopcontacten groter is. Behalve dat er hier gesproken kan worden over een
fysiologisch/functioneel probleem, kan er ook gesteld worden dat er (in geringe mate) sprake is van
een psychologisch probleem.
Sporadisch voorkomende maar belangrijke problemen
Naast problemen die vaak genoemd worden zijn er ook problemen die een enkele keer genoemd
worden. Een aantal problemen zijn eenvoudig op te lossen, maar het is wel belangrijk om hier
aandacht aan te besteden. Een voorbeeld is het opsluitingsgevaar door afsluitbare binnendeuren.
De kans dat de psychische gezondheid afneemt naar mate de bewoners ouder worden neemt toe,
waardoor er met dit soort problemen rekening gehouden moet worden.
Het ventileren van de woning moet gefaseerd gebeuren, omdat men anders last heeft van
klapperende binnendeuren.
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Een aantal problemen die genoemd werden, vonden hun oorsprong in de oplossing voor andere
problemen. Voorbeelden hiervan zijn: een verhoogde vloer in de woonkamer na het vervangen van
de oude houten vloer (opstapje van gang naar woonkamer, geen ruimte tussen radiatoren en vloer
voor schoonmaak), rand van het douchescherm op de vloer bij de inloopdouche (zowel bij het
betreden als bij de schoonmaak).
Ouderdom van de woning kan gezien worden als een probleem indien de woningeigenaar geen goed
of te weinig onderhoud aan de woning uitvoert. In één geval betrof het voornamelijk de ouderdom
van de badkamer en keuken. In één particuliere huurwoning betrof dit het algemene onderhoud. En
in een ander geval was de woning zo oud dat bij hoge trillingen het stof tussen plafond en muur naar
beneden viel.
Een berging die op afstand van de woning ligt vormt een probleem als men eraan denkt dat men
later misschien gebruik moet maken van een scootmobiel.
Woongebouw
Van de ondervraagde respondenten in dit onderzoek woonden er vier in een woongebouw. De
problemen die men aandroeg hadden betrekking op de verticale verkeersruimten en de berging.
De problemen in de verkeersruimten hadden betrekking op: 1) een te smalle optrede van de
traptreden, met het gevolg dat het lastig werd voor de bewoner om de woning te bereiken. Dit is één
van de redenen waarom deze bewoner op het moment van het interview al woonachtig was in een
woonzorgvoorziening; 2) weinig daglichttoetreding, waardoor vaak onnodig het licht brandde in het
trappenhuis; 3) alleen een laadpunt voor de traplift aan de bovenzijde van de trap. Gaat men voor
langer tijd weg dan moet men de traplift terug naar boven sturen zodat men deze bij terugkomst ook
kan gebruiken.
Er zijn woningen waarbij de berging niet direct in verbinding staat met de woning. Daarmee wordt
bedoeld dat men het woongebouw moet verlaten om de berging te bereiken. In één geval
betekende dit dat men 5 meter buiten het gebouw de berging had. In een ander geval moest men
om het hele woongebouw heen lopen. Op het moment van het onderzoek vormde dit geen
probleem. Vanaf het moment dat men afhankelijk wordt van een scootmobiel, worden er problemen
verwacht met het bereiken van de woning.
Woonomgeving
Vaak voorkomende bekende problemen
Het probleem dat het vaakst werd aangegeven door de respondenten was een slechte bestrating.
Losliggende stoeptegels en verzakte trottoirs werden daarbij aangegeven als het werkelijke
probleem.
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Te weinig rustplekken in de omgeving is op meerdere manieren een probleem. Ten eerste zijn te
weinig rustplekken een probleem langs de route naar de primaire voorzieningen. Ten tweede dragen
te weinig rustplekken er toe bij dat men minder vaak de deur uit gaat om bijvoorbeeld een blokje om
te gaan of een bezoek te brengen aan bekenden in de wijk. Ten derde draagt dit bij aan een
vermindering van de sociale controle en cohesie van de buurt. Een rustplek wordt een
ontmoetingsplek indien deze gelegen is op een “centraal” punt in de woonomgeving.
Na enkele interviews werd duidelijk dat een slechte verlichting van invloed is op het
veiligheidsgevoel van de bewoners. Een voorbeeld is dat de auto, indien het buiten donker is, niet in
de garage gezet wordt maar voor het huis wordt geparkeerd, omdat men vindt dat er op het
garageplein en in de achterpaden te weinig verlichting is.
Een ander probleem dat vaak werd aangegeven was de afname van de sociale controle en sociale
cohesie in de wijken. Oudere huurders wonen in veel gevallen al tientallen jaren in de huidige
woning. Bekenden in de buurt verhuizen om verschillende redenen en met de nieuwe bewoners
krijgt men moeilijk contact. In sommige gevallen is een taalbarrière een probleem, in andere gevallen
zijn de nieuwe bewoners zelden thuis waardoor er geen of moeilijk contact mee gemaakt kan
worden. De laatste oorzaak komt vooral veel voor bij vrijgekomen huurwoningen die verkocht
worden.
Vaak voorkomende onbekende problemen
Vaak voorkomende problemen die niet expliciet genoemd werden in de literatuur, maar vaak
aangedragen werden door de respondenten hadden betrekking op een slechte of weinig verlichting
op het garageplein of in het achterpad en een slecht onderhoud van de achterpaden.
Sporadisch voorkomende maar belangrijke problemen
Minder vaak genoemde problemen zijn het onderhoud van de openbare ruimte (vooral de overlast
van hondenpoep) en wateroverlast in het achterpad bij veel regenval.
Opvallend is het probleem dat rustpunten in de omgeving verwijderd werden na vernieling. Door
het ondeugdelijk gebruik werden zitplekken beschadigd waardoor ze verwijderd werden. Hiervoor is
geen alternatief in de plaats gekomen. Opvallend aan dit probleem was dat het in dit onderzoek twee
keer gemeld werd als probleem, waarvan beide in een andere wijk. Daarmee is het dus zeker een
aandachtspunt voor de verbetering van de woonomgeving. Daarnaast kwam het voor dat de een
vond dat er te weinig rustplekken waren en de ander vond dat deze in voldoende mate aanwezig
waren, maar dat deze te laag zijn (de respondenten wonen in dezelfde buurt).
Een ander probleem had betrekking op de mobiliteit in de woonomgeving. Er werd aangegeven dat
de opritten van de trottoirs vrij hoog zijn voor een scootmobiel. Vooral als het donker is, is de
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hoogte extra moeilijk in te schatten door een slechte verlichting van de scootmobiel. Volgens de
respondent wordt dit niet veroorzaakt door te weinig verlichting; die is voldoende aanwezig.

5.4.2 Moeilijk op te lossen problemen uit de literatuur en de interviews
Het is van belang om te weten welke problemen niet of nauwelijks opgelost kunnen worden in de
huidige woning. Vooral de redenen waarom er geen (adequate) oplossingen zijn is belangrijk, zodat
er gezocht kan worden naar andere oplossingen.
Woning
Naar aanleiding van de literatuurstudie werd duidelijk dat er een aantal problemen zijn waarvoor
geen of geen volledige oplossing is. Een aantal van deze problemen blijkt ook bij de respondenten
aan de orde te zijn. Deze problemen hadden betrekking op: de locatie van de wasmachine, beperkte
ruimte in de keuken en het niet rolstoel toegankelijk zijn, te weinig bergruimte buiten de woning
(gecombineerd met het stallen van de scootmobiel), te smalle binnendeuren, geen mogelijkheid tot
het aanpassen van de lichtsterkte (waardoor geen verlichting wordt gebruikt), kunnen bewegen
door de hal met en zonder loophulpmiddelen, geen mogelijkheid tot stallen scootmobiel, geen toilet
op de slaapverdieping en het ontvangen van bezoek voor langere tijd (overnachten).
Een probleem dat vaak voorkomt en meerdere oplossingen heeft is moeite met traplopen. En toch is
dit een probleem dat meer aandacht nodig heeft. Sommige oplossingen zijn niet altijd toe te passen
of leveren nieuwe problemen op. Het plaatsen van een traplift is bijvoorbeeld niet in alle gevallen
mogelijk en indien het wel mogelijk is, zorgt het ervoor dat er een smallere opgang overblijft voor de
personen die de traplift niet gebruiken.
Redenen waarom oplossingen niet altijd toepasbaar zijn: het is bouwkundig niet altijd mogelijk
(vergroten van ruimte door aanbouw of verbouw), het is bouwtechnisch moeilijk (geen
aansluitmogelijkheden voor bijvoorbeeld de wasmachine op een andere locatie in de woning), het is
moeilijk om installatietechnische aanpassingen aan te brengen (toepassing van domotica).
Door de respondenten werden een aantal problemen aangedragen die niet in de literatuur gevonden
waren. Enkele van deze problemen werden al genoemd in de vorige paragraaf. Ook bij deze
problemen zijn er een aantal die niet of onvoldoende worden opgelost. Te noemen zijn: problemen
waarbij een oplossing gezocht moet worden binnen de technische installaties (zoals verlichting,
ventilatie of elektra), oplossingen die bouwkundig niet mogelijk zijn binnen de woning, of
oplossingen welke wel mogelijk zijn, maar waarbij men met hoge kosten moet rekenen (bijvoorbeeld
aanbouwen van een bijkeuken voor meer ruimte te creëren in de keuken zelf).
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Woongebouw
De besproken problemen die betrekking hadden op het woongebouw zijn soms moeilijk op te lossen.
Eenvoudig op te lossen is het onnodig gebruik van verlichting in het trappenhuis. De toepassing van
een tijdschakeling voor het licht in het trappenhuis is de eenvoudigste oplossing.
De andere problemen, smalle optrede van de trap en de berging op afstand, zijn bouwkundige
problemen die geen oplossing hebben. Het wijzigen van de trap in een woongebouw is misschien
bouwkundig niet mogelijk, maar ook de kosten zullen een belangrijk rol spelen bij de beslissing om
een aanpassing wel of niet uit te voeren.
Woonomgeving
In de literatuur werd geen oplossing gevonden voor problemen met betrekking tot het niet op
loopafstand aanwezig zijn van primaire voorzieningen of een opstappunt van het OV. De
mogelijkheid om lichamelijk en geestelijk actief te zijn in de omgeving is moeilijk te verhogen als er
weinig draagvlak is voor dergelijke voorzieningen.
De afname van de sociale contacten kan moeilijk opgelost worden. Een verandering in de bevolking
heeft een grote invloed op de sociale contacten. Bekenden verhuizen en gaan in een andere buurt,
wijk of stadsdeel wonen. De nieuwe bewoners zijn vaak jong of van buitenlandse afkomst. Met de
eerste groep is moeilijk contact te krijgen doordat zij veelal werken en weinig buiten komen. Bij de
tweede groep kan een taalbarrière een extra blokkade vormen. Vooral als er ook een slechte
verbinding met het OV aanwezig is zal de mogelijkheid om sociale contacten te onderhouden buiten
de woonomgeving moeilijker worden.
Andere problemen waarvoor de respondenten geen oplossingen konden aangegeven waren: ‘te
weinig verlichting op het garageplein’, ‘wateroverlast in de achterpaden bij veel regenval’, ‘als het
donker is gaat men liever niet meer naar buiten’ en ‘problemen met het vervangend openbaar
vervoer’. Problemen met het vervangend openbaar vervoer waren: het niet op tijd komen, hoge
kosten, weinig tot geen begeleiding van het voertuig naar de deur en verandering van aanbieder,
hetgeen een wijziging in de kilometervergoedingen met zich mee brengt (hoeveelheid en prijs).

5.4.3 Oplossingen die weinig bekend zijn bij de respondenten
Het kan voorkomen dat een probleem (eenvoudig) op te lossen is, maar dat de oplossing niet bekend
is bij de huurder. In deze paragraaf zal worden aangegeven welke oplossingen er wel zijn, maar soms
niet bekend zijn bij respondenten. Het gaat hier dus om oplossingen die meer onder de aandacht
gebracht dienen te worden bij de oudere huurders, zodat zij meer worden toegepast.
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Woning
De volgende problemen kwamen voor waarvan de oplossing niet bekend bleek:


Slecht hoorbaar van deurbel; toepassen van lichtsignalen bij signalen zoals de deurbel.



Problemen met de bediening van de voordeur; draaiknop aan binnenzijde voordeur voor
openen en afsluiten van de voordeur, automatische deuropener, bijvoorbeeld een
elektronisch slot op de voordeur.

De volgende oplossingen waren bij sommige van de respondenten wel bekend en bij een aantal niet.


Problemen met de hoogte van het werkblad; in hoogte verstelbaar aanrecht.



Moeite met traplopen; aanbrengen extra trapleuning.



Geluidsoverlast; geluidsisolatie.

Daarmee kan geconcludeerd worden dat oplossingen die bestaan besproken moeten worden met de
oudere huurders.
Woongebouw
Er zijn geen bijzonderheden opgemerkt met betrekking tot de oplossingen voor de problemen die de
respondenten ondervonden in het woongebouw.
Woonomgeving
Problemen waarvoor de respondenten geen oplossing wisten hadden voornamelijk betrekking op het
onderhoud van de openbare ruimte, bijvoorbeeld vervuiling door zwerfafval of slecht onderhoud
groenvoorzieningen, of te weinig rustplekken in de omgeving. Toch kan dit worden opgelost. Het
melden van de problemen werd bevestigd als een mogelijke oplossing, maar dan kwam de vraag bij
wie (gemeente, afdeling).

5.4.4 Niet toegepaste oplossingen met mogelijke oorzaken
In deze paragraaf zullen eerst de oplossingen besproken worden die onbekend waren bij de
bewoners en in het interview besproken zijn, maar toch niet worden toegepast. Vervolgens zullen de
overige niet uitgevoerde oplossingen besproken worden.
Woning
De oplossingen uit de vorige paragraaf welke men niet wil toepassen zijn:
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Het toepassen van lichtsignalen voor de deurbel: dan wordt men meer geconfronteerd met het feit
dat men slechter hoort. Het toepassen van een automatische deuropener denkt men niet nodig te
hebben. Er wordt verwacht dat de deur eenvoudiger te openen is als deze nog eens wordt bijgesteld.
Een in hoogte verstelbaar werkblad wil men wel aanbrengen, maar ten eerste wordt dit niet
vergoed vanuit de Wmo en ten tweede wil men dit pas aanvragen op het moment dat de
woningcorporatie de keuken gaat renoveren. Daarmee kunnen de extra kosten beperkt worden
gehouden.

Opvallend aan de oplossingen die wel bekend zijn bij de bewoners, maar niet worden toegepast zijn
de redenen die hier achter schuil gaan. Er zit veel diversiteit in de redenen die werden aangegeven.
Een reden die veel genoemd werd had betrekking op de kosten die een aanpassing met zich mee
brengt. Daarnaast zijn er oplossingen die niet worden toegepast omdat ze niet worden ondersteund
door de verhuurder, bijvoorbeeld mechanische ventilatie of aanpassingen aan de badkamer. Bij een
deel van deze oplossingen zijn, volgens de bewoners, ook de kosten de reden waarom een
verhuurder een dergelijke oplossing niet wil toepassen.
Om bijvoorbeeld deze kosten tegen te gaan worden er andere oplossingen gezocht die het probleem
tijdelijk oplossen. Bijvoorbeeld het plaatsen van opbergbakjes in de onderkastjes die dienst doen als
lades. Of het verplaatsen van spullen zodat men er gemakkelijk bij kan. Er worden dus andere
oplossingen aangebracht die tijdelijk voldoen, maar niet geschikt zijn voor de lange termijn.

Een interessant reden om een oplossing niet uit te voeren is de overlast van de werkzaamheden die
een oplossing met zich mee brengt, bijvoorbeeld het verbreden van binnendeuren. Opvallend aan
deze oplossing is dat er andere ouderen waren die er vroegtijdig voor gekozen hadden om de deuren
te verbreden terwijl het nog geen echt probleem was. Wellicht levert de leeftijd van de bewoner en
de lichamelijke fitheid een bijdrage aan het al dan niet ondervinden van overlast die verwacht wordt
bij de toepassing van een oplossing.

Er werd vaak aangegeven “het gaat allemaal nog wel” en “het lukt nog prima”. In de toekomst als het
probleem een echt probleem is wil men er wel wat aan doen.
Daarnaast worden oplossingen niet uitgevoerd omdat men wil verhuizen en ingeschreven staat voor
een andere woning. Mocht men niet in aanmerking komen voor een andere woning, is het
noodzakelijk dat er een aantal aanpassingen aan de woning worden aangebracht.
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Woongebouw
De oplossing voor het onnodig gebruik van de verlichting in het trappenhuis (tijdschakeling) werd
aangedragen door de bewoner en was destijds bekend gemaakt bij de verhuurder, maar werd niet
toegepast omdat dit volgens de verhuurder te duur was.
Woonomgeving
Voor verschillende problemen in de woonomgeving weten de ouderen een oplossing. Hierbij valt te
denken aan het vervangen van bestaande rustplekken door rustplekken die geschikt zijn voor
ouderen of het gebruik van contrasterende kleuren voor het aangeven van hoogteverschillen. Als
men niet bekend maakt dat hier behoefte aan is in een bepaalde omgeving, kan het voorkomen dat
er niet aan de oplossingen wordt gedacht.
Een oorzaak van het niet kunnen opzetten van bijvoorbeeld wijk-/buurtpreventie in een bepaald
gebied is dat men is aangewezen op de betrokkenheid van buurtbewoners. Zijn er geen vrijwilligers,
dan is buurtpreventie bijna onmogelijk.

5.4.5 Nieuwe, wel of niet toegepaste, oplossingen uit de interviews
In deze paragraaf worden nieuwe oplossingen besproken die bewoners zelf wel of niet hebben
toegepast bij de problemen die zij ervaren. Hierbij gaat het om oplossingen die niet in de
bestudeerde literatuur zijn gevonden en het probleem volledig opheffen en oplossingen die mogelijk
met enkele aanpassingen het probleem volledig opheffen.
Woning
Uit de interviews werd duidelijk dat ouderen zeer vindingrijk zijn in het oplossen van problemen. Ze
weten voor veel dingen een oplossing te vinden die simpel en goedkoop is. In sommige gevallen
betreft het een oplossing die het probleem daadwerkelijk oplost, maar soms gaat het om een
oplossing die van tijdelijk aard is, zoals het toepassen van opbergbakjes in de onderkastjes die
gebruikt worden als “lades”.
Hieronder worden een aantal oplossingen toegelicht op basis van hoe vaak een probleem voorkwam,
of hoe vaak de oplossing genoemd werd, en de reden waarom iets wel of niet werd toegepast.
Nieuw en uitgevoerd
Een oplossing die meer bekendheid moet krijgen bij mensen is het verlagen van het plafond van het
vertrek onder de badkamer, in plaats van het verhogen van de vloer, voor het plaatsen van een
toilet op de badkamer. Het verhogen van de badkamervloer om de afvoer van het toilet weg te
werken kan mensen ervan weerhouden om toch een toilet te laten plaatsen.
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Om de verlichting op bijvoorbeeld de overloop te verbeteren kunnen er lampen worden aangebracht
die automatisch werken op de lichtsterkte in de omgeving.
Het gebruik van de vlizotrap levert veel problemen op. Sommige respondenten hebben spullen van
de zolder verplaatst, zodat men minder vaak deze trap hoeft te gebruiken. Een andere oplossing die
werd toegepast is dat deze trap altijd uitgeklapt staat en men een trapleuning aangebracht heeft.
Nieuw en (nog) niet uitgevoerd
De meest voorkomende reden waarom oplossingen niet worden toegepast heeft te maken met de
kosten die er aan verbonden zijn. Een eenvoudig voorbeeld is het toepassen van oplossingen in de
keuken zoals lades in de onderkastjes. Deze oplossing wordt niet toegepast, omdat men voorlopig
een andere tijdelijke oplossing heeft gevonden. Op het moment dat er door de corporatie groot
onderhoud aan de keuken wordt uitgevoerd, zal gevraagd worden voor lades in de onderkastjes.

Een andere reden die veel genoemd werd was dat een oplossing volgens de verhuurder niet
mogelijk was, de verhuurder het niet wil uitvoeren of in het verleden al vaker aanpassingen had
afgeslagen waardoor er niet meer gevraagd werd. Bij een aantal oplossingen gaf de respondent aan
dat men dacht, en in sommige gevallen wist, dat de verhuurder de aanpassingen niet wil uitvoeren in
verband met de kosten. Zo werd de aanbouw van een bijkeuken als oplossing voor het ruimtegebrek
in de keuken aangegeven. Dit kan ook gedeeltelijk de slechte bereikbaarheid van onder- en
bovenkastjes oplossen doordat men hiermee meer bereikbare bergruimte creëert. Men verwacht
echter niet dat de corporatie hiermee in zou stemmen, gezien de omvang en de kosten voor de
uitvoering van deze oplossing.

Een van de redenen waarom oplossingen niet zijn uitgevoerd was: “dat die nu (waarschijnlijk) niet
meer mogelijk is volgens de bewoner”. Deze reden werd gegeven bij problemen die betrekking
hebben op ruimtegebrek en als de oplossingen bouwkundig onmogelijk of heel duur zijn,
bijvoorbeeld het aanbouwen van een bijkeuken of slaapkamer, of het veranderen van de indeling van
de woning zodat de toegankelijkheid van ruimten met bijvoorbeeld een rolstoel vergroot wordt.

Een nieuwe oplossing om een toilet te kunnen plaatsen op de badkamer en toch voldoende
bewegingsruimte te hebben kan de verplaatsing van de badkamer naar de kleinste slaapkamer zijn.
Het voorstel werd door de corporatie afgewezen omdat het dan geen eengezinswoning meer is.

Er wordt vanuit een gemeente de mogelijkheid geboden voor het stallen van de scootmobiel in de
gemeenschappelijke stalling. Tevens kan men er het onderhoud laten uitvoeren. Als men geen
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mogelijkheid heeft om de scootmobiel thuis te stallen is dit een mogelijke oplossing. Maar dit zorgt
wel voor een verminderde bewegingsvrijheid doordat men extra vervoer nodig heeft van en naar de
stalling en ook in de tussentijd als de scootmobiel daar staat.

Problemen met de vlizotrap kunnen opgelost worden door het plaatsen van een vaste trap naar de
zolder. De extra kosten waarmee men rekening moet houden kunnen een reden zijn waarom men
toch voor een “andere oplossing” kiest. Daarnaast is het niet altijd bouwkundig mogelijk.

Om de inbraakgevoeligheid van de woning, in het bijzonder van de voordeur, te verlagen worden er
meerdere oplossingen aangedragen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze
maatregelen worden gelegd bij de corporatie, maar het probleem wordt niet altijd aangegeven bij de
corporatie. Een reden waarom men de oplossing zelf niet uitvoert zijn de kosten die er aan
verbonden zijn. Een andere oplossing om de inbraakgevoeligheid te verlagen is het aanpassen van de
begroeiing in de voortuin, waardoor er meer sociale controle mogelijk is op de woning.

Een samenwerking tussen de huurders, verhuurders, zorgverleners en andere organisaties of
instellingen in de buurt kan er aan bijdragen dat het makkelijker wordt om op verschillende manier
hulp in te schakelen, zowel bij verwachte problemen (tuinonderhoud) als bij onverwachte
problemen (in geval van nood).
Woongebouw
Voor de problemen in een woongebouw konden geen nieuwe oplossingen aangedragen worden.
Woonomgeving
Net als bij de woning zal voor enkele problemen in de woonomgeving aangegeven worden welke
nieuwe oplossingen ouderen aandroegen voor bekende en onbekende problemen. Deze oplossingen
worden verdeeld in uitgevoerde en (nog) niet uitgevoerde oplossingen met (voor zover bekend) de
reden waarom die niet zijn uitgevoerd.
Nieuw en uitgevoerd
Om de achterpaden doorgankelijk te houden werd de medewerking van buurtbewoners gevraagd.
Uiteindelijk bleek dat dit het probleem niet zou oplossen, omdat woningeigenaren zich niet geroepen
voelden het groen van hun eigen tuin in het achterpad te onderhouden, omdat ze er zelf geen
gebruik van maken.
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Het contact tussen buurtbewoners kan verbeterd worden door het ontwikkelen van een Social Sofa
(een zitgelegenheid gecreëerd voor en door de buurtbewoners). In sommige wijken is dit al
toegepast en heeft het bijgedragen aan meer contact onder de buurtbewoners.
Nieuw en (nog) niet uitgevoerd
Voor een aantal problemen hebben de bewoners zelf ook ideeën hoe een probleem opgelost kan
worden. Soms is het een gedeeltelijke of tijdelijke oplossing, maar een aantal oplossingen zorgen
voor een definitief verwijderen van het probleem. En toch worden deze oplossingen niet toegepast.
Natuurlijk kan men zelf geen aanpassingen aanbrengen aan de woonomgeving, maar ideeën zou men
moeten delen met de diverse instanties die actief zijn in de wijk, zodat problemen worden opgelost.
Een reden waarom een oplossing niet gemeld wordt is dat men geen vertrouwen heeft dat men er
iets mee zal doen. Daarnaast zijn er slechte ervaringen op gedaan met het melden van problemen,
zoals de schending van de anonimiteit.
De mogelijke nieuwe oplossingen zijn te verdelen in het verbeteren van: de openbare ruimte,
voorzieningen en de sociale cohesie. Hierbij wordt het volgende aangegeven:

Verbeteren van de openbare ruimte


Verlichting aanbrengen in achterpaden vanuit berging bewoners.



Honden uitlaatplaatsen en meer/betere controle op het gebruik daarvan.



Corporaties zouden bewoners kunnen aansporen tot het schoonhouden van de
woonomgeving en dit tevens controleren (voornamelijk gericht op de achterpaden).



Voor tuin-, groen- en achterpaden onderhoud is een samenwerking tussen huurders,
verhuurders en woningeigenaren nodig.



Meer aandacht aan de jongeren in de wijk door middel van een steunpunt/opvang.



Rechtstreeks telefoonnummer gemeente om problemen in de wijk op de juiste plek te
melden (in plaats van “van het kastje naar de muur gestuurd worden”; en alle andere
onduidelijkheden die er binnen de gemeenten zijn).

Verbeteren van voorzieningen


Ringleiding voor slechthorenden in de ontmoetingsvoorzieningen aanbrengen.



Steun

van

de

overheid

bij

bewonersinitiatieven

(bijvoorbeeld

een

nieuw

ontmoetingscentrum na brand).


Ruimere openingstijden en een ruimer aanbod van activiteiten in de ontmoetingscentra.

Verbeteren van de sociale cohesie
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Bewoners aansporen vergaderingen, voorlichtingen en dergelijke in het activiteiten/buurtcentrum bij te wonen.



Omgeving verbeteren en eventueel sociale cohesie verhogen door middel van rustplekken
(bijvoorbeeld Social Sofa’s); en daarmee dus bevorderen van de sociale controle, cohesie en
oplettendheid van buurtbewoners.



Verbetering vervangend OV door middel van samenwerking tussen de vervoersbedrijven zelf
en zorginstellingen.

5.5 Verhuisredenen
Door een aantal respondenten is aangegeven dat men enkele problemen nog niet heeft, maar dat
men deze wel verwacht in de toekomst. In het oplossen hiervan verwacht men geen problemen en
zal de desbetreffende instantie gecontacteerd worden. Er wordt geen genoegen genomen met een
standaard antwoord en men wil resultaten zien dat het probleem wordt opgelost of dat men er mee
aan de slag gaat. Het is belangrijk dat men voor de eigen belangen en het eigen welzijn opkomt.
Redenen om te verhuizen hebben met lichamelijke en geestelijke gezondheid te maken. Vooral het
onderhoud van een woning is een reden dat men wil verhuizen. Een eengezinswoning moet helemaal
bijgehouden worden en dan verkiest men liever het gemak van een gelijkvloerse kleinere woning.
Een andere reden om uit te zien naar een andere woning is de verwachting van veranderende
lichaamsfuncties. Men is slecht ter been en wil in de toekomst in een gelijkvloerse woning gaan
wonen, zodat bijvoorbeeld het probleem met traplopen niet aan de orde is.
Indien men te maken heeft met ouderdomsziekte kan het zijn dat het cognitief vermogen het niet
meer mogelijk maakt om langer in een eengezinswoning te blijven wonen. Hier gaat het vooral om de
veiligheid van de bewoners. Gevaren met traplopen en het overbruggen van looproutes zonder
steunpunten (omdat de bewoner zich niet bewust is van de noodzaak van deze hulpmiddelen) zijn
hier een belangrijke factor.

Naast de verhuisredenen werden er ook redenen aangegeven om toch in de huidige woning te
blijven wonen. De hogere huurprijzen, van een vaak kleiner woning, is de meest genoemde reden. In
sommige gevallen zou de huurprijs met €200,- stijgen en voor dit geld kan veel zorg worden
ingekocht. Hier betreft het appartementen die voor ouderen geschikt zijn, maar vindt men dat de
vergelijking van het aantal m2 en de huur niet reëel zijn. Men snapt niet dat men meer huur moet
betalen voor een kleiner woning. Het kan wel zo zijn dat er zorg wordt aangeboden, maar waarom
moet men meer betalen als men deze zorg nu nog niet gaat gebruiken. Daarnaast zijn er nog ander
bijkomende zaken waarmee men rekening moet houden bij een verhuizing, zoals het schilderen van
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de woning of het verhuizen van de bezittingen. Een verhuisservice zou deze drempel kunnen
verlagen, als men weet dat men hulp kan inschakelen voor het klaar maken van de woning en het
verhuizen.
De meeste respondenten, woonachtig in een eengezinswoning, bewonen deze woning al 30 jaar of
langer. Men is bekend in de omgeving en een geschikte woning is vaak niet in dezelfde buurt. Dit
betekent dat men meer moet ondernemen om de oude contacten te kunnen onderhouden, terwijl
men minder mobiel is. Het oriënteren naar een nieuwe woning in de nabije omgeving kan
makkelijker worden als men, net als vroeger, een krantje of folder ontvangt van de woningcorporatie
waarin staat waar nieuwe of vrijgekomen woningen/appartement geschikt voor ouderen komen.

5.6 Conclusie
Met de analyse van de gegevens gekregen uit de interviews met de oudere huurders kan een aantal
deelvragen beantwoord worden. De deelvragen waren verdeeld in drie categorieën: Huidige situatie,
wensen voor de toekomst en aanbevelingen.

Uit de persoonsgegevens van de respondenten kan een antwoord worden gegeven op de deelvragen
met betrekking tot de eerste categorie “huidige situatie”.
Welke problemen in de woning zijn relevant en leiden tot een verhuisgeneigdheid? Welke
eigenschappen van de woning zijn hierop van invloed?
Van de ondervraagde respondenten woonde twee derde in een eengezinswoning. Daarmee kan
geconcludeerd worden dat de eigenschappen van een woning die bijdragen aan de
verhuisgeneigdheid van de ouderen te maken hebben met de aanwezigheid van meerder bouwlagen
die gebruikt moeten worden. Het bereiken van de bouwlagen en daardoor het gebruik van
verschillende ruimten wordt moeilijker naarmate men ouder wordt en te maken krijgt met
lichamelijke beperkingen. Over het algemeen waren de indelingen van de eengezinswoningen gelijk
en kan het bouwjaar van deze woningen geschat worden op de jaren zeventig. Enkele bewoners
huurden deze woning al ruim 30 jaar, en de verhuisgeneigdheid neemt voornamelijk toe door een
beperkte bewegingsmogelijkheid.

Daarmee kan geconcludeerd worden dat eengezinswoningen belemmeringen opleveren in de
verticale en horizontale mobiliteit in huis. De problemen die leiden tot een verhuisgeneigdheid zijn
problemen met de verticale mobiliteit in de woning, het onderhoud van de woning en de tuin en de
horizontale mobiliteit. Problemen met de functionaliteit en toegankelijkheid van de keuken en de
badkamer komen veel voor, maar leiden niet direct tot een verhuisgeneigdheid.
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Welke problemen in de woonomgeving zijn relevant en leiden tot een verhuisgeneigdheid?
Welke eigenschappen van de woonomgeving zijn hierop van invloed?
De inrichting van de openbare ruimte en het aanbod van de voorzieningen op loopafstand hebben
een invloed op de verhuisgeneigdheid van de oudere huurders.
De meeste respondenten woonden in een woonwijk. Het winkelcentrum was in de meeste gevallen
op loopafstand. Er worden verschillende eisen gesteld aan de hoeveelheid en de hoogte van
rustplekken. Bewoners die iets slechter ter been waren dan anderen gaven hier een andere mening
over. Het is vrij logisch dat iemand die goed kan lopen ook verder kan lopen dan iemand die er
moeite mee heeft. Daardoor heeft de inrichting van de openbare ruimte een grote rol. Kan men op
verschillende plekken gebruik maken van zitgelegenheden, die geschikt zijn voor ouderen, dan is de
af te leggen afstand een kleinere belasting.
Een belangrijke factor die in de gehele woonomgeving een grote rol speelt is het veiligheidsgevoel.
Voelt men zich veilig dan gaat men er vaker op uit (bijvoorbeeld een blokje om, te voet naar het
wijkcentrum of langer uitrusten op een van de rustplekken).

Een combinatie van problemen in huis en een woonomgeving waarin men zich niet prettig voelt
(omwille van veiligheid, inrichting of het aanbod van de voorzieningen) zorgen ervoor dat men toch
sneller geneigd is op zoek te gaan naar een andere woning.

Een aantal gegevens uit de analyse spraken voor zich. Hierbij valt te denken aan problemen waarvoor
de oplossingen bekend zijn, maar welke niet worden toegepast. Een veel genoemde reden hiervoor
heeft met kosten te maken. Hoewel dit onderzoek zich niet bezig hield met de financiële situatie van
de oudere huurders, werd toch door een groot deel van de respondenten aangegeven dat het
financieel niet mogelijk is om zelf dingen aan te passen aan de woning of een huurverhoging te
aanvaarden om bijvoorbeeld keukenaanpassingen te laten maken, zodat onder- of bovenkastjes
beter bereikbaar worden. Het was opvallend dat problemen alleen genoemd werden als men merkte
dat men meer moeite moest doen om de handeling uit te voeren. En toch werd er vaak gezegd: “het
gaat nog wel”.
Ook in de woonomgeving zijn er oplossingen voor problemen waar men geen gebruik van maakt.
Voorzieningen die op loopafstand van de woning liggen worden niet altijd gebruikt. Enkele redenen
om geen gebruik te maken van ontmoetingsvoorzieningen is problemen met het gehoor of weinig
diversiteit onder de bezoekers. Daarmee bedoelt men dat er altijd dezelfde mensen komen. Bij
slechthorendheid kan een ringleiding een oplossing vormen zodat mensen meer naar informatieve
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bijeenkomsten komen. Voor het gewone contact zal dit geen meerwaarde opleveren voor de slecht
horende persoon.
Sommige problemen kunnen eenvoudig worden opgelost of verminderd door er een melding van te
maken bij de verantwoordelijke instantie. Geen actie of reactie, schending van de anonimiteit of
andere slechte ervaringen weerhouden mensen ervan om problemen te melden. Het is dus
belangrijk om de mensen in hun waarde te laten en een reactie te geven op het al dan niet
ondernemen van acties.
De inrichting van de openbare ruimte is van groot belang voor het onderhouden van contacten. Dit
zal verder besproken worden met de experts. Hierbij gaat het niet alleen om de inrichting, maar ook
om het toezicht op het gebruik ervan.

Uit de interviews met de oudere huurders kwam een aantal problemen naar voren waar geen of
geen adequate oplossing voor is, oplossingen die anders moeten, omdat ze voor nieuwe problemen
zorgen of problemen die men vroeger niet tegen kwam, zoals het (niet kunnen) stallen van een
scootmobiel. Dit soort problemen zijn in een interview met de experts besproken. Een compleet
overzicht van de problemen die met experts besproken zullen worden is te vinden in bijlage 7
overzicht problemen voor interview experts. Het doel van deze interviews is om te komen tot nieuwe
(mogelijk innovatieve) oplossingen waardoor het zelfstandig wonen voor ouderen makkelijker en
veiliger wordt gemaakt.
De hoofdcategorieën van de problemen die met de experts besproken zijn, worden in de
onderstaande tabellen weergegeven. Tabel 5.5. bevat de functionele en fysieke problemen en tabel
5.6 bevat de sociale en psychologische problemen.

Woning
1. Electra, verlichting, ventilatie
2. Onderhoud
3. Berging, ruimte voor het stallen en
opladen van de scootmobiel

Woongebouw
1. Verlichting
2. Verticale mobiliteit (gebruik van
trappen)
3. Toegang berging

4. Toegankelijkheid en functionaliteit
van de keuken
5. Toegankelijkheid en functionaliteit
van de badkamer / het toilet
6. Horizontale mobiliteit (verplaatsen
door ruimten)
7. Verticale mobiliteit (gebruik van
trappen)
8. Toegang tot de woning
Tabel 5.5 Samenvatting fysieke en functionele problemen voor interview experts
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Woonomgeving
1. Verlichting
2. Inrichting openbare ruimte
(rustplekken, oversteekplaatsen)
3. Onderhoud openbare ruimte
(groenvoorzieningen, trottoirs,
achterpaden)
4. Bereikbaarheid / toegankelijkheid
voorzieningen
5. Openbaar vervoer
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Er werd door de oudere huurders in een woongebouw geen sociale of psychologische problemen
aangegeven. Dat wil niet zeggen dat deze niet aanwezig zijn, maar dit zal verder onderzocht moeten
worden en komt aan bod in de aanbevelingen voor verder onderzoek.

Woning
Woonomgeving
1. Geluidsoverlast
1. Veiligheidsgevoel (verlichting, preventie, etc.)
2. Mogelijkheden inschakelen van hulp
2. Sociale contacten / cohesie
3. Inbraakgevoeligheid
3. Vervangend openbaar vervoer
4. Verlichting
Tabel 5.6 Samenvatting van de sociale en psychologische problemen voor de interviews met de experts

In het volgend hoofdstuk zal meer aandacht besteedt worden aan de opzet en inhoud van de
interviews die met de experts zijn gehouden. Na het bespreken van de bovenstaande problemen met
de experts kan een antwoord gegeven worden op de deelvragen met betrekking tot de “wensen voor
de toekomst”.
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6 Praktijkonderzoek 2: Interviews met de experts
Nu in kaart is gebracht welke problemen aan de orde zijn bij de oudere huurders en voor welke
problemen er geen of geen adequate oplossing is, is gestart met het tweede deel van het
praktijkonderzoek, namelijk de interviews met de experts.
De resultaten van de interviews met de oudere huurders, vormt de basis van de interviews met de
experts. In dit deel is de lijst met problemen uit de conclusie van het vorige hoofdstuk verder
onderzocht. Aan elk probleem zijn één of meerdere vakgebieden toegekend waarbinnen het
probleem besproken is met een expert. Door middel van een interview is hen gevraagd mogelijke
(innovatieve) oplossingen aan te dragen voor een aantal problemen. Er wordt een toelichting
gegeven van de opbouw en uitvoering van het interview dat met elke expert gehouden is.
Ten slotte zal er een overzicht gegeven worden met oplossingen die zijn bijgedragen door de experts,
wordt er een toelichting gegeven op oplossingsrichtingen die verder onderzoek benodigen en
worden eventuele aandachtspunten voor de toekomst en problemen die nog steeds niet zijn
opgelost, opgesomd en toegelicht.

6.1 Bepaling vakgebieden experts
Om de vakgebieden te bepalen waarin gezocht moest worden naar een expert is de uitgebreide lijst
uit “bijlage 7: Overzicht problemen voor interviews experts” nauwkeurig bestudeerd. Hoe ziet dit
probleem er uit, wat is de reden dat een bestaande oplossing niet wordt uitgevoerd of toegepast,
dus met andere woorden, welke oplossing moet er komen voor het probleem?
Bij enkele problemen is er geen oplossing, of geen bestaande oplossing mogelijk. In die gevallen is
geprobeerd om in de betreffende expertise een oplossing te vinden. Sommige problemen kunnen
mogelijk vanuit meerdere vakgebieden worden opgelost. Deze oplossingen kunnen misschien zelfs
gebundeld worden tot één langdurige oplossing.

De vakgebieden waarin een expert benaderd is zijn als volgt te omschrijven:


Ergonomie & Gerontechnologie1 (E&G). De clustering van deze vakgebieden kan inzicht geven in
de benodigde ruimte die bepaalde handelingen nodig hebben. Maar ook dienen woningen
aangepast te worden om mensen die lijden aan ziekten, zoals Alzheimer of Parkinson, niet alleen
langer zelfstandig te laten wonen, maar vooral langer veilig zelfstandig te laten wonen.

1

Definitie gerontechnologie: “Gerontechnologie is een interdisciplinair academisch en professioneel domein
dat gevormd wordt door gerontologie met technologie te verbinden”, dit houdt in dat: “….gerontechnologie
gaat over het aanpassen van technologische omgevingen aan de menselijke behoeften aan gezondheid,
huisvesting, mobiliteit, communicatie, vrije tijd en werk”. https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerontechnologie.
Definitie gerontologie: “Gerontologie is de tak van wetenschap die het “ouder worden” bestudeert, zowel in
lichamelijk, maatschappelijk als in geestelijk opzicht”. https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerontologie.
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Bouwkunde (BWK). De expert binnen de bouwkunde is gevraagd mee te denken over
oplossingen voor problemen die een bouwkundige achtergrond hebben, bijvoorbeeld het
vergroten van ruimten door het verplaatsen van binnenwanden of het aanbouwen voor het
verplaatsen en vergroten van ruimten.



Domotica (DOM). Met deze expert zijn problemen besproken waarvoor een oplossing gevonden
zou kunnen worden in de toepassing van technische hulpmiddelen. Hierbij is het belangrijk dat er
ingespeeld wordt op de behoefte van de oudere huurder en de oplossing van het probleem door
het toepassen van nieuwe technologieën.



Vastgoed & planologie (V&P). Deze expert is een deskundige op het gebied van woningcorporaties en heeft voldoende kennis van planologie. Aan de hand van dit interview wordt
duidelijk wie het aanspreekpunt is voor verschillende problemen in de woning en de
woonomgeving, en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de oplossingen voor deze
problemen.



Bouwfysica (BF). Een bouwfysische probleem dat meerdere malen voorkwam had betrekking op
de gehorigheid van woningen. Aan de hand van het interview met een bouwfysisch expert, die
zich voornamelijk bezig houdt met akoestiekvraagstukken, is onderzocht of het mogelijk is om
geluidsoverlast en de geluidsoverdracht via de constructie te reduceren.



Specialist op het gebied van trappen en trapliften (TS). De expert kan mogelijke oplossingen
aanreiken voor problemen met traplopen. Daarnaast kan er meer informatie aangereikt worden
over het plaatsen van trapliften en een mogelijke oplossing voor trappen waarbij dit niet
mogelijk is.

Om diverse oplossingen in de praktijk te kunnen zien, zijn de modelwoningen in Woerden bezocht
(MW). In dit project worden 5 dezelfde appartementen getoond:
1. De oorspronkelijke woning zonder aanpassingen;
2. Woning gericht op comfort, veiligheid en slechtziende;
3. Woning met aandacht voor mobiliteit en COPD
4. Woning voor mensen met dementie;
5. De renovatie woning.
De toegepaste oplossingen voor de problemen die in dit onderzoek aan bod kwamen zullen bij de
resultaten besproken worden.
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6.2 Verdeling van de problemen in de vakgebieden
De lijst met de problemen die vastgesteld was in hoofdstuk 5 Praktijkonderzoek 1: Interviews met
oudere huurders (bijlage 7) is verdeeld over de verschillende vakgebieden die in de vorige paragraaf
werden uitgelegd. De verdeling van de hoofdcategorieën wordt in tabel 6.1 “Hoofdcategorieën van
de problemen verdeeld in de vakgebieden” weergegeven. Een aantal problemen zullen in meerdere

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

Trappenspecialist

X

Bouwfysica

X

Vastgoed & Planologie

Domotica

Fysiologische en functionele problemen in de woning
1. Electra, verlichting, ventilatie, etc.
2. Onderhoud
3. Berging
4. Toegankelijkheid / functionaliteit keuken
5. Toegankelijkheid / functionaliteit badkamer / toilet
6. Horizontale mobiliteit
7. Verticale mobiliteit
8. Toegang tot de woning
Fysiologische en functionele problemen in het woongebouw
1. Verlichting
2. Verticale mobiliteit
Fysiologische en functionele problemen in de woonomgeving
1. Verlichting
2. Inrichting openbare ruimte
3. Onderhoud openbare ruimte
4. Bereikbaarheid / toegankelijkheid voorzieningen
5. Openbaar vervoer
Sociale en psychologische problemen in de woning
1. Geluidsoverlast
2. Mogelijkheden inschakelen van hulp
3. Inbraakgevoeligheid
4. Verlichting
Sociale en psychologische problemen in de woonomgeving
1. Veiligheidsgevoel
2. Sociale contacten /cohesie
3. vervangend openbaar vervoer
Tabel 6.1 Hoofdcategorieën van de problemen verdeeld in de vakgebieden

Bouwkunde

Ergonomie & Gerontechnologie

Vakgebieden experts

vakgebieden behandeld worden, om zo tot een zo optimaal mogelijke oplossing te komen.

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

Opvallend aan deze tabel is dat er veel problemen in het vakgebied vastgoed & planologie vallen. Bij
deze problemen is het vooral onduidelijk voor de bewoners wie het aanspreekpunt is of wie de
verantwoordelijkheid draagt voor het uitvoeren van een oplossing.
De volgende paragraaf geeft een toelichting op de opbouw van de interviews.
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6.3 Opbouw interviews
Na de bepaling van de vakgebieden en de verdeling van de problemen zonder (adequate) oplossing,
zijn de interviewguides opgezet. Ten eerste werd de expert gevraagd wat zijn mening over het
probleem was (Is het een actueel probleem dat vaak voorkomt of zijn dit uitzonderingen?).
Vervolgens werd verder ingegaan op de bestaande oplossingen die niet geheel het probleem
oplosten of voor andere problemen zorgden. Daarna is gevraagd of de betreffende expert nieuwe
oplossingen kon aandragen voor het probleem.
Voordat nieuwe oplossingen besproken werden in het vakgebeid vastgoed & planologie is meer
duidelijkheid gevraagd over wie het aanspreekpunt is voor diverse problemen. Tijdens het bespreken
van de mogelijke oplossingen voor de problemen is gevraagd wie er verantwoordelijk is voor het
uitvoeren van deze oplossingen.
In alle interviews werd waar nodig meer uitleg gegeven over bepaalde problemen. Hierbij ging het
vooral om problemen die niet vaak voorkwamen, maar wel van groot belang waren voor de
respondenten. Zo was het voor de expert mogelijk om zich een beeld te vormen van de situatie, en
daardoor een beter antwoord te geven op de overige vragen, zoals een mogelijk nieuwe oplossing of
een aanpassing van een oude oplossing.

6.4 Resultaten interviews
Hieronder is een overzicht gegeven van de mogelijke oplossingen of oplossingsrichtingen die de
experts tijdens het interview aangaven.
Het overzicht is verdeeld in tabellen met dezelfde verdeling als de voorgaande hoofdstukken,
namelijk woning, woongebouw en woonomgeving, waarin tevens het onderscheidt gemaakt wordt
tussen fysiologische/functionele problemen en sociale/psychologische problemen.
In deze tabellen zijn de hoofdcategorieën van het voorgaande matrix gebruikt, in de tekst is
verwezen met “ad #” naar deze hoofdcategorieën. De specifieke problemen worden met enkele
steekwoorden beschreven.
De tabellen zijn verdeeld in drie kolommen met in de eerste kolom steekwoorden die een
beschrijving gegeven van het probleem, gevolgd door de oplossing in de tweede kolom, waarbij door
middel van een afkorting verwezen wordt naar het vakgebied waaruit de oplossing is gegeven. In de
derde kolom zijn korte aandachtspunten die betrekking hebben op de oplossing gegeven.
Om de leesbaarheid van de tabel met de fysiologische/functionele problemen in de woning te
verbeteren is deze opgesplitst in 3 delen. Tabel 6.2 heeft betrekking op installaties, onderhoud en de
berging voor het stallen van een scootmobiel. Tabel 6.3 betreft de problemen in de keuken en de
badkamer. En tabel 6.4 betreft problemen met betrekking tot de mobiliteit in de woning.
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6.4.1 Woning
Woning: Fysiologische & functionele problemen (installaties, onderhoud en berging)
Problemen
1. Elektra, verlichting,
ventilatie:
Te weinig licht of
lichtpunten.

Te weinig daglichttoetreding.

Ongeaard stopcontact.
Foute schakeling elektra
groepen.
Klapperende binnendeuren
(tijdens ventileren).
Slecht horen deurbel.
Locatie wasmachine.

Onduidelijke meters in
meterkast.
2. Onderhoud:
Wordt verzwaar door fysieke
beperking.

Oplossingen
Aanbrengen van led verlichting evt. met
besturingselement. (BWK)
Verlichting aanbrengen met meer lux.
(V&P)
Lichtpunt laten aanleggen door
corporatie. (V&P)
Lichtpunten met diffuse spiegels. (MW)
Verhogen door aanbrengen van grotere
ramen tijdens grote renovatie
werkzaamheden. (BWK)
In keuken en badkamer moet dit opgelost
worden door de corporatie. (V&P)
In samenspraak met de corporatie kijken
wat de beste oplossing is. (V&P)
Aanbrengen van een puntveer. (BWK)

Aandachtspunt(en)
Stopcontacten: aanbrengen van een plint
met geïntegreerde stopcontacten.

Door bluetooth of wifi koppelen aan
smartphone. (DOM)
Plaatsen op de badkamer (V&P)
Of in een aparte ruimte ( in een
slaapkamer). (BWK, V&P)
Bij netbeheerder vragen om duidelijke
meters. (V&P)
Afkoopbaar huurdersonderhoud. (V&P)
Extern ingehuurde onderhoudsbedrijven
zelf direct aanspreken. (V&P)

Uitbreidbare oplossing.

Corporatie kan bemiddelen. (V&P, DOM)
3. Berging:
Geen mogelijkheid stallen /
opladen scootmobiel.

Indien geen aanwezig (overloop).

Meer vragen stellen aan persoon in
kwestie om te weten te komen waar
onvoldoende verlichting is.
Indien corporatie niet meewerkt bouwen woningtoezicht inschakelen.

Doe-het-zelf ingrepen.

Kosten voor nieuw aansluitpunt zal
waarschijnlijk worden doorberekend aan
de huurder.

Indien corporatie niet toestaat dat deze
het onderhoud bij andere woningen
overneemt.
ABNO kan bemiddelen tussen corporatie
en huurder.
Eventueel inklapbaar. (BWK)

Afdak in achtertuin met de mogelijkheid
voor het opladen. (DOM, BWK)
Deuren berging of woning verbreden.
(DOM)
Bergruimte uitbreiden. (BWK)
Vergoeden van voorzieningen
Via zorgverzekering of Wmo.
scootmobiel. (V&P)
Tabel 6.2 Oplossingen voor de fysiologische & functionele problemen in de woning (installaties, onderhoud en berging).

Ad 1 (Elektra, verlichting, ventilatie).
Om de verlichting in de woning te verbeteren moet duidelijk zijn wat het werkelijke probleem is. Zijn
er te weinig lichtpunten of is de verlichting onvoldoende. In het eerste geval kan men extra
lichtpunten aan laten brengen door de corporaties of zelf extra verlichting plaatsen. Bij het plaatsen
van extra verlichting is de keuze heel belangrijk. LED verlichting kan op batterijen werken, heeft een
lange levensduur en kan een besturingelement bevatten. Daardoor hoeft men geen extra
verlengkabels te gebruiken, waarmee een tekort aan stopcontacten voorkomen kan worden. Indien
de verlichting niet voldoet, kan men ervoor kiezen om een lamp met meer lux aan te brengen.
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Een andere vorm van verlichting zijn armaturen waarin
diffuse spiegels verwerkt zijn. Diffuse spiegels hebben geen
glad oppervlak, waardoor het licht in alle richtingen wordt
teruggekaatst en waardoor een betere verstrooiing van het
licht in de ruimte plaatsvindt. Tevens heeft de verlichting het
voordeel dat men minder snel verblind wordt op het moment
dat het licht wordt aangemaakt.

Afbeelding 6.1 Lichtverstrooiing, door middel van diffuse spiegels in verlichting. Modelwoning Woerden.

Te weinig daglichttoetreding kan alleen opgelost worden door het plaatsen van grotere ramen. Dit
zal alleen gebeuren bij grotere renovatiewerkzaamheden en alleen dan als er niet voldaan wordt aan
de voorschriften ten aanzien van daglichttoetreding in het bouwbesluit.
Het laten aanbrengen van geaarde stopcontacten in de keuken en badkamer is geen nieuwe
oplossing. Wel is het belangrijk om te weten dat dit door een corporatie opgelost dient te worden.
Indien een corporatie daar niet aan mee wil werken is het verstandig om Bouw- en Woningtoezicht in
te schakelen. De veiligheid moet gewaarborgd worden en dus is het de taak van een
woningcorporatie om deze stopcontacten te aarden. Bij een foute schakeling van groepen, zal samen
met de corporatie gekeken moeten worden wat de juiste oplossing is. Hierbij is het ook belangrijk om
te kijken naar de apparatuur die is aangesloten en in hoeverre deze noodzakelijk is.
Een nieuwe oplossing om het klapperen van binnendeuren tijdens ventileren tegen te gaan is het
aanbrengen van een puntveer. Deze zorgt ervoor dat de deur in het slot wordt gedrukt, waardoor
vrije ruimte in het slot wordt opgelost.
Om de deurbel beter hoorbaar te maken, zonder gebruik te maken van apparatuur waardoor het
duidelijk is dat de bewoner slecht hoort, kan de smartphone een uitkomst bieden. Een koppeling via
bluetooth of wifi kan het zelfs mogelijk maken om te zien wie er aan de deur staat of stond toe men
weg was en de deur op afstand te openen. Daarnaast kan dit verder uitgebreid worden, bijvoorbeeld
toegang verschaffen in geval van nood of voor thuishulp. De huidige ouderen maken niet veel
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gebruik van een smartphone. Deze oplossing is vooral gericht op de ouderen die daar wel gebruik
van maken. Deze groep zal met de jaren steeds groter worden.
De was de trap op en af dragen is voor veel ouderen lastig en in sommige gevallen is het verstandig
om de wasmachine op een andere locatie te plaatsen. De meest logische plek is in de badkamer,
maar men zal ook rekening moeten houden met de grootte van de badkamer. Eventueel kan deze
ook geplaatst worden op één van de slaapkamer. Hierover wordt meer uitleg gegeven onder “ad 5”.
Om de meters in de meterkast van gas, water en licht duidelijk te kunnen lezen zal de netbeheerder
gevraagd moeten worden of er andere duidelijke meters beschikbaar zijn.

Ad 2 (Onderhoud).
Bij sommige woningcorporaties is het mogelijk om het huurdersonderhoud af te kopen. Voor een
relatief klein bedrag dat men maandelijks extra betaalt heeft men geen zorgen om het onderhoud
van de woning. Indien er externe bedrijven onderhoud komen uitvoeren, bijvoorbeeld glazenwasser
voor de ramen van de bovenwoning, kan men zelf in gesprek gaan met deze bedrijven en vragen of
het mogelijk is dat de ramen van hun woning ook gedaan worden. Toch is het verstandig om de
corporatie te vragen wat de mogelijkheden zijn voor

het uit te laten voeren van

onderhoudswerkzaamheden. Wellicht kan een corporatie bemiddelen tussen bedrijven en huurders.
Indien dit niet lukt kan de ANBO proberen te bemiddelen tussen corporatie en huurder.

Ad 3 (Berging).
De scootmobiel is een fenomeen van de laatste 10 jaar waar weinig op geanticipeerd is in het
verleden. De meeste eengezinswoningen bieden weinig mogelijkheden voor het stallen en opladen
van een scootmobiel. Ouderen vinden het een probleem dat de scootmobiel niet binnen gestald kan
worden. Het is belangrijk om te weten te komen waarom men wil dat deze binnen staat. Is het
noodzakelijk voor het apparaat in verband met weersinvloeden, is dit tegen diefstal of is hier een
andere reden voor. Afhankelijk van de reden kan één van de volgende oplossingen worden
toegepast.
De meest eenvoudige oplossing is het plaatsen van een afdak in de achtertuin. Hier kunnen de
vakgebieden bouwkunde en domotica samen komen door het afdak inklapbaar te maken. Natuurlijk
dient men dan ook na te denken om daar een oplaadpunt aan te leggen. Grotere ingrepen zoals het
verbreden van deuren van de berging of de woning zorgen er voor dat de scootmobiel binnen kan
staan. Indien deze in de berging moet, zal men er rekening mee moeten houden of daar voldoende
ruimte voor is of dat deze berging moet worden uitgebreid.
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Bij het verstrekken van een scootmobiel vanuit de Wmo of de zorgverzekering, zal ook aandacht
besteed moeten worden aan het vergoeden van de voorzieningen die er voor nodig zijn om de
scootmobiel in of bij de woning te plaatsen.
Woning: Fysiologische & functionele problemen (keuken en badkamer)
Problemen
4. Toegankelijkheid /
functionaliteit keuken:
Beperkte ruimte voor
ADL/AHL.
Moeilijk bereikbare onder- /
bovenkastjes.
Werkblad te hoog/ te laag.

Oplossingen
Wijziging van aantal of diepte van
keukenkastjes. (E&G, MW)
Herpositionering van de keuken. (E&G)
Keuken zonder onderkastjes voor
rolstoelgebruikers. (BWK, MW)
Ronde keuken. (BWK)
Toepassen van schuifdeuren. (E&G)

Aandachtspunt(en)
Zittend AHL verrichten aan het aanrecht.
Toepasbaarheid en kosten voor
huurwoning vergen nader onderzoek.

I.c.m. herpositioneren. Men draait wat
men nodig heeft naar zich toe.
Meer bewegingsruimte en eenvoudiger te
bedienen met loophulpmiddelen.

Werkblad uitschuifbaar maken. (V&P)
Verlengen of verhogen werkblad, meestal Corporatie meestal niet bereid hier veel
bij renovatie. (V&P)
aan te doen. Dit is een zone waar
Huurders zelf aanpassingen maken aan
bewoners zelf veel mogen en kunnen
hun beperking. (V&P)
doen.
Overleg met corporatie wat de
mogelijkheden zijn. (V&P)
5. Toegankelijkheid /
Bereikbaarheid vergroten door meerder
functionaliteit badkamer /
looproutes. (E&G)
toilet:
Toepassen van schuifdeuren. (E&G)
Problemen met bereiken of
Wasmachine in andere ruimte plaatsen
Zie oplossingen probleem: 1 verlichting,
toetreden.
dan op badkamer voor meer
elektra, ventilatie > wasmachine. (Tabel
bewegingsruimte. (E&G)
6.2, pagina 102)
Plaatsen schuifwanden tussen badkamer
Vergroot de bereikbaarheid,
en slaapkamer. (E&G)
toegankelijkheid en bewegingsruimte.
Geen toilet op
Indien voldoende ruimte toilet op de
Broyeur toilet, bijvoorbeeld op de kamer
slaapverdieping.
badkamer, anders in een slaapkamer
waar ook de wasmachine wordt geplaatst.
plaatsen. (BWK, V&P, MW)
Tabel 6.3 Oplossingen voor de fysiologische & functionele problemen in de woning (keuken en badkamer).

Ad 4 (Toegankelijkheid/functionaliteit keuken).
De toegankelijkheid van de keuken kan verbeterd worden door gebruik te maken van schuifdeuren.
Deze zijn met loophulpmiddelen eenvoudiger te bedienen en zorgen voor meer bewegingsruimte. De
functionaliteit van de keuken kan verhoogd worden door het plaatsen van een keuken die het
mogelijk maakt om met lichamelijke beperking diverse werkzaamheden te verrichten. Minder
onderkastjes of een kleiner diepte van de onderkastje kan het mogelijk maken om zitten op een
rollator of in een rolstoel aan het aanrecht werkzaamheden te verrichten.
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Afbeelding 6.2, Keuken rollatorgeschikt, (MW).

Afbeelding 6.3, Keuken rolstoelgeschikt, (MW).

Het aanpassen van een de lengte of hoogte van een werkblad gebeurt meestal pas bij renovatie van
de keuken. Een woningcorporatie is meestal niet bereid om hier voortijdig aanpassing aan te maken.
Het is natuurlijk wel verstandig om met de woningcorporatie te overleggen wat de mogelijkheden
zijn. De keuken is een zone in de woning waarin bewoners zelf veel kunnen en mogen doen. Door zelf
aanpassingen te maken kan er meer maatwerk worden geleverd die aansluit op de eigen
beperkingen.
Een andere oplossing is het herpositioneren van de keuken. Dit is alleen een optie bij een renovatie
van de woning. Bij herpositionering kan men ook de mogelijkheid bekijken om een ronde keuken te
installeren. In deze keuken kan men dat wat men nodig heeft naar zich toedraaien. Dit is geen
alledaagse oplossing en de toepassing hiervan in de sociale woningbouw lijkt niet erg efficiënt.
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Ad 5 (Toegankelijkheid / functionaliteit badkamer / toilet).
Net als bij de keuken kan ook bij een badkamer gebruik worden gemaakt van schuifdeuren. De
toegankelijkheid kan verbeterd worden door meer looproutes te creëren of gebruik te maken van
schuifwanden. Het plaatsen van schuifwanden is een mogelijke oplossing is als de slaapkamer aan de
badkamer grenst. Meer bewegingsruimte kan gecreëerd worden door de wasmachine niet op de
badkamer maar in één van de slaapkamers te plaatsen. Indien men dit doet kan men ook op deze
slaapkamer eventueel een toilet plaatsten. Een broyeur toilet heeft een afvoer met een kleine
diameter nodig. Hierdoor kunnen twee problemen, geen toilet op de slaapverdieping en de locatie
van de wasmachine, eenvoudig in één keer worden opgelost. Tevens vergroot men hiermee de
veiligheid doordat men ’s nachts niet naar beneden naar het toilet hoeft.
Daarnaast kan het toilet ook op de badkamer geplaatst worden. In de modelwoning in Woerden is te
zien hoe deze oplossing in een kleine ruimte toch functioneel kan zijn (afbeeldingen 6.4 en 6.5).

Afbeelding 6.4, Toilet op de badkamer (MW).
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Indien de bewoner te maken heeft met meer beperkingen
waardoor er bijvoorbeeld een rolstoel in huis gebruikt wordt, is
meer ruimte gewenst op de badkamer en kan men een toilet
plaatsen dat in hoogte verstelbaar is of elektrisch, met een
afstandbediening, bediend kan worden (Afbeelding 6.6).

Afbeelding 6.6, Elektrisch bedienbaar toilet (MW).

Woning: Fysiologische & functionele problemen (mobiliteit)
Problemen
6. Horizontale mobiliteit:
Te weinig bewegingsruimte
bij wasmachine.
Slechte doorgankelijkheid
hal/gang met
loophulpmiddelen.

Oplossingen
Verplaatsen van wasmachine. (E&G)
Bovenlader i.p.v voorlader. (E&G)
Verbreden hal/gang. (E&G)
Vaste plek garderobe. (E&G)
Aanbrengen loopleuning. (E&G)
Aanbrengen extra steunpunten. (BWK)
Hal plaatsen voor woningtoegangsdeur.
(E&G, BWK)
Schuifdeuren toepassen. (E&G)
Wijzigen plattegrond en meer looproutes
creëren. (E&G)
Advies inrichting van de woning. (E&G)
De oplossingen zijn afhankelijk van de
situatie. Stoppunt kan boven de trap, (TS)

Aandachtspunt(en)

Ingrijpende verandering, overwegen
wijzigen plattegrond woning.
Voorkomt gebruik van meubels.
Ontwerpen zodat men er kleine spullen
zoals sleutel op kan leggen.
Voor het overbruggen van deur- of trap
openingen.
Groot genoeg voor draaien en stallen van
loophulpmiddelen.
Verkleind het risico op vallen.

In kaart brengen van looppatronen.
Hierbij dient rekening gehouden te
worden met de fysieke toestand van de
bewoner.
7. Verticale mobiliteit:
Plaatsen vaste trap zolder. (BWK, V&P)
Niet altijd mogelijk.
Gebruik en betreden
Kosten moeten in verhouding staan tot
vlizotrap.
doel.
Spullen van zolder verplaatsen. (BWK)
Bijvoorbeeld naar slaapkamer met toilet.
Vervangen vlizotrap voor beter
Elektrisch, licht gewicht.
begaanbare. (BWK)
Meest efficiënte oplossing.
Betreden keldertrap.
Meer ondersteuning aanbrengen,
Uitstervend probleem, weinig gebouwd
hulpmiddelen aan de muur. (BWK)
na 1970.
8. Toegang tot de woning:
Seniorenslot en/of sleuteltrechter
In samenspraak met corporatie laten
Moeite met openen
aanbrengen. (DOM, V&P)
uitvoeren.
voordeur.
Automatiseren. (DOM, MW)
Ook van invloed op veiligheid en hulp.
Geen PKVW meer na
Vervallen van PKVW melden. (V&P)
Moet gecorrigeerd worden. En
vervanging kozijnen.
duidelijkheid geven over het effect
hiervan op de inbraakgevoeligheid.
Tabel 6.4 Oplossingen voor de fysiologische & functionele problemen in de woning, mobiliteit.
Rolstoel doorgankelijkheid
gang beperkt i.c.m. traplift
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Ad 6 (Horizontale mobiliteit).
Problemen met de wasmachine komen veel voor in de goedkoper woningsector, en niet alleen voor
ouderen. Zoals in tabel 6.2 ad 1 en tabel 6.3 ad 5 al werd aangegeven kan het een goede oplossing
om de wasmachine in een andere ruimte (in een eengezinswoning in één van de slaapkamers) te
plaatsen. Als men dit niet wil of kan doen, zal men moeten kiezen voor een andere type wasmachine.
Een bovenlader in plaats van voorlader geeft meer gebruik- en bewegingsruimte bij de wasmachine.
Om de toegankelijkheid en doorgankelijkheid van de hal of gang te verhogen zijn het aanbrengen van
een loopleuning of extra steunpunten de meest eenvoudige oplossingen. Hierdoor kunnen deur of
trap openingen makkelijker overbrugd worden als men niet met het loophulpmiddel in huis loopt.
Meer ingrijpendere oplossingen zijn het verbreden van de hal, een extra hal aanbouwen voor de
woningtoegangsdeur of het wijzigen van de looproutes in de woning. Bij dit soort ingrepen kan men
rekening houden met het ontwerp van de ruimte. Er kan bijvoorbeeld een vaste plek voor een
garderobe gemaakt worden, waardoor men zelf geen kapstok hoeft te plaatsen en de verkeersruimte
optimaal benut kan worden om zich veilig te verplaatsen. Advies over de inrichting is ook bij dit
probleem een mogelijkheid om te achterhalen in hoeverre het probleem aan de woning zelf ligt.
Indien men veel of grote kasten in de gang plaatst beperkt men de bewegingsruimte in de gang en
kan dit eenvoudig opgelost worden. Een verminderde rolstoel doorgankelijkheid door de toepassing
van een traplift kan naderhand niet opgelost worden. Bij de aanvraag en plaatsing van de traplift is
het noodzakelijk dat hier aandacht aan besteed wordt. Zo kan gekozen worden voor een traplift die
niet helemaal onderaan in de gang, maar boven de trap stopt. De fysieke toestand van de bewoner
zal doorslaggevend zijn voor deze keuze. Het beste is dat men de traplift zo laag mogelijk laat
stoppen en als dit de doorgankelijkheid beïnvloed deze dan boven de trap zet, als er geen gebruik
wordt gemaakt.

Ad 7 (Verticale mobiliteit).
Problemen met de vlizotrap kunnen opgelost worden door het verplaatsen van spullen van de zolder.
Een deel van de spullen kunnen verplaatst worden naar de berging of, als men de wasmachine op
een slaapkamer heeft geplaatst kan deze kamer gebruik worden voor het opslaan van spullen. Het
plaatsen van een vast trap is ook een oplossing, maar niet in alle woningen mogelijk. Hierbij is het
belangrijk dat de kosten afwegen tegen de baten. Maakt men van de zolder een gebruiksruimte, dan
kan dit een waardevolle investering zijn. Doet men dit niet dan is het vervangen van de vlizotrap een
betere oplossing. Een aluminium trap is eenvoudiger te bedienen, maar er zijn ook vlizotrappen
verkrijgbaar die elektrisch, met een schakelaar of afstandsbediening, bediend kunnen worden.
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Problemen met keldertrappen zullen steeds minder vaak voorkomen, omdat deze minder gebouwd
werden na 1970. Om de problemen op te lossen met het betreden van de keldertrap is het
verstandig om extra steunpunten aan te brengen, zodat er voldoende houvast is.
Het plaatsen van een traplift is bij elke respondent bekend. Toch waren er vragen met betrekking tot
de toepasbaarheid van deze oplossing. Het probleem wordt niet benoemt in de tabel, maar is wel
voor gelegd aan de trapliftspecialist. Het plaatsen van een traplift kan aan de lange zijde en aan de
spil zijde van een trap. De draaiing en de steilheid van een trap hebben weinig invloed op de
mogelijkheden om een traplift te plaatsen. Bij bijna iedere trap met een minimum breedte van 68 cm
kan er een geplaatst worden. De mogelijkheid om een traplift te plaatsen is situatie afhankelijk en
door middel van een vrijblijvende offerte kan men inzicht krijgen in de mogelijkheden die er in de
betreffende woning zijn en de kosten (welke deels vergoed kunnen worden uit de Wmo of
Zorgverzekeringswet).

Ad 8 (Toegang tot de woning).
Om de bediening van de voordeur gemakkelijker te
maken kunnen de bekende oplossingen zoals een
seniorenslot of sleuteltrechter een uitkomst bieden.

Afbeelding 6.7. Seniorenslot (Centraal Punt Mantelzorg, 2016).

Het automatiseren van de voordeur heeft meer voordelen. Zo werd bij tabel 6.2 ad 1 aangegeven dat
het bedienen van de deur(bel) via een smartphone een oplossing kan zijn. Elektrisch ontgrendelen
van een deur via smartphone, of met een tag sleutel (sleutel met ingebouwde code) kan problemen
met het openen van de voordeur oplossen. In sommige gevallen is een deur nodig die geheel
elektrisch opent, bijvoorbeeld bij mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel.
In het geval dat na de vervanging van kozijnen, ramen of deuren het Politie Keurmerk Veilig Wonen is
vervallen, is dit geen goede keuze geweest van de woningcorporatie. Het is dan ook belangrijk dat dit
altijd gemeld wordt en dat men na vraagt waarom het keurmerk is vervallen en in hoeverre dit de
woning inbraakgevoeliger maakt. De corporatie dient uitleg te geven waarom dit is gebeurt, wat ze
er aan gaan doen of waarom ze er niets aan zullen doen.
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Woning: Sociale & psychologische problemen
Probleem
1. Geluidsoverlast:
Overlast van buren.

Overlast van buitenaf.

Oplossing
Stoffering aanbrengen op de trap.
Trap los zetten van woningscheidende
wand.
Zwevende dekvloer.
Zwevende traptreden.
Plaatsen van een voorzetwand.
Kwaliteit van ramen, panelen, glas en
dichtingen verbeteren indien deze
onvoldoende zijn. (BF)
Automatiseren van voordeur. (DOM)
Hulpmiddelen zoals alarmering.

Aandachtspunt(en)
Voor al deze oplossingen geldt:
Een analyse (al dan niet door metingen)
is nodig om de juiste maatregelen te
kunnen treffen. (BF)

2. Mogelijkheden inschakelen
Meer opties bij verder digitaliseren.
van hulp:
Taak van zorgverlener, corporatie kan
Weinig mogelijkheden van
bemiddelen. Betreft het installaties in de
hulp uit directe omgeving of
woning, dan ligt de verantwoordelijkheid
familie.
voor uitvoering bij de corporatie.(V&P)
3. Inbraakgevoeligheid:
Angst voor inbraak verlagen door het
Automatiseren van de voordeur zal
Inbraakgevoelige ramen of
toepassen van kozijnen, ramen en
nauwelijks effect hebben op de
deuren.
deuren met PKVW. (DOM)
inbraakgevoeligheid. (DOM)
4. Verlichting:
Zie oplossingen tabel 6.2 ad 1.
Onvoldoende / afwezig.
Tabel 6.5 Oplossingen voor de sociale & psychologische problemen in de woning.

Ad 1 (Geluidsoverlast).
Geluidsoverlast van buren werd op twee manieren aangegeven: 1) het verplaatsten van personen,
bijvoorbeeld trap lopen, en 2) het praten van personen. Het eerste punt betreft contact geluid. Door
het maken van constructieve aanpassingen kan de geluidsoverdracht naar de naast gelegen woning
onderbroken worden. Het tweede punt kan opgelost worden door ten eerste de buren te vragen om
minder hard te praten als dit op een hoog volume gebeurt. Indien dit niet het geval is kan het
plaatsen van een voorzetwand zorgen voor een voldoende geluidsisolatie.
Het geluid van buiten af kan tegengegaan worden door een kwaliteitsverbetering van kozijnen.
Voordat deze oplossingen worden toegepast is het aan te raden om een geluidsmeting door te
voeren in de woning. Zo kan men de juiste keuze maken om de geluidsoverdracht op te lossen.
Hierbij is het ook belangrijk om naar de persoon zelf te kijken. Geluid kan storend zijn maar ook het
veiligheidsgevoel vergroten. “Als ik hen hoor, horen zij mij ook in geval van nood”. Indien het
probleem nadelige gevolgen heeft op de privacy, moet er een oplossing komen.

Ad 2 (Mogelijkheden inschakelen hulp).
Voor het inschakelen van hulp is personenalarmering bekend. Toch werd door bewoners aangegeven
dat men te weinig mogelijkheden heeft voor het inschakelen van hulp. Hierbij gaat het dan om hulp
uit de directe omgeving of van familie. Personenalarmering zal in deze gevallen de meest efficiënte
oplossing zijn. Er kan geen extra oplossing gegeven worden voor het inschakelen van hulp. De
corporatie kan alleen een rol spelen bij het instaleren van alarmeringssystemen of het automatiseren
van de voordeur. Een voordeur die automatisch te openen is, in combinatie met bijvoorbeeld
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smartphone of alarmeringssystemen kan de toegang tot de woning vereenvoudigen in geval van
nood.

Ad 3 (Inbraakgevoeligheid).
De angst die er kan zijn voor inbraken, kan verkleind worden door de woning te voorzien van het
PKVW. Men moet er zelf wel opletten dat er ook bewust mee om wordt gegaan. Laat men ramen of
deuren open of sluit men ze niet af dan heeft een keurmerk geen invloed op de inbraakgevoeligheid.

Ad 4 (Verlichting).
In dit geval betreft het vooral het licht aan de buitenzijde van de woning. Indien hier licht ontbreekt
moet men de corporatie vragen deze aan te brengen. Of zelf zorgen voor een aanpassing zodat er
voldoende licht bij de toegangsdeuren tot de woning aanwezig is. Verlichting met
bewegingssensoren kunnen het veiligheidsgevoel verhogen en de inbraakgevoeligheid verlagen.

De vier beschreven sociale/psychologische problemen in de woning zijn van invloed op het
veiligheidsgevoel in en direct om de woning. Om dit veiligheidsgevoel te verbeteren en deze
problemen zich voordoen is het noodzakelijk dat deze zoveel mogelijk worden opgelost.

6.4.2 Woongebouw
Woongebouw: fysiologische & functionele problemen
Probleem
1. Verlichting en daglicht in het
trappenhuis:
Te weinig/verkeerd gebruik.

Oplossing
Aanbrengen hotelschakelaar (BWK)
Armaturen met bewegingssensoren.
(BWK)
Plaatsen van grotere ramen, indien
mogelijk dakraam. (BWK)
Trapliften voor buiten laden alleen boven
of alleen onder. (TS)

Aandachtspunt(en)
Brandtijd voldoende lang.

Hoe hoger, des te beter.

2. verticale mobiliteit:
Traplift laad alleen boven aan
de trap
Tabel 6.6 Oplossingen voor de fysiologische & functionele problemen in het woongebouw.

Ad 1 (Verlichting en daglicht in het trappenhuis).
Te weinig daglichting in het trappenhuis kan worden aangepast door het plaatsen van grotere ramen
in de gevel. Hoe hoger de ramen geplaatst worden, des te meer daglichttoetreding er plaats kan
vinden. Daardoor is een dakraam het meest efficiënte als men ervoor kiest om dit te verbeteren.
Verkeerd gebruik van de verlichting betekende in dit geval dat het licht vaak onnodig brandde. Dit
kan opgelost worden door verlichting met bewegingssensoren of een hotelschakelaar. De tijd dat de
verlichting aan is moet voldoende lang zijn, zodat de bewoners veilig de woning kunnen bereiken.
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Ad 2 (Verticale mobiliteit).
Het probleem met het laadpunt van de traplift is momenteel niet op te lossen. Een traplift voor
buiten kan maar op één punt laden. De traplift zal naar het laadpunt gestuurd moeten worden als
men voor langer tijd weg gaat en denkt dat er bij terugkomst te weinig stroom is voor het gebruik.
Door de steeds verdere ontwikkelingen van traplift is het mogelijk dat dit probleem in de toekomst
niet meer aan de orde is.
Woongebouw: sociale & psychologische problemen.
Er waren geen sociale / psychologische problemen om te bespreken met de experts.

6.4.3 Woonomgeving
Woonomgeving: fysiologische & functionele problemen
Probleem
1. Verlichting:
Te weinig in achterpaden.
2. Inrichting openbare ruimten:
Rustpunten te weinig /
ongeschikt.
Te korte oversteektijd.
Trottoir te hoog voor op en
afrijden met
loophulpmiddelen.
3. Onderhoud openbare
ruimten:
Slecht of gedeeltelijk
uitgevoerd.

Oplossing
Bewegingssensoren (DOM)
Extra/betere verlichting aanbrengen.
(V&P)
Gemeente aanspreekpunt voor
voldoende en geschikte rustpunten.
(V&G)
Intelligente oversteekplaatsen. (V&G)
Op- en afritten geschikt maken voor
rollator. (V&G)

Aandachtspunt(en)
Bennekel lamp, hufterbestendige
verlichting.

Slim ontwerpen door gemeente.

1 keer op de 5 jaar kaalslag.
Veel discussie binnen diverse gemeenten
Er wordt minder gemaaid.
over hoe schoon groen moet zijn.
Het onderhoud van achterpaden moet
goed georganiseerd worden. Bewoners
moeten deze taak uitvoeren. Corporaties
moeten hier in aansturen. (V&G)
BuitenBeter app. (V&G)
Gemeente Eindhoven.
4. Bereikbaarheid /
Clustering van voorzieningen op
Is op veel plekken aan de orde.
toegankelijkheid voorzieningen: knooppunten. (V&G)
Niet aanwezig.
Ideaal is in iedere buurt een integraal
Van medicijnen tot voedsel en
afhaalpunt voor alles. (V&G)
ontmoeten.
Beperkte openingstijden.
Ontmoetingsplekken waar alles kan.
Niet alleen verblijven maar ook terecht
(V&G)
kunnen met vragen (Front Office).
5. Openbaar vervoer:
Problemen melden via diverse websites.
Probleem dat blijft is de dichtheid (lijnen
Opstappunt niet binnen
Ouderen zelf (onderling) vervoer regelen. die opgeheven worden).
loopafstand.
(V&P)
Tabel 6.7 Oplossingen voor de fysiologische & functionele problemen in de woonomgeving.

Ad 1 (Verlichting).
Een slechte verlichting in de achterpaden is een bekend probleem dat opgelost kan worden door ten
eerste betere of meer lichtpunten aan te brengen en ten tweede te zorgen voor een verlichting die
hufterbestendig is. Dat wil zeggen een verlichting die niet makkelijk stuk te krijgen is.
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Ad 2 (Inrichting openbare ruimte).
Voor de inrichting van de openbare ruimte werden geen nieuwe oplossingen aangedragen. Wel bleek
uit het interview met de expert dat de Denovobank (zie 4.1.3, C1 Mobiliteit) de meest geschikte
oplossing is als rustpunt. Ook het geschikt maken van op en afritten van trottoirs is een bekende
oplossing. Zowel de rustpunten als de op- en afritten zijn een deel van het slim ontwerpen waarop
een gemeente zich moet focussen.
Voor problemen met oversteekplaatsen kan men het voorbeeld volgend dat in Breda is uitgevoerd.
Daar zijn intelligente verkeerslichten geplaatst die detecteren dat er iemand staat, daardoor hoeft er
niet meer op een knop gedrukt te worden. Loopt de persoon weg, dan wordt dit geregistreerd en zal
het licht niet op groen springen. In hoeverre dat deze verkeerslichten de oversteektijd bepalen is niet
bekend. Indien deze een vaste tijd heeft, kan men daar nog verdere ontwikkelingen in aanbrengen,
zodat de oversteektijd voldoende lang wordt om veilig over te kunnen steken.

Ad 3 (Onderhoud openbare ruimte).
Voor het onderhoud van de achterpaden (schoon en vrij houden van begroeiing) zijn in veel gevallen
de bewoners verantwoordelijk. De woningcorporatie moet hierin een aansturende rol vervullen,
waarbij tevens een controle op de uitvoering kan plaats vinden.
Voor het onderhoud van de groenvoorzieningen wordt aangegeven dat er veel discussies gaande zijn
binnen gemeenten over hoe schoon groen moet zijn.
Om problemen in de woonomgeving, zoals het onderhoud van het groen of vandalisme, eenvoudig
te melden heeft de gemeente Eindhoven de BuitenBeter app. Met deze applicatie kan er een foto
gemaakt worden van een probleem in de omgeving. De coördinaten worden automatisch
geregistreerd, zodat de gemeente precies weet waar het probleem zich voordoet.

Ad 4 (bereikbaarheid/toegankelijkheid voorzieningen).
De sluiting van voorzieningen is niet tegen te gaan. Als de draagkracht afneemt is het logisch dat
voorzieningen sluiten. Met de toenemende populariteit van e-shopping zou het ideaal zijn om in
iedere buurt een integraal afhaalpunt te vestingen. Op dit punt zou men alles moeten kunnen
afhalen van boodschappen tot medicijnen. Hier kan tevens de gelegenheid tot ontmoeten worden
gecreëerd en zou men met zijn vragen terecht moeten kunnen.

Ad 5 (Openbaar vervoer).
Met betrekking tot het openbaar vervoer kan via diverse (internet) kanalen problemen worden
gemeld. Het opheffen van lijnen kan niet worden tegengegaan. Een oplossing als de dichtheid van
het OV afneemt is zelf de handen in een te slaan en onderling samen het vervoer regelen.
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Woonomgeving: sociale & psychologische problemen
Probleem
1. Veiligheidsgevoel:
Minder veilig voelen in de
omgeving.

2. Sociale contacten / -cohesie:
Afname contacten.
Moeilijk contact leggen met
nieuwe bewoners.

Oplossing
Aanbrengen van voldoende verlichting in
achterpaden. (DOM)
Achterpaden gesloten houden. (DOM)
Inrichten van de omgeving om
ontmoeten te bevorderen. (V&P)
De gebouwde omgeving moet de
voorwaarden creëren voor ontmoeten.
Publieke ruimtes aangenaam maken
zodat er veilige ontmoetingsplekken
worden gecreëerd. (V&P)
Zelf vervoer regelen, eventueel samen
met anderen. (V&P)

Aandachtspunt(en)

Zo wordt het makkelijker om elkaar aan
te spreken op ongewenst gedrag.

3. Vervangend openbaar
vervoer:
Slechte regelingen /
organisatie.
Tabel 6.8 Oplossingen voor de sociale & psychologische problemen in de woonomgeving.

Ad 1 (Veiligheidsgevoel).
De slechte verlichting in de achterpaden is een veel voorkomend probleem waardoor het
veiligheidsgevoel van de bewoners laag is. Het veiligheidsgevoel kan verhoogd worden door de
bekende oplossing, het verbeteren van verlichting. Hierbij is het verstandig om verlichting aan te
brengen die niet eenvoudig door vandalisme kapot gaat.
Door de achterpaden af te sluiten voor ongewenste bezoekers kan het veiligheidsgevoel ook
verbeterd worden. Door middel van een digitaal slotenplan kan de toegang voor onbevoegde worden
tegen gegaan. Na verhuizing van bewoners is het eenvoudig om en sleutelset te laten vervallen als
deze niet meer compleet is. Bewoners moeten er op toezien dat deze toegang gesloten wordt en
geen maatregelen treffen die ervoor zorgen dat de toegang niet kan sluiten.
Daarnaast is het belangrijk dat de omgeving zo wordt ingericht dat ontmoeten bevordert wordt. Als
men de mogelijkheid heeft om mensen te ontmoeten in de buurt , zal het makkelijker worden om
(nieuwe) contacten te leggen. Op deze wijze kan men elkaar direct of via netwerken aanspreken op
problemen die men ervaart en kan er misschien samen tot een oplossing worden gekomen.

Ad 2 (Sociale contacten / -cohesie).
Aansluitend op het hierboven genoemde punt, moet de gebouwde omgeving de voorwaarden
creëren voor het ontmoeten. De publieke ruimte moeten aangenaam worden gemaakt, zodat er
veilige ontmoetingplekken ontstaan. Dit kan de sociale contacten en cohesie in de buurt bevorderen.

Ad 3 (Vervangend openbaar vervoer).
Problemen met het vervangend openbaar vervoer moeten gemeld worden bij de desbetreffende
organisatie. Als de onvrede hierover blijft bestaan, moet men een andere oplossing zoeken. Wisselen
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van vervoersbedrijf of samen met andere buurtbewoners het eigen vervoer regelen kan een
oplossing zijn.

6.5 Algemene opmerkingen experts tijdens interviews
In deze paragraaf volgen een aantal opmerking die de experts gaven tijdens het interview. Hierbij
gaat het om een aanvulling op problemen, oplossingen of aandachtspunten die belangrijk zijn en
problemen die niet gevonden zijn in de literatuur of het onderzoek met de oudere huurders.

Woning: Fysiologisch & functioneel
Door de hoeveelheid problemen die voor kunnen komen in de woning is het belangrijk om duidelijk
te analyseren wat precies het probleem is: “Waar is te weinig verlichting? Waarom moet de
scootmobiel binnen staan? In hoeverre wordt de geluidsoverdracht veroorzaakt door kenmerken of
constructieve onderdelen van de woning?”. (BWK, E&G,BF)
Voor alle problemen in en rond de woning is het belangrijk dat bewoners de problemen
bespreekbaar maken met de woningcorporatie. Als duidelijk is wat de extra kosten voor de
aanpassingen bedragen kan men altijd nog de keuze maken om een aanpassing wel of niet toe te
(laten) passen.

Verbeterverzoeken en zelf aangebrachte voorzieningen
Een aantal woningcorporaties werkt met verbeterverzoeken. Als er iets in de woning verbeterd kan
worden, bijvoorbeeld het verwijderen van dorpels, kan men hiervoor een verzoek indienen bij de
corporatie. Afhankelijk van het beleid van de corporatie zullen zulke verzoeken aangenomen of
afgewezen worden. Een andere methode zijn zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV’s). Dit zijn
voorzieningen die men zelf aanbrengt in de woning om daarmee eenvoudige problemen op te
lossen. Hierbij valt te denken aan het aanbrengen van beugels, of extra verlichting rond de woning.
Deze ZAV’s moet men wel melden om toestemming te krijgen van de corporatie, daarnaast kan
duidelijk worden of men hiervoor wel of geen hulp vanuit de corporatie kan krijgen. (V&P)

Wijzigen plattegrond woning
Naast de keukenaanpassingen kan het wijzigen van de plattegrond zorgen voor een betere
toegankelijkheid en doorgankelijkheid van de begane grond. Dit is vooral verstandig indien er in
meerdere ruimtes op de begane grond problemen zijn. Een analyse van de looppatronen van de
bewoner in combinatie met hun stabiliteit kan meer duidelijkheid geven of deze aanpassing een
toegevoegde waarde heeft voor de bewoner en de corporatie. Hierbij moet rekening gehouden
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worden met de kosten die daaraan verbonden zijn en de verwacht woonduur van de huidige
bewoner. Deze aanpassing zal alleen zinvol zijn op het moment dat er groter renovatie
werkzaamheden worden uitgevoerd aan de woning. (E&G)

Opstap badkamer
Naast de problemen die de bewoners aangaven, kan ook de opstap van de badkamer voor
problemen zorgen. Het ophogen van de andere ruimtes met een systeemvloer zou een oplossing
kunnen zijn, maar dan krijgt men met andere problemen te maken. Bijvoorbeeld deuropeningen
worden kleiner, de plafondhoogte neemt af en de trap krijgt een extra trede met een andere optrede
waardoor er (voor de bewoner) een onveilige aansluiting kan ontstaan. Het verlagen van het plafond
onder de badkamer is een beter oplossing. De leidingen komen dan als het ware onder de vloer te
liggen. Deze oplossing is alleen mogelijk bij een renovatie van de badkamer. (BWK)

Herpositionering voordeur
Bij het probleem “Toegang tot de woning” werd door de expert (E&G)
aangegeven dat het moeilijk kan zijn om de voordeur te bereiken met
loophulpmiddelen als men veel bochten moet maken.
Op de schets hiernaast wordt een situatie weergegeven waarbij er
meerder bochten gemaakt moeten worden voordat men in de woning is.
Het herpositioneren van de voordeur (naar positie “A”) kan hierbij een

A
Schets 6.1,
Herpositionering voordeur.

oplossing bieden. Zo worden de looplijnen (rode pijlen) verlegd en lopen
recht naar de voordeur.

Woning: Sociaal & psychologisch
Tijdens de bespreking van het probleem “weinig mogelijkheden voor het inschakelen van hulp” werd
er door de expert (V&P) ingegaan op dementie. Er gaat een toename plaats vinden in het aantal
ouderen met dementie. De volgende risico’s zijn groot bij dementie: 1) het oplopen van
brandwonden in de keuken, 2) het eten van bedorven voedsel, en 3) een verkeerde inname van
medicatie. Deze problemen kunnen worden opgelost door: 1) inductiekookplaten in de keuken in
plaats van koken op gas (taak van woningcorporatie), 2) intelligente verpakkingen van voedsel die
bijvoorbeeld verkleuren als het voedsel niet meer gegeten kan worden (taak van de voedsel
industrie), en 3) doosjes waarin de pillen per dagdeel verdeeld zitten en het ontvangen van een
melding wanneer medicatie genomen dient te worden (taak van de apotheek en/of zorgverlener),
hier zou domotica mogelijk een oplossing kunnen bieden. (V&P) Tijdens een bezoek aan de
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modelwoningen in Woerden werd uitgelegd dat dementerende ouderen gewoontes voortzetten. Dat
wil zeggen dat ze heel moeilijk kunnen wennen aan bijvoorbeeld een andere kookbron en het dus
niet perse veiliger wordt door de kookbron te vervangen. (MW)

Woning: algemeen
De algemene opmerkingen die zijn gegeven, kunnen voor een deel opgenomen worden in de
categorie fysiologisch en functioneel. Deze worden hier apart benoemd, omdat ze niet direct
betrekking hebben op een specifiek probleem.

De invloed van woningaanpassingen op de woonpunten en huurprijs
Het is belangrijk om te onderzoeken welke invloed woningaanpassingen op de woonpunten van een
huurwoning heeft. Wordt deze meer of minder waard, wat is de invloed op de huurprijzen en kunnen
ouderen de kosten dragen? Het verbreden van een gang levert over het algemeen een waarde
vermindering op, terwijl dit in de ouderenhuisvesting juist een waarde vermeerdering zou moeten
opleveren, doordat de woning toe- en doorgankelijker wordt met loophulpmiddelen en daardoor het
langer zelfstandig wonen bevordert. (DOM)

Kosten en verantwoordelijkheden
De scheiding van wonen en zorg heeft een strijd opgeleverd tussen wonen en zorg. De
verantwoording van de uitvoering en het dragen van de kosten voor oplossingen worden tussen
diverse partijen heen en weer geschoven. Meer verantwoording en vrijheid aan de bewoners geven
om zelf aanpassingen aan te brengen in de woning en deze flexibel te houden (dus eenvoudig te
verwijderen na verhuizing) kan een oplossing zijn. Daarmee vindt er een verschuiving plaatst van de
rol als woningcorporatie van uitvoerend naar faciliterend. (DOM)
Naast kleinere ingrepen kan men ook denken aan het veranderen van een keuken. Indien men een
aangepaste keuken wil kan een corporatie faciliteren in de zin van advies geven bij welke
keukenfabrikant men het beste terecht kan, omdat daarmee afspraken zijn gemaakt. De oude
keuken kan door de corporatie worden opgeslagen in een depot, zodat deze later terug geplaatst kan
worden als de bewoner verhuist en daarmee dan weer een standaard keuken in de woning is.
Met het oog op de toekomst, is het verstandig om het servicemodel van woningcorporaties aan te
passen.
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Zorgunit
Bij hoge kosten voor woningaanpassingen kan men ervoor kiezen om een zorgunit te plaatsen. Een
zorgunit kan geschakeld worden aan de bestaande woning of los in de achtertuin worden geplaatst.
Door de plaatsing van deze unit beschikt men over een badkamer en slaapkamer op de begane
grond. Deze variant is te verkrijgen voor 1 of 2 personen. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden in de
uitvoering van deze units, bijvoorbeeld uitgevoerd met de meest uiteenlopende domotica toepassing
of geheel gemeubileerd. De zorgunit is bekend onder meerdere namen zoals de containerwoning,
aanklikbare woning, wmo-unit, zorgkamer. Het voordeel van een zorgunit is onder andere dat men
deze kan kopen, maar ook kan huren. De unit is in een paar weken tijd te plaatsen en is eenvoudig te
verwijderd. Dit kan een goede oplossing als er in het huishouden sprake is van mantelzorg. (E&G)
Afbeelding 6.8 is een voorbeeld van een zorgunit geschakeld naast en achter een woning.

Afbeelding 6.8 Zorgunit (Welzorg, 2016; Hodes, 2016)

Geschikte woningen in de wijk
In het kader van moderne wijken zou men er voor kunnen kiezen om in een wijk een bepaald aantal
woning geschikt te maken voor bewoners met een lage zelfstandige mobiliteit. Op deze wijze hoeft
er niet in elke woning geïnvesteerd te worden, maar kan men ervoor kiezen om bewoners binnen de
wijk te laten verhuizen naar een voor hen geschikte woning. (BWK)

Domotica
Het aanbrengen van domotica blijft vooral voor de huidige samenstelling van de doelgroep een lastig
item. Met het oog op de toekomstige samenstelling van de doelgroep kan er wel op het gebied van
software in de woningen een slag gemaakt worden. Hierbij is het belangrijk om er rekening mee te
houden dat mensen niet geassocieerd willen worden met hun gebreken en dat er ook een fun factor
aan het gebruik van deze technologieën wordt toegevoegd. (DOM, V&P, BWK, MW)
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Woonomgeving: Fysiologisch & functioneel
De opmerkingen die hier aan bod komen betreffen de inrichting en het onderhoud van de openbare
ruimte en de achterpaden. Hiervoor zijn een aantal oplossingen besproken in de voorgaande
hoofdstukken. Toch blijkt de toepassing van deze oplossingen complexer te zijn. De oorzaak hiervan
en eventuele aandachtspunten worden hier kort benoemd.

Inrichting en onderhoud openbare ruimten
Rond de woonomgeving zijn heel veel discussies. Het inrichten en onderhouden van de openbare
ruimte is een ingewikkelde materie, waar men nog lang niet uit is. De inzichten veranderen
voordurend. In principe is de gemeente verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van de
publieke ruimten. (V&G)
Overlast van hondenpoep staat met stip op nummer 1. Hier wordt al heel lang naar een oplossing
gezocht, maar er is nog steeds geen effectieve manier gevonden om dit probleem echt op te lossen.
(V&G)

Achterpaden
De achterpaden zijn een bron van ergernis voor bewoners en een aandachtspunt van de
woningcorporaties. Om deze achterpaden te verbeteren wordt er veel door de corporaties
geïnvesteerd in bijvoorbeeld verlichting en de afwatering. De afwatering werd aangegeven als een
probleem, maar de oplossing is complexer. Er moeten meer putten aangelegd worden en daarvoor
dient het hele achterpad aangepakt te worden. De verbeteringen die aangebracht worden, moeten
ervoor zorgen dat ze goed en makkelijk afwateren en er mag geen plasvorming plaats vinden. Bij veel
wateroverlast in het achterpad is het verstandig om contact op te nemen met de corporatie en na te
vragen of en wanneer men werkzaamheden aan het achterpad op de planning heeft staan. (V&G)

Woonomgeving: Sociaal & psychologisch
Voor het melden van problemen zijn er hoopvolle ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de Buiten Beter app
van de gemeente Eindhoven en één front office voor wonen, welzijn en zorg. Daarmee wordt het
eenvoudiger voor bewoners om problemen te melden. Dit kan een positieve invloed hebben op het
veiligheidsgevoel in de woonomgeving. (V&P)
Om sociale en psychologische problemen op te lossen is ontmoeten een belangrijke factor. Men leert
eenvoudiger mensen kennen als men ze ontmoet. De overheid moet het individuele wonen weer
aangenamer maken. Daarvoor moet zij investeren in aangename ontmoetingsplekken. Hierbij
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moeten bouwkundigen en stedenbouwers de voorwaarden creëren voor de ontwikkeling van veilige
en aangename ontmoetingsplekken. (V&P)

Woonomgeving: Algemeen
Een algemene opmerking die belangrijk is betreft de bewoners zelf. Deze geldt niet alleen voor de
woonomgeving, maar ook voor de woning en het woongebouw.

Zelf in actie komen
De problemen die ouderen tegenkomen in de woonomgeving

moeten niet alleen door de

maatschappij worden opgelost, zelf dienen zij zich ook in te zetten voor een oplossing (op maat). Er
moet een soort empowerment van de ouderen plaats vinden, zodat er door middel van interactie tot
oplossingen kan worden gekomen. Hierin kan en moet de ouderenbond een rol spelen. (V&G)

6.6 Conclusie
Door het bundelen van de problemen die voortkwamen uit de interviews met de oudere huurders en
de oplossingen uit de interviews met de experts kan geconcludeerd worden dat niet alle problemen
eenvoudig op te lossen zijn.
In deze conclusie worden de deelvragen met betrekking tot de wensen voor de toekomst
beantwoord. Dit zal onderbouwd worden door een korte omschrijving van de nieuwe oplossingen die
er zijn voor de problemen in de woning, het woongebouw en de woonomgeving. Daarnaast zullen
ook de problemen aan bod komen waarvan dat bewoners vonden dat de oplossing niet toereikend
zijn en tot slot zullen de problemen waarvoor geen oplossing gevonden is worden toegelicht.

Welke problemen moeten verholpen worden en welke oplossingen moeten daarvoor
aangebracht worden in de woning (en eventueel het woongebouw), zodat ouderen langer in
de huidige huurwoning kunnen blijven wonen?
Feitelijk dienen alle problemen in de woning en het woongebouw opgelost te worden die van invloed
zijn op het zelfstandig wonen. In de praktijk is dit niet altijd mogelijk en kan het in extreme gevallen
(bijvoorbeeld als men afhankelijk is van rolstoel) noodzakelijk zijn om te verhuizen. De belangrijkste
problemen die van invloed zijn op het zelfstandig wonen zijn in het vorige hoofdstuk bepaald en
hadden betrekking op de horizontale en verticale mobiliteit. Daarnaast is de functionaliteit van de
keuken, de badkamer en het toilet heel belangrijk om zelfstandig te blijven. Met betrekking tot de
sociaal/psychologische problemen is het vooral belangrijk dat men zich veilig voelt in en rond de
woning. Vooral de verlichting en de inbraakgevoeligheid van de woning zijn hierop van invloed. De
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oplossingen voor deze problemen zijn reeds behandeld en alleen de belangrijkste of nieuwe
oplossingen zullen hieronder nog eens kort benoemd worden.

Woning
De meeste fysiologische/functionele problemen in de woning kunnen opgelost worden door het
aanpassen van diverse situatie in de woning. Denk hierbij aan verlichting of stopcontacten. Het is van
belang om goed na te denken over de wijze van plaatsen en/of bevestigen van installaties en kabels.
Indien men zelf als bewoner niet in staat is om de voorzieningen te treffen die nodig zijn om het
zelfstandig wonen veiliger te maken kan men hulp inschakelen via de woningcorporatie. Hoeveel
hulp verkrijgbaar is, is afhankelijk van het beleid van de betreffende corporatie. Verder kan men
aanspraak maken op de voorzieningen die getroffen worden vanuit de Wmo, zoals vergoedingen
voor woningaanpassingen, of door de zorgverzekeraar, hulp bij ADL en HDL.
Bij een bewoner die rolstoelafhankelijk is zal er toch gekozen moeten worden voor een verhuizing.
Om de bewoners in de wijk te houden zou het mogelijk kunnen zijn om een bepaald aantal woningen
in een wijk rolstoelvriendelijk te maken. Zo kunnen mensen in hun vertrouwde omgeving blijven
wonen en wordt het makkelijker om de stap te zetten naar een andere woning. Ook blijven op deze
wijze de kosten voor zowel bewoner als de woningcorporatie gering. Er hoeft namelijk niet in elke
woning geïnvesteerd te worden.

Fysiologische & functionele problemen
1. Electra, verlichting, ventilatie, etc.
In deze categorie zijn vooral nieuwe oplossingen te vinden in de verlichting, zoals de LED verlichting
en verlichting met daarin diffuse spiegels. Daarnaast kan domotica een grote bijdrage leveren aan
een aantal fysieke of functionele problemen. Het bedienen van verlichting, ventilatie, ramen, deuren,
zonwering en dergelijke is wel bekend. Door de enorme opkomst van de smartphones en tablets kan
het eenvoudiger worden om domotica toe te passen. Veel van de huidige ouderen gebruiken geen
smartphone of tablet, maar deze groep wordt kleiner. In de toekomst kunnen ontwikkelingen van
applicaties op deze apparaten voor ouderen het een en ander vergemakkelijken.
Te weinig verlichting is relatief eenvoudig op te lossen. Deze oplossingen zijn allemaal wel bekend.
Het probleem dat veroorzaakt kan worden door het plaatsten van extra verlichting zijn een te kort
aan stopcontacten en daar zal nog de nodige aandacht aan besteed moeten worden. Een plint met
geïntegreerde stopcontacten, zorgt ervoor dat verlengkabels overbodig worden en dragen bij aan de
veiligheid in de woning.
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2. Onderhoud
Een oplossing voor het onderhoud aan de woning is het afkopen van het huurdersonderhoud. Dit zou
vooral voor oudere huurders een goede optie kunnen zijn. Het is geen nieuwe oplossing, maar wel
een oplossing die niet in de literatuur te vinden was en ook niet werd aangegeven door de bewoners.
Waarschijnlijk is bij meerder mensen niet bekend dat er corporaties zijn die deze optie aanbieden.
Er is geen nieuwe oplossing voor het onderhoud van de tuin. Deze kan het beste uitbesteed worden
aan de dienst die er in de wijk verkrijgbaar is. Als deze geen onvoldoende kwaliteit levert kan men dit
melden bij de corporatie of de organisatie waaruit dit wordt aangeboden. Blijft men ontevreden met
het onderhoud, kan men zelf een tuinman inhuren om aan de verwachtingen te laten voldoen.

3. Berging
Er zijn geen nieuwe oplossingen voor het probleem “te weinig bergruimte”. Een extra berging
plaatsten of de bestaande uitbreiden brengt de nodige kosten met zich mee. Daardoor zal deze niet
snel worden toegepast.
Voor het stallen van de scootmobiel kan men een afdak plaatsen. Deze oplossing kan als nieuw
worden gezien als men ervoor zorgt dat deze inklapbaar is. Tevens kan men hier een voorziening
maken voor het opladen. De scootmobiel wordt aangevraagd via de zorgverzekering of de Wmo,
deze zullen dan ook de zorg moeten dragen voor de voorzieningen die nodig zijn voor het stallen en
opladen.

4. Toegankelijkheid en functionaliteit keuken
De meeste oplossingen die de experts gaven zijn een variant op een aangepaste keuken, zoals een
keuken met minder diepe keukenkastjes of geen onderkastjes. Nieuwe oplossingen zijn het
herpositioneren van de keuken en de ronde keuken. Een ronde keuken heeft veel ruimte nodig. Het
is een oplossing die niet voor iedereen geschikt of toepasbaar is. Vooral in de sociale huursector is dit
geen oplossing die toegepast zal worden. Herpositioneren brengt ook de nodige kosten met zich
mee. Dit kan wel een adequate oplossing zijn om het ruimte gebrek in de keuken op te lossen en kan
worden toegepast tijdens renovatie van de woning.
Een corporatie zal alleen investeren in een keuken op het moment dat deze op de
onderhoudsplanning staat. Bewoners kunnen en mogen hier zelf veel in aanpassen. Door zelf te
investeren kan men ook betere keuzes maken, waardoor beter kan worden ingespeeld op de eigen
behoeften. Met het aanpassen van het servicemodel van woningcorporaties naar een meer
faciliterende rol, kan men bijvoorbeeld de oude keuken opslaan in een depot en deze terugplaatsen
in de woning na verhuizing van de oudere huurder.
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5. Toegankelijkheid en functionaliteit badkamer
Is er geen toilet op de slaapverdieping is en zijn er problemen met de locatie van de wasmachine, dan
kan men de oplossing combineren door beide te plaatsen in één van de slaapkamers. Hier kan men
tevens meer bergruimte creëren voor het opslaan van bezittingen.
Een betere bereikbaarheid van de badkamer kan verkregen worden door het creëren van meerdere
looproutes of het plaatsen van schuifwanden. Deze oplossing kan voordelen opleveren indien de
hoofdslaapkamer grenst aan de badkamer. Er zal onderzocht moeten worden of dit toepasbaar en
financieel haalbaar is in een huurwoning.
De problemen met de rand van de douchewand bij de schoonmaak en het betreden van de douche
kan alleen opgelost word door het plaatsen van een ander type douchewand. Hiervoor is geen
andere oplossing mogelijk.

6. Horizontale mobiliteit
De horizontale mobiliteit van de gehele woning, met in het bijzonder de toe- en doorgankelijkheid
van de keuken en badkamer, zijn problemen die lang een aandachtspunt zullen zijn. Analyses van
looppatronen, looproutes en de inrichting van de woning kunnen duidelijkheid geven over de
knelpunten en gevaarlijke situaties in de woning. Men dient hierbij rekening te houden dat er
binnenhuis vaak zonder loophulpmiddelen gelopen wordt. Door middel van een inrichtingsadvies en
het aanbrengen van voldoende steunpunten kan er een veiligere situatie gecreëerd worden voor
minder mobiele ouderen.
Schuifdeuren kunnen de toe- en doorgankelijkheid van de woning verhogen en zijn daarnaast
eenvoudiger te bedienen als men zich met een loophulpmiddel in de woning verplaatst.
Een vraag die in de toekomst beantwoord zou moeten worden is: “Wat doen aanpassingen met een
de woonpunten van een woning en hoe heeft dit invloed op de huurprijs?“ Een bredere hal zal voor
mensen met een loophulpmiddel een meerwaarde hebben, terwijl dit misschien niet het geval is bij
een gezin.

7. Verticale mobiliteit
De problemen met de traditionele (houten, zware) vlizotrap zijn eenvoudig op te lossen door het
plaatsen van een nieuwe lichte aluminium vlizotrap. Een nieuwe oplossing is een elektrisch
bedienbare vlizotrap. De investering voor het plaatsen van een vaste trap is afhankelijk van de
levensduur van de woning en de functie van de zolder.
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8. Toegang tot de woning
Oplossingen voor de problemen met het openen van de voordeur zijn allen bekende oplossingen. Het
seniorenslot zal het bekendste zijn. Het automatiseren van de voordeur is een oplossing die meerder
mogelijkheden biedt. Bijvoorbeeld het op afstand openen van de deur door middel van domotica.

Sociale & psychologische problemen
1. Geluidsoverlast
Er zijn geen nieuwe oplossingen voor het tegengaan voor geluidsoverlast. Wel zijn er oplossing die
minder bekend zijn. Bijvoorbeeld het toepassen van een zwevende traptreden. De oplossingen om
geluidsoverlast te verminderen zijn erg ingrijpend en brengen de nodige kosten met zich mee.
Daarom is het belangrijk om te analyseren, indien nodig door het verrichten van metingen, waar, hoe
en welke geluidsoverdracht er plaats vindt.

2. Mogelijkheden inschakelen van hulp
Als men vind dat er te weinig mogelijkheden zijn om zelf hulp in te schakelen, blijft er geen andere
optie over dan gebruik te maken van personenalarmering. Om deze hulp verder te optimaliseren kan
een automatische voordeur de toegang tot de woning in geval van nood eenvoudiger maken.

3. Inbraakgevoeligheid
Om de inbraakgevoeligheid van de woning te verlagen is het Politie Keurmerk Veilig Wonen een
geschikt certificaat. Het gedrag van de bewoners is daarbij natuurlijk ook van belang. Men kan een
keurmerk hebben, maar laat men ramen open of doet men deuren niet op slot als men weg gaat dan
is het ook met een keurmerk eenvoudig voor inbrekers om binnen te komen.
Het keurmerk kan er wel voor zorgen dat bewoners zich veiliger voelen in de woning.

4. Verlichting
Als een slechte verlichting invloed heeft op het veiligheidsgevoel in of om de woning kan men meer
of betere verlichting aanbrengen. Het beste is om bij de voor en achterdeur licht met
bewegingssensoren aan te brengen. Dit is de eenvoudigste en meest efficiënte oplossing.
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Woongebouw
Er is reeds aangegeven dat er weinig informatie is verkregen over het woongebouw. Er waren geen
sociale en psychologische problemen om met de experts te bespreken. De besproken fysiologische
en functionele problemen volgen hieronder.

1. Verlichting
Voor de verlichting in het woongebouw en met name in het trappenhuis konden geen nieuwe
oplossingen worden aangedragen. De bekende oplossingen zijn de meest efficiënte oplossingen die
kunnen worden toegepast om de problemen op te heffen.

2. Verticale mobiliteit
Het probleem met het laadpunt van de buiten traplift is momenteel nog niet op te lossen.

Welke problemen moeten verholpen worden en welke oplossingen moeten daarvoor
aangebracht worden in de woonomgeving, zodat ouderen langer in de huidige huurwoning
kunnen blijven wonen?
De problemen in de woonomgeving die opgelost dienen te worden hebben betrekking op het veilig
en zelfstandig verplaatsen in de omgeving. Hierbij zijn een voldoende verlichting, de inrichting en het
onderhoud van de openbare ruimte van groot belang. Om deze problemen op te lossen is het
noodzakelijk dat duidelijk is wie de verantwoordelijkheid draagt voor de problemen en waar men
deze kan melden. De belangrijkste problemen en oplossing worden hieronder nog eens kort
toegelicht.

Woonomgeving
Het actief betrekken van de oudere huurders bij het ontwikkelen van een geschikte leefomgeving zou
een speerpunt moeten zijn voor het langer geschikt maken van de huidige huurwoningen en de
woonomgeving.
Een belangrijk punt in de woonomgeving is een verbetering van de ontmoetingplekken, zowel binnen
als buiten. Door deze aantrekkelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek, of door er een
integraal afhaalpunt te vestigen kan men eenvoudiger met elkaar in contact komen. Dit draag
uiteindelijk bij aan een hoger veiligheidsgevoel en een toename van de sociale contacten.
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Fysiologische & functionele problemen
1. Verlichting
Net als bij de woning kunnen ook in de woonomgeving verlichtingselementen met
bewegingssensoren worden aangebracht. Hier gaat het dan vooral om een verbetering van de
verlichting in de achterpaden. Daarnaast moet deze verlichting bestand zijn tegen vandalisme en
wordt de Bennekel (een buurt in het Eindhovense stadsdeel Gestel) lamp als voorbeeld gegeven.

2. Inrichting openbare ruimte
Een nieuwe oplossing voor het veiliger maken van oversteekplaatsen zijn intelligente stoplichten die
detecteren als er personen willen oversteken. In hoeverre deze de oversteektijd bepalen is niet
bekend. Dit zou een verder ontwikkeling kunnen zijn voor de intelligente oversteekplaatsen.
Bij problemen met onvoldoende of niet geschikte rustplekken, moet met de gemeente contact
worden opgenomen. Gemeenten moeten de openbare ruimten slim ontwerpen, zodat er veilige en
begaanbare routes in de wijk ontstaan.

3. Onderhoud openbare ruimte
Voor de problemen met het onderhoud van de openbare ruimten kunnen geen nieuwe oplossingen
worden aangedragen. Rond deze problematiek zijn veel discussie binnen de gemeenten en
veranderen de inzichten voortdurend.
Het onderhoud van de achterpaden is een verantwoordelijkheid van de bewoners. Indien hier niet
aan voldaan wordt is het de taak van de corporatie om de bewoners er bewust van te maken, hen
aan te sporen en eventueel te bemiddelen bij het onderhoud van deze achterpaden.

4. Bereikbaarheid/toegankelijkheid voorzieningen
De clustering van voorzieningen op één plek is al volop aanwezig. Daar waar te korten aan
voorzieningen zijn, of voorzieningen missen, kan men onderzoeken of er voldoende draagkracht is
voor deze voorzieningen. De clustering van voorzieningen zal verder moeten worden uitgebreid,
zodat er in iedere buurt een integraal afhaalpunt ontstaat.

5. Openbaar vervoer
Voor problemen met het openbaar vervoer kunnen geen directe oplossingen worden gegeven door
de expert. Deze problemen moeten bij de vervoersmaatschappijen gemeld worden. Een afname van
de dichtheid van bijvoorbeeld buslijnen kan niet worden tegengegaan en een samenwerking tussen
buurtbewoners kan dit probleem opheffen.
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Sociale & psychologische problemen
1. Veiligheidsgevoel
Door een slechte verlichting in de woonomgeving komt het veiligheidsgevoel in het gedrang. Zorg
dragen voor een goede en voldoende verlichting in de woonomgeving draagt bij aan een verbetering
van dit gevoel. Maar hier spelen meer factoren een rol zoals de sociale contacten en cohesie.

2. Sociale contacten/cohesie
Door een openbare ruimte die uitnodigt om elkaar te ontmoeten is het eenvoudiger om contact te
maken met de andere bewoners. De gemeenten moeten, in samenwerking met bouwkundigen en
stedenbouwers de voorwaarden creëren voor en de ontwikkeling van uitnodigende en veilige
ontmoetingsplekken.

3. Vervangend openbaar vervoer
Zoals bij de fysieke functionele problemen al aangegeven wordt zullen bewoners zelf actief moeten
zijn bij de oplossing van dit probleem. Indien het lastiger wordt voor bewoners om van huis te gaan
door slechte vervoersvoorzieningen, kan men proberen om met hulp van andere buurtbewoners
toch de bestemming te bereiken. Hierbij zijn dan ook de sociale contacten van belang. En wordt het
belang van de ontmoetingsplekken in de wijk nog eens extra benadrukt.

De resultaten van de literatuurstudie, de interviews met de oudere verhuisgeneigde huurders en de
interviews met de experts zijn in het volgende hoofdstuk samengevoegd tot de conclusies en
aanbevelingen van dit onderzoek.
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7 Conclusies & aanbevelingen
Aan de hand van de samenvoeging van de literatuurstudie en het praktijkonderzoek (interviews met
de oudere huurders en met de experts) worden in dit hoofdstuk de conclusies met betrekking tot het
totale onderzoek beschreven. Met deze conclusies kan de probleemstelling beantwoord worden en
worden er aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek.

De probleemstelling van dit onderzoek is als volgt:
“Welke problemen hebben oudere huurders ten aanzien van hun huidige huurwoning,
eventueel het woongebouw, en de woonomgeving, en welke oplossingen zijn mogelijk,
zodat de woonsituatie blijft aansluiten op hun toekomstige behoeften bij het zelfstandig
wonen?”

Voor het beantwoorden van deze probleemstelling is geprobeerd om de verhuisredenen van oudere
huurders te achterhalen. Wat zijn de redenen waarom men wil of moet verhuizen? Dit kan namelijk
wijzen op belangrijke onvervulde wensen en behoeften. Hierop is geen uniform antwoord gevonden,
omdat er voor iedere bewoner een andere reden zijn. De woning is te groot of men heeft moeite met
traplopen. De oorzaak is in de meeste gevallen wel hetzelfde, namelijk de gezondheid en met name
de mobiliteit. Er zijn duidelijke verschillen op welke leeftijd lichamelijke veranderingen hun intrede
doen. Dit wordt beïnvloed door de voorgeschiedenis van de persoon. Maar ook specifieke ziekten
kunnen een oorzaak zijn van deze veranderende lichaamsfuncties. Een aantal voorbeelden zijn
reuma, dementie en de ziekte van Parkinson. Elke ziekte heeft zijn eigen patroon.
Er is behoefte aan een woning waarin men zich zelfstandig kan bewegen en waar voorzieningen
getroffen zijn zodat men zichzelf kan helpen ondanks de beperkingen die men heeft, al dan niet met
hulp. Door het aanreiken van oplossingen voor de problemen die men in de woonsituatie kan
tegenkomen, kan aan deze behoefte worden voldaan.

Bij de respondenten die deelnamen aan het onderzoek voldeed de woning over het algemeen aan de
wensen, maar kwamen er toch problemen voor waardoor men verhuisgeneigd was.
Problemen die er toe leiden dat men verhuisgeneigd is hebben vooral betrekking op de woning.
Hierbij zijn problemen met het onderhoud van de woning (en tuin), de verticale en horizontale
mobiliteit de voornaamste oorzaak van een verhuisgeneigdheid. Er is geen duidelijkheid ontstaan van
de invloed van problemen in de woonomgeving op de verhuisgeneigdheid.
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7.1 Conclusies
Door middel van de literatuurstudie is een lijst samengesteld met bekende problemen in de
woonsituatie en daarbij behorende oplossingen. Deze problemen zijn verdeeld over de woning, het
woongebouw en de woonomgeving. Daarin is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen
fysiologische/functionele problemen en sociale/psychologische problemen. Door het formuleren van
een hoofdprobleem en daarbij behorende nevenproblemen konden de oplossingen specifieker
worden weergegeven. Zo is duidelijk in kaart gebracht welke problemen een oplossing hebben en
welke (nog) geen. Vervolgens is door middel van interviews met oudere huurders in kaart gebracht
welke problemen vandaag de dag nog steeds actueel zijn en welke nieuwe problemen men
tegenkomt in de woonsituatie. De oplossingen voor zowel oude als nieuwe problemen die men heeft
toegepast om ze op te heffen zijn daarbij gedocumenteerd. De problemen waarvoor in de literatuur
geen oplossingen zijn beschreven en waarvoor er door de respondenten geen oplossing is
aangegeven, zijn besproken met een aantal experts. Hiervoor zijn de aanwezige problemen ingedeeld
in een aantal hoofdcategorieën, zodat deze eenvoudiger met de experts te bespreken waren. Daaruit
kan geconcludeerd worden dat een aantal problemen relatief eenvoudig op te lossen is, maar ook
dat er problemen zijn waarvoor nog altijd geen adequate oplossing voor handen is. Deze problemen
worden behandeld in de paragraaf “Aanbevelingen voor verder onderzoek”.
Woning
Zoals reeds omschreven zijn de problemen die zich, volgens de respondenten, voordoen in de
woonsituatie verdeeld in een aantal hoofdcategorieën. Een aantal van deze problemen hebben een
oplossing. Toch wordt deze oplossing niet altijd toegepast. De reden voor het niet toepassen van de
oplossingen wordt besproken nadat nieuwe oplossingen die aangedragen zijn door de experts kort
zijn toegelicht. Hier worden alleen problemen behandeld die onbekend zijn (door de ouderen
aangedragen) of nieuwe oplossingen. Voor een compleet overzicht van alle problemen en
oplossingen die in de literatuur gevonden zijn of zijn bijgedragen door de interviews met de oudere
huurders dienen de tabellen in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 6 geraadpleegd te worden.
1. Elektra, verlichting en ventilatie
Nieuwe problemen die aan de hand van de interviews naar voren zijn gekomen betreffen een
veiligheidsaspect en de functionaliteit. Hierbij valt te denken aan foutieve schakelingen van
stroomgroepen in de woning en ongeaarde stopcontacten.
Nieuwe oplossingen voor problemen met de verlichting die door de experts zijn aangedragen
betreffen het aanbrengen van LED verlichting die op afstand te bedienen is en verlichtingselementen
met diffuse spiegels, die voor een betere lichtverspreiding zorgen. Domotica kan bij de verlichting
helpen om deze in te stellen of te bedienen. Daarnaast kan domotica het probleem met het niet
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(goed) kunnen horen van de deurbel oplossen. Door applicaties voor smartphones te ontwikkelen
kan op elke plek gehoord en zelfs gezien worden wie voor de deur staat. In combinatie met het
automatiseren van de voordeur zou men deze op afstand kunnen bedienen.
Problemen met de locatie van de wasmachine komen veel voor en deze worden door de experts
bevestigd als een aandachtspunt. De beste locatie voor de wasmachine is op de eerste verdieping,
aangezien de meeste was op de slaapverdieping ontstaat en men zo niet met deze was de trap af en
op moet. Een nieuwe oplossing voor dit probleem is het plaatsen van de wasmachine op een van de
slaapkamers.
2. Onderhoud
Het onderhoud van de woning is een reden om te verhuizen. De grootte van de woning speelt hierbij
een belangrijke rol, waar geen echte oplossing voor is. Er wordt aangegeven dat men liever naar een
kleinere (gelijkvloerse) woning wil verhuizen dan dat er hulp in de huishouding komt.
3. Berging
Problemen in de berging hebben vooral betrekking op het feit dat er onvoldoende ruimte is voor het
stallen en opladen van de scootmobiel of dat deze niet goed door de deur past. Experts geven aan
dat dit inderdaad een belangrijk item is. Voordat men bergingen gaat vergroten is het belangrijk om
te weten te komen waarom men deze binnen wil stallen. Een afdak dat men eventueel kan inklappen
met een oplaadpunt kan een eenvoudige maar toch effectieve oplossing zijn.
4. Toegankelijkheid en functionaliteit van de keuken
Problemen met het gebruik van de onder- en bovenkastjes en het gebruik van loophulpmiddelen in
de keuken komen veel voor. Oplossingen hiervoor zijn keukenaanpassingen die men zelf kan
oplossen of aanvragen bij renovatie. Een nieuwe oplossing die door de expert aangedragen werd,
was het herpositioneren van de keuken. Hieraan zijn flinke kosten verbonden. Verder onderzoek zou
kunnen uitwijzen of deze oplossing mogelijk is in een huurwoning en rendabel kan zijn voor een
woningcorporatie.
5. Toegankelijkheid en functionaliteit van de badkamer / het toilet
De voornaamste problemen betreffen ruimtegebrek en de afwezigheid van een toilet op de
slaapverdieping. Een oplossing hiervoor is gevonden in de modelwoningen in Woerden. Op een
kleine badkamer is het vaak toch mogelijk om een toilet te plaatsen. Indien het niet mogelijk is om
een toilet te plaatsen op de badkamer kan men ervoor kiezen om een broyeur toilet in een van de
slaapkamers te plaatsen. Vooral in combinatie met het plaatsen van de wasmachine kan dit veel
voordelen opleveren.
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6. Horizontale mobiliteit
De horizontale mobiliteit wordt beïnvloed door het gebruik van loophulpmiddelen in de woning en
levert vooral problemen op bij het betreden van een ruimte. Het aanbrengen van schuifdeuren kan
problemen met de deur oplossen, doordat men direct achter zich de deur kan sluiten en zich niet
meer hoeft om te draaien. Om de horizontale mobiliteit, vooral met loophulpmiddelen, te verhogen
kan een inrichtingsadvies een bijdrage leveren.
7. Verticale mobiliteit
Een probleem dat niet in de literatuur wordt beschreven, maar veel wordt genoemd door de
respondenten zijn problemen met een vlizotrap. Zowel het gebruiken van de trap als het in gebruik
nemen zijn een probleem. Het plaatsen van een vaste trap kan een oplossing zijn, maar is in sommige
woningen bouwkundig gezien niet toepasbaar. Daarnaast zijn de kosten aanzienlijk en is dit alleen
rendabel als er van de zolder een gebruiksruimte wordt gemaakt. Het vervangen van de vlizotrap
door een aluminium, eventueel elektrisch bedienbare variant of het opbergen van de spullen op een
andere plek is de beste oplossing.
Het traplopen in het algemeen is een veel voorkomend probleem, waarvoor veel oplossingen bekend
zijn, zoals het aanbrengen van een extra trapleuning, meer verlichting of een traplift. Toch wordt er
door veel huurders lang gewacht voordat er een oplossing wordt toegepast. De reden hiervoor is niet
bekend. Er wordt wel aangegeven dat men problemen ondervindt met het traplopen, maar op de
vraag waarom men geen oplossingen toepast is vaak het antwoord: “het gaat nog wel”.
8. Toegang tot de woning
Problemen met het openen van de voordeur zijn het eenvoudigste op te lossen door het aanbrengen
van een seniorenslot. Men kan overwegen om de voordeur te automatiseren. In combinatie met
domotica en het gebruik van smartphones en tablets kan de deur op afstand bediend worden, kan
men een signaal krijgen als iemand aanbelt of kan hulpverlening toegang krijgen tot de woning en is
voor hen tijdregistratie eenvoudig te realiseren.

Naast deze fysieke en functionele problemen zijn er ook een aantal sociale en psychologische
problemen aan de orde. Uit verder onderzoek (de interviews met de experts) is vooral voor de
resterende problemen in deze groep gebleken dat deze moeilijker op te lossen zijn. Deze problemen
worden steeds anders ervaren en sociale aspecten zijn moeilijk te beïnvloeden.
1. Geluidsoverlast
Geluid van aangrenzende buren kan men aanpakken door met hen hierover in gesprek te gaan.
Mocht dit niet baten, dan zijn er constructieve maatregelen nodig. Deze kunnen tevens
geluidsoverdracht van verplaatsing in de naast gelegen woning of geluid van buiten verminderen.
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Voordat er constructieve maatregelen getroffen kunnen worden moet door middel van een
geluidsmeting vastgesteld worden waar de geluidsoverdracht plaats vindt.
2. Mogelijkheden voor het inschakelen van hulp
Personenalarmering is de beste oplossing voor het inschakelen van hulp en zal men meer moet gaan
inzetten naar mate men ouder wordt. Vanuit de respondenten kwam de mogelijkheid om een betere
samenwerking te organiseren tussen woningcorporaties (voor het installeren en bemiddelen van
alarmering) en zorginstellingen in de nabije omgeving (voor het verlenen van de hulp). De experts
konden geen voorbeeld aandragen van een dergelijke samenwerking. Deze oplossing vergt verder
onderzoek.
3. Inbraakgevoeligheid
Uit diverse interviews met ouderen bleek duidelijk dat het Politie Keurmerk Veilig Wonen een
psychische invloed heeft op het idee over de inbraakgevoeligheid van een huurwoning. Had men dit
voorheen wel en nu niet meer, dan denkt men dat de woning onveiliger is. Men dient uitleg te
krijgen waarom dit keurmerk niet (meer) op de woning zit en wat dit doet met de
inbraakgevoeligheid van de woning.
4. Verlichting
Verlichting in en rond de woning beïnvloedt het veiligheidsgevoel van de bewoners. Vooral de
aanwezigheid van verlichting aan de voordeur is zeer belangrijk. Hier moet men de woningcorporatie
op attent maken, zodat er een oplossing kan worden gevonden, al dan niet door de bewoner zelf aan
te brengen.

Woongebouw
Fysiologische en functionele problemen in het woongebouw, die in dit onderzoek aan de orde
kwamen, hadden voornamelijk betrekking op de verkeersruimten. Hierin zijn geen opvallendheden
geconstateerd door het geringe aantal respondenten woonachtig in een woongebouw en de
bekende oplossingen zijn voldoende voor het opheffen van de genoemde problemen. Verder
onderzoek moet meer inzicht verschaffen over mogelijke problemen in het woongebouw.

Woonomgeving
De fysiologische en functionele problemen die zowel in de literatuur als in het onderzoek met de
oudere huurders aan het licht kwamen hadden betrekking op verlichting, inrichting en onderhoud
van openbare ruimten, bereikbaarheid voorzieningen en openbaar vervoer.
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1. Verlichting
Een slechte of onvoldoende verlichting beïnvloedt niet alleen de mobiliteit, maar ook het
veiligheidgevoel in de woonomgeving. Voor problemen met de straatverlichting is de gemeente het
aanspreekpunt. Voor de verbetering van de verlichting in de achterpaden is niet helemaal duidelijk
bij wie de verantwoordelijkheid ligt. Huurders gaven aan dat verlichting doorgetrokken kan worden
vanuit de berging van de bewoners. Voor de armaturen die men aanbrengt kan men kiezen voor een
versie die hufterbestendig is.
2. Inrichting openbare ruimte, 3. Onderhoud openbare ruimte & 4. Bereikbaarheid van de
voorzieningen
Door een slechte bestrating en onvoldoende zitgelegenheden, wordt het moeilijker om contacten te
onderhouden en voorzieningen te bereiken. Gemeenten moeten investeren in meer openbare
ontmoetingsvoorzieningen. Het onderhoud van de achterpaden is een veel voorkomend probleem
Hier kan de woningcorporatie een bemiddelende rol spelen bij het schoonhouden van de paden.
5. Openbaar vervoer
Openbaar vervoer dat door te weinig geschikte zitgelegenheden niet op loopafstand liggen, dragen
eveneens bij aan een afname van de sociale contacten en de mogelijkheid om lichamelijk en
geestelijk actief te zijn. Door de interviews met de experts werd duidelijk dat in samenwerking tussen
de gemeenten en stedenbouwkundige de omgeving zo moet worden ingericht dat ontmoeten
bevorder wordt.

De sociale en psychologische problemen die in kaart zijn gebracht, zijn in veel gevallen op te lossen
door het verbeteren van fysiologische en functionele problemen. Het beste voorbeeld is het
veiligheidsgevoel. In de meeste gevallen waar dit probleem werd aangegeven was sprake van
onvoldoende verlichting.

De algemene conclusie is dat naarmate de mobiliteit van oudere huurders slechter wordt er meer
problemen ervaren worden in de woonsituatie. Veel problemen zijn bekend en voor een groot deel
van deze problemen is er een adequate oplossing. Desondanks worden deze oplossingen niet altijd
toegepast. De redenen voor het niet toepassen van deze oplossingen zijn zeer divers.
De meest genoemde reden zijn de kosten die de oplossingen met zich meebrengen. Vooral in het
geval dat de verhuurder deze oplossingen niet ondersteunt of er geen vergoeding verkregen kan
worden vanuit de Wmo. Ook overlast van de werkzaamheden werd genoemd als een reden waarom
men een oplossing niet toepast in een woning. En vaak word een probleem wel aangegeven, maar
wordt de oplossing nog niet toegepast omdat het nog wel gaat. Hier wordt de oplossing uitgesteld
totdat men echt niet anders kan dan het probleem oplossen of naar een andere woning verhuizen.
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Geen medewerking van de verhuurder levert meerdere problemen op. Vooral als het voor een
huurder onduidelijk is waarom men niet meewerkt, neemt de kans af dat men in de toekomst nog
eens vraagt om een aanpassing en daarmee verder leeft met het probleem. De veiligheid van de
bewoner kan hierdoor in gevaar komen en het risico op ongevallen kan toenemen. Ook zijn er
problemen die men niet meldt, omdat men bang is zelf voor deze kosten te moeten opkomen,
bijvoorbeeld voor verlichting aan de voordeur.
Daarnaast zijn er veel onduidelijkheden over bij wie men problemen moet melden en zijn de
verwachtingen niet al te hoog dat het probleem daadwerkelijk wordt aangepakt. Dit betreft vooral
problemen in de woonomgeving.

Aan de hand van deze conclusies kunnen aanbevelingen gedaan worden aan diverse partijen
waardoor men het woonproces beter kan laten aansluiten op de wensen en behoeften van oudere
huurders.

7.2 Beleid & aanbevelingen
De aanbevelingen zijn verdeeld in aanbevelingen voor diverse partijen. Daarin is een onderscheid
gemaakt tussen aanbevelingen voor bewoners, corporaties en gemeenten. Andere partijen zoals
zorgverleners of ouderenbonden hebben een ondersteunende rol bij de verbetering van de
woonsituatie en worden genoemd waar zij in actie kunnen/moeten komen.
Ter afsluiting van dit onderzoek worden aanbeveling voor toekomstig onderzoek gedaan.
Aanbevelingen aan bewoners
Ouderen kunnen zelf veel ondernemen om de woning meer geschikt te maken aan hun huidige en
toekomstige behoefte. Doordat men zelf weet welke beperkingen men nu heeft en eventueel kan
inspelen op de ontwikkelingen van ziekten die men heeft, kan men zelf zorgen voor meer maatwerk.
Ervaren problemen moet men eerder melden. Problemen die de woning betreffen dient men te
melden bij de woningcorporatie. Bij de woningcorporatie kan advies en informatie gekregen worden
over wie er verantwoordelijk is voor het oplossen van problemen die direct met de woning te maken
hebben. Voorts kan worden nagevraagd wat er aan het probleem gedaan kan worden. Als blijkt dat
men zelf de kosten voor het oplossen van een probleem moet dragen, kan altijd nog de keuze
gemaakt worden om het wel of niet uit te voeren. Indien het onderhoud (kleine reparaties) van de
woning en tuin te zwaar wordt kan bij de corporatie nagevraagd worden welke voorzieningen zij
hiervoor getroffen hebben. Het onderhoud kan bij diverse corporaties afgekocht worden en
misschien is er een service aanwezig voor het tuinonderhoud.
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Voor woningaanpassingen kan men aanspraak maken op de Wmo die door de gemeente geregeld
wordt. De regelgeving hiervan lijkt soms erg complex, maar het is belangrijk dat men nagaat waar
men aanspraak op kan maken. Ditzelfde geldt ook voor de vragen die men bij de woningcorporatie
neerlegt. Wellicht kunnen zij dit niet oplossen, maar weten zij wel of men hiervoor bij de gemeente
terecht kan. Daarnaast kan men ook aan hulpverleners vragen wat men aan de woning kan
verbeteren en wat men via de Wmo kan aanvragen. Dit kan al gebeuren tijdens een gesprek met de
contact persoon van het CIZ die het zorgprofiel van de persoon in kwestie opstelt.

Problemen in de woonomgeving dienen normaal gesproken bij de gemeente gemeld te worden en
eventueel bij de corporatie. Om sociale en psychologische problemen te verminderen of tegen te
gaan is het aan te bevelen om actief deel te nemen aan de maatschappij, door mensen te ontmoeten
en gebruik te maken van voorzieningen. Daarnaast kan men informatie en hulp vinden bij
ouderenbonden; zij zijn begaan met het welzijn van ouderen en kunnen misschien helpen om
problemen op te lossen.
Aanbevelingen aan woningcorporaties
Voor de woningcorporatie hebben de aanbevelingen betrekking op het beleid, met name het
bijdragen aan meer geschikte woningen en aan de benodigde investeringen.
De woningcorporatie kan een faciliterende rol spelen in bijvoorbeeld keukenaanpassingen, doordat
zij informatie kunnen geven over een keukenfabrikant waarmee ze samenwerken en eventueel de
oude keuken kunnen opslaan om deze na verhuizing terug te plaatsen, zodat er weer een normale
keuken in de woning beschikbaar is.

Aanpassingen aan woningen, of aspecten in de woonomgeving (bijvoorbeeld zorg voor achterpaden)
dienen gecommuniceerd te worden. Dit kan bijvoorbeeld door een krantje of folder met nieuws op
het gebied van wonen in de omgeving, nieuwbouwprojecten en informatie over vrijgekomen
huurwoningen. Op deze wijze kunnen bewoners eenvoudig op de hoogte worden gehouden van
nieuws, weetjes en feiten. Bij het digitaliseren van deze informatie is het moeilijk om mensen te
bereiken die geen gebruik maken van internet. Deze informatie kan dan ter inzage beschikbaar
worden gesteld op het wijkkantoor of andere ontmoetingsvoorzieningen. Dit dient men dan wel
kenbaar te maken aan de klanten. Daarnaast zijn er meerdere manieren om bewoners op de hoogte
te houden van ontwikkelingen in de wijk. Zo kunnen voorlichtingsbijeenkomsten gegeven worden of
kan men bij veel bezochte voorzieningen informatie verstrekken door middel van flyers.
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Voorts kan een corporatie een bemiddelende rol tussen bewoners spelen, bijvoorbeeld voor het
onderhoud van de achterpaden. Deze opgave is in veel gevallen de verantwoordelijkheid van de
bewoners, maar toch blijkt dat de uitvoering vaak te wensen overlaat.

Om de bewoners de mogelijkheid te geven problemen te melden, zal er duidelijk moeten zijn waar
men terecht kan. Wie is aanspreekpunt en met welke zaken kan men hier terecht? Hierbij is het
noodzakelijk dat men de bewoners duidelijk informeert hoe het probleem of de klacht in
behandeling genomen gaat worden. Welke procedures volgt men en hoeveel tijd neemt dit ongeveer
in beslag? En binnen welke termijn kan een bewoner een terugkoppeling verwachten?
Aanbevelingen aan gemeenten
Ten slotte hebben de aanbevelingen voor de gemeenten betrekking op duidelijkheid van de Wmo en
een geschikte en veilige woonomgeving.

Er zijn veel onduidelijkheden over de Wmo, bijvoorbeeld wat er wel en niet via de Wmo geregeld kan
of moet worden, waar men recht op heeft en op welke hulp men kan rekenen.
Behalve onduidelijkheid over de Wmo is het ook voor bewoners onduidelijk waar men met welke
vragen terecht kan, en waar men welke problemen moet of kan melden. Daarom is het belangrijk dat
er voldoende informatie aan de bevolking gegeven wordt wat men als gemeente doet ten aanzien
van de Wmo. En dat men bereikbaar is voor het stellen van vragen en melden van problemen.

Een samenwerking met andere partijen zoals woningcorporaties, zorgverleners, ouderenbonden en
de bewoners is noodzakelijk om het beleid van langer zelfstandig wonen goed uit te voeren. Een
voorbeeld van een van de experts is een ondersteunend punt in wijken waar men terecht kan met
alle vragen die betrekking hebben op wonen, welzijn en werk. Daardoor worden er kortere lijnen
gelegd tussen de bewoners en alle instanties die nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Zo
kunnen problemen in de wijk in een vroeger stadium aangepakt worden, hetgeen een positief effect
kan hebben op de sociale cohesie en leefbaarheid in de wijken.

Naast het verstrekken van hulp om een woning aan te passen aan de behoefte, zal er ook rekening
gehouden moeten worden met bijkomende zaken. Vraagt men bijvoorbeeld een scootmobiel aan,
dan zou de Wmo niet alleen de scootmobiel moeten vergoeden, maar ook meteen de voorzieningen
voor het stallen en opladen van de scootmobiel. Hier wordt nog te weinig aandacht aan besteed.
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De sociale cohesie in diverse wijken blijkt niet geheel te voldoen. Mogelijkheden om elkaar te
ontmoeten in de buurt zijn niet voldoende. Gemeenten, corporaties en stedenbouwkundigen dienen
aandacht te schenken aan uitnodigende, veilige en aangename ontmoetingsplekken. Gezamenlijk
kunnen zij de kosten delen voor een verbetering van de leefbaarheid van de wijk. Gemeenten
kunnen een bijdrage leveren aan de kosten, evenzo de bewoners, en de woningcorporatie kan de rol
van uitvoerder op zich nemen. Zo dragen alle partijen een steentje bij aan de leefbaarheid van de
woonomgeving.

7.3 Aanbevelingen voor verder onderzoek
Tijdens de uitvoering van het praktijkonderzoek en de analyse van de resultaten is duidelijk
geworden dat een aantal zaken verder onderzocht moeten worden.
Mogelijke problemen in het woongebouw
Met dit onderzoek is het niet mogelijk geweest om uitspraken te doen over de geschiktheid van het
woongebouw. Enkele problemen zijn gedocumenteerd, maar door het geringe aantal respondenten
woonachtig in een woongebouw kan hier geen uitspraak over worden gedaan. Verder onderzoek kan
inzicht verschaffen over de problemen die men ervaart bij de bewoning van een huurwoning in een
woongebouw. Hierbij is het aan te raden om een verdeling aan te houden die gelijkwaardig aan de
fysieke/functionele problemen en de sociale/psychologische problemen.
Een probleem dat hierbij verder onderzocht kan worden is de toegang tot de berging die niet vanuit
het woongebouw bereikbaar is. Bereikt men deze door bijvoorbeeld om het gebouw heen te moeten
lopen kan dit in de toekomst problemen opleveren als men gebruik moet gaan maken van een
scootmobiel. In dit onderzoek is hiervoor geen oplossing gevonden en is verhuizen de enige optie.
Optimalisatie van bestaande en nieuwe oplossingen
Een aantal oplossingen die gevonden zijn in de literatuur of aangedragen zijn door de oudere
huurders en de experts vergen meer onderzoek. Zo is een deel van de oplossingen van tijdelijke aard
of zijn ze niet altijd toe te passen. Voor deze problemen is het belangrijk om meer informatie te
vergaren over het probleem zelf en te analyseren waarom een oplossing gedeeltelijk of tijdelijk van
aard is. Meer inzicht in het probleem kan leiden tot een betere of permanente (nieuwe) oplossing.
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De problemen en oplossingen die verder onderzoek vergen zijn als volgt:

Woning
Fysiek/functioneel

Probleem (uit hoofdstuk 3)
1. kans op vallen
c. beperkte ruimte
2. Kunnen koken
b. te hoog werkblad
3. Gebruik toilet/badkamer
a. toe- / doorgankelijkheid

4. Verlichting
d. geen mogelijkheid lichtsterkte aan te passen

5. Thermisch comfort
a. regelen gewenste temperatuur
8. Deuren
b. draairichting
c. breedte deuropeningen
9. Beperkte bewegingsruimte in hal
a. manoeuvreren met LHM

10. Traplopen
a. motorische problemen
11. locatie slaapkamer, badkamer, toilet
a. toe- / doorgankelijkheid
14. HDL
b. schoonmaak
15. Onvoldoende bergruimte
c. stallen en opladen scootmobiel
Sociaal/psychologisch

1. Mogelijkheid direct contact
b. lange tijd
4. Onvoldoende privacy
b. kunnen afschermen van binnen
5. (On)veiligheidsgevoel
c. beperkte mogelijkheid inschakelen van hulp
. geen sociale controle aanwezig

Oplossing
Wegwerken van leidingen (H4)
Anders indelen BG (H6)
Verstelbaar werkblad (H4)
Keukenaanpassingen (H5 & H6)
Toilet op slaapverdieping (H4)
Vloer badkamer verlagen voor
wegwerken leidingen (H5)
Toilet op een van de slaapkamers (H6)
Extra (sta)lampen aanbrengen (H4 &
H5)
Domotica (afstandsbediening) (H4, H5
& H6)
Programmeerbare thermostaat (H4)
Veranderen draairichting (H4)
Verbreden van deuropening (H4)
Schuifdeuren plaatsen (H6)
Verplaatsen / verwijderen van wanden
(H4)
Aanbrengen extra steunpunten
Anders indelen BG (H6)
Traplift (H4)
Slaapkamer en badkamer op BG (H4)
Toilet plaatsen op badkamer (H4)
Toilet plaatsen op slaapkamer (H6)
Centraal stofzuig systeem (H4)
Berging aanpassen voor scootmobiel
(H4)
Afdak voor stallen en laden (H6)
Mogelijkheid overnachten visite,
aparte slaapkamer (H4)
Extra slaapkamer (H4)
Personenalarmering (H4)
Woning zichtbaar vanaf straat (H4)
Samenwerking tussen woning en zorg
(H5)

Tabel 7.1, problemen en oplossingen in de woning voor verder onderzoek.

De problemen en oplossingen in de tabel hierboven dienen verder onderzocht te worden, omdat er
bijvoorbeeld extra kosten aan verbonden of beperkte mogelijkheden zijn voor de uitvoering van deze
oplossingen. Daarnaast is het belangrijk om uit te zoeken wie verantwoordelijk is voor het
aanbrengen van deze oplossingen. Tevens kan onderzocht worden hoeveel de kosten bedragen,
waar men eventueel een vergoeding voor kan krijgen of welke kosten verdeeld kunnen worden
onder verhuurder en huurder.

Door te onderzoeken hoe men zich door de woning beweegt en welke looppatronen geoptimaliseerd
moeten/kunnen worden, kan duidelijk worden of het anders indelen van de woning voordelen
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oplevert voor meerdere partijen. Het anders indelen van, bijvoorbeeld, de begane grond kan ervoor
zorgen dat er looproutes ontstaan die makkelijker zijn met loophulpmiddelen (LHM).

Om het inschakelen van hulp eenvoudiger en sneller te maken kan domotica via smartphone in de
nabije toekomst een oplossing bieden. Hiervoor dient men te onderzoeken waaruit die hulp moet
bestaan. De huidige personenalarmering is een uitstekend hulpmiddel. Toch zijn er signalen dat men
vindt dat het te lang duurt voordat er hulp aanwezig is. Door middel van een systeem waarmee een
signalering vanuit de woning direct naar de dichtstbijzijnde zorginstelling kan bijdragen aan een
sneller hulpverlening. Hiervoor dient een samenwerking te ontstaan tussen de bewoner, de
woningcorporatie en de zorginstelling. Hierbij is het interessant om te onderzoeken hoe deze
samenwerking tot stand kan komen. Hoe zit het met de dagelijkse hulp en de “alarmeringshulp” als
dit verschillende instellingen zijn? En kan de woningcorporatie hierin een bemiddelende of
faciliterende rol spelen en zou deze dat moeten doen?

Woongebouw
Fysiek/functioneel

Sociaal/psychologisch

Probleem (uit hoofdstuk 3)
1. Toegankelijkheid
b. hellingbaan
3. Verkeersruimten
a. geen lift
6. Bergingscomplex
b. stallen en opladen scootmobiel
1. Slechte verlichting

Oplossing
Aanleggen (H4)
Lift aanbouwen (H4)
Aanpassen gezamenlijke fietsenstalling
(H4)
Voldoende lichtbronnen (H4)
Verlichting met tijdschakeling (H5 &
H6)
Verlichting met bewegingssensoren
(H5 & H6)

Tabel 7.2, problemen en oplossingen in het woongebouw voor verder onderzoek.

Voor de problemen en oplossingen in het woongebouw is meer onderzoek nodig. In dit onderzoek
nam een gering aantal ouderen woonachtig in een woongebouw deel, waardoor er geen uitspraken
gedaan kunnen worden over de actualiteit van de gevonden problemen in de literatuur en eventuele
nieuwe problemen. Ook over de oplossingen kunnen geen uitspraken gedaan worden. Om meer
informatie te vergaren kan een onderzoek worden uitgevoerd dat zich specifiek richt op oudere
huurders in een woongebouw. Enkele aandachtpunten die wel uit het onderzoek naar voren kwamen
zijn de verlichting in de verkeersruimten, met name in het trappenhuis. En de mogelijkheden voor
het stallen van een scootmobiel, vooral bij een woning waarvan de berging niet direct vanuit het
woongebouw bereikt kan worden.
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Woonomgeving
Fysiek/functioneel

Probleem (uit hoofdstuk 3)
3. Mogelijkheid actief zijn (a. b. & c.)

Sociaal/psychologisch
4. Laag voorzieningen niveau
Tabel 7.3, problemen en oplossingen in de woonomgeving voor verder onderzoek.

Oplossing
Voldoende ontmoetings- /
sportvoorzieningen vestigen (H4)
Uitbreiden voorzieningen aanbod (H4)

Oplossingen in de woonomgeving die verder onderzoek vergen hebben betrekking op de
mogelijkheden om actief te zijn. Hierbij is het van belang dat het volgende in kaart wordt gebracht:
-

De voorzieningen die in een buurt/wijk aanwezig;

-

Van welk van deze voorzieningen maken oudere huurders gebruik;

-

Waarom maakt men geen gebruik van voorzieningen;

-

Welke voorzieningen mist men;

-

Wat kan er gedaan worden om de ouderen aan te sporen meer gebruik te maken van deze
voorzieningen.

Gerontologie, technologie & domotica
Met de ouder wordende populatie en de daarbij behorende veranderende lichaamsfunctie zal er een
link gelegd moeten worden tussen bepaalde beperkingen of ziekten en de behoeften die daarbij
ontstaan. Hoe kan de techniek inspelen op het veranderende functioneren van bewoners?
Daarvoor is het bijvoorbeeld belangrijk om de looppatronen in de woning in kaart te brengen zoals
reeds aangegeven bij de optimalisatie van de bestaande en nieuwe oplossingen.
Op het gebied van het toepassen van domotica en ondersteunende software in de woningen kan nog
veel winst behaald worden. Hiervoor dient meer onderzoek gedaan te worden naar de
mogelijkheden in combinatie met de huidige technieken en toekomstige technieken en het gebruik
daarvan door oudere huurders. Een toename in het gebruik van smartphone en tablet, maakt het
mogelijk deze apparaten te koppelen aan domotica en andere ondersteunende software in de
woning en kan beter ingespeeld worden op de toekomstige vraag en de verdere digitalisering van de
woningen. Ook in de woonomgeving kan op het gebied van domotica of software beter ingespeeld
worden op problemen, zoals intelligente verkeerslichten voor problemen op drukke verkeerspunten
of een digitaal slotenplan voor de toegang tot de achterpaden.

Een andere innovatieve oplossing die onderzocht kan worden heeft betrekking op een nieuwsbericht
over het inductie laden van auto’s (NOS, 2016). Mogelijk kan deze techniek toegepast worden bij
scootmobiels, zodat ook deze draadloos opgeladen kunnen worden.
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Onderzoek dat zich richt op de sociaal/psychologische aspecten in de woonsituatie
Door middel van een onderzoek dat zich vooral richt op de leefbaarheid in de buurt kunnen sociale
en psychologische problemen beter in kaart gebracht worden. Daarbij is het belangrijk dat er meer
duidelijkheid komt over de oorzaken van deze problemen. “Voelt men zich onveilig doordat er
onvoldoende verlichting is, of speelt de sociale cohesie in een wijk een grotere rol?” is een voorbeeld
vraag die tijdens dit onderzoek niet beantwoord kon worden.
Financieel
Aan de hand van de uitspraken van de respondenten, dat oplossingen niet worden toegepast in
verband met de kosten die hieraan verbonden zijn, is het noodzakelijk om de financiële kant verder
te belichten. Hierbij valt te denken aan oplossingen die men vergoed krijgt van uit de Wmo, Wlz of
via zorgverzekeraars, en de hoogte van de eigen bijdrage voor deze oplossingen. Daarbij is de
financiële draagkracht van de oudere huurders een belangrijk aspect om mee te nemen in dit
onderzoek. Evenzo kan dit onderzoek de kosten voor oplossingen in kaart brengen voor de
woningcorporaties.
Samenwerking partijen
Naast de boven genoemde aanbeveling is duidelijk dat samenwerking tussen diverse partijen
noodzakelijk is om bestaande huurwoningen beter te laten aansluiten op de behoeften van oudere
huurders. Vanaf de onderzoeksfase moet er al een samenwerking ontstaan tussen diverse
vakgebieden zoals techniek, bouwkunde, domotica en gerontechnologie, maar ook tussen diverse
partijen zoals oudere huurders, ouderenbonden, woningcorporaties, gemeente en zorgverleners.
Aanbevelingen naar aanleiding van de opzet van dit onderzoek
Tot slot volgen hier enkele aanbevelingen die voortkomen uit de opzet van dit onderzoek.
Om een representatief beeld te kunnen vormen van de problemen die oudere huurders tegenkomen
in het woonproces, is het noodzakelijk dat er een grotere steekproef deelneemt dan aan dit
onderzoek. Een grotere steekproef kan uitwijzen dat andere genoemde problemen meer van invloed
zijn op de verhuisgeneigdheid dan dat dit onderzoek uitwees. Tevens kan een grotere steekproef
meer duidelijkheid bieden als het gaat om de invloed van de sociale en psychologische problemen op
de verhuisgeneigdheid. Daarnaast is het belangrijk dat een dergelijk onderzoek met een grotere
frequentie wordt uitgevoerd. De wensen en behoeften veranderen voortdurend en evenzo de
technieken die men zou kunnen toepassen. De huidige doelgroep kan momenteel opgedeeld worden
in twee groepen, namelijk de groep ouderen die niet bekend zijn met de digitale wereld en een groep
die dit wel is. Het mag duidelijk zijn dat de eerste groep verder zal afnemen, maar ook aan hen moet
aandacht worden besteed. Hoe kunnen problemen voor hen worden opgelost zonder complexe
installaties of apparatuur?
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Om een grotere steekproef te werven, zouden meerdere woningcorporaties gevraagd kunnen
worden mee te werken aan het onderzoek. Een landelijk onderzoek kan een beter beeld geven, maar
daarbij dient rekening gehouden te worden met regionale verschillen door krimp en vergrijzing. De
respondenten in dit onderzoek woonden vooral in de regio Eindhoven. Het is doorgaans mogelijk dat
respondenten uit andere steden of dorpen andere problemen ondervinden, vooral op het gebied van
de woonomgeving en de sociale/psychologische problemen.

Naast het interviewen van respondenten zou het helpen om te observeren. Hoe gaat men door de
woning, het woongebouw en de woonomgeving? Daarbij is het belangrijk om te weten welke
lichamelijke problemen de persoon heeft. Door observatie van de dagelijkse bezigheden kan er meer
duidelijkheid ontstaan wat precies het probleem is. Ook kan men zich zo een beter beeld van de
woonomgeving vormen doordat men verschillende woonomgevingen zelf met elkaar kan vergelijken.
Daarmee kan een duidelijker antwoord gevonden worden op het ontstaan en de omvang van een
probleem, ook als men te kennen geeft dat het “nog wel gaat”.
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Bijlage 1: Werving eerste selectie steekproef
Geachte heer/mevrouw,
De regering gaat ervan uit dat ouderen steeds langer zelfstandig in hun huidige woning blijven
wonen. Ook veel ouderen willen dat graag. Maar mensen kunnen met het ouder worden te maken
krijgen met bepaalde lichamelijke beperkingen. En veel woningen blijken dan minder geschikt te zijn
om zelfstandig te blijven wonen. Bewoners kunnen zich door problemen met de woning gedwongen
voelen om toch te verhuizen naar bijvoorbeeld een woon-zorgvoorziening.
Een studente van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven is bezig om voor
haar afstudeeronderzoek de problemen in kaart te brengen die oudere huurders met hun woning
hebben. Het gaat dan vooral over problemen die zodanig zijn dat de bewoners serieus overwegen
om te gaan verhuizen (bijvoorbeeld naar een woon-zorgvoorziening). Via dit onderzoek willen we
ook kijken of er misschien oplossingen zijn te vinden die het toch mogelijk maken dat men langer
zelfstandig in de huidige woning kan blijven wonen.
We zijn op zoek naar mensen die ons bij dit onderzoek willen helpen. Bent u:
65 jaar of ouder
huurder
en serieus van plan om te gaan verhuizen vanwege problemen met de woning die te
maken hebben met het ouder worden?
Dan zouden we u willen vragen of u mee wilt werken het onderzoek. Dit houdt in dat deze studente
een keer bij u langs zou willen komen voor een gesprek van ongeveer een half uur over uw
woonsituatie.
Als u wilt meewerken aan het onderzoek, zou u dan een email willen sturen aan
s.hodselmans@student.tue.nl (06********)? Dan kan de studente u terugmailen (of bellen) voor
een afspraak.
Alvast hartelijk dank,
Met vriendelijke groeten,
dr. W. Heijs (afstudeerbegeleider TU/e)
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Bijlage 2: Werving tweede selectie steekproef
Geachte heer/mevrouw,
De regering gaat ervan uit dat ouderen steeds langer zelfstandig in hun huidige woning blijven
wonen. Ook veel ouderen willen dat graag. Maar mensen kunnen met het ouder worden te maken
krijgen met bepaalde lichamelijke beperkingen. En veel woningen blijken dan minder geschikt te zijn
om zelfstandig te blijven wonen. Bewoners kunnen zich door problemen met de woning gedwongen
voelen om toch te verhuizen naar bijvoorbeeld een woon-zorgvoorziening.
Als studente van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven ben ik bezig om
voor mijn afstudeeronderzoek de problemen in kaart te brengen die oudere huurders met hun
woning hebben. Het gaat dan vooral over problemen die zodanig zijn dat de bewoners serieus
overwegen om te gaan verhuizen (bijvoorbeeld naar een woon-zorgvoorziening). Via dit onderzoek
willen we ook kijken of er misschien oplossingen zijn te vinden die het toch mogelijk maken dat men
langer zelfstandig in de huidige woning kan blijven wonen.
In uw geval woont u al in een woon-zorgvoorziening. Heeft u in het verleden een huurwoning gehad
en bent u recentelijk (maximaal 1 jaar geleden) verhuisd naar deze woon-zorgvoorziening vanwege
problemen met de woning die te maken hebben met het ouder worden, wil ik u vragen of u mee wilt
werken aan dit onderzoek. Dit houdt in dat ik bij u langs zou willen komen voor een gesprek van
ongeveer een half uur over uw vroegere woonsituatie.
Als u wilt meewerken aan het onderzoek kunt u dit doorgeven bij mevrouw T. Waarna contact met u
opgenomen zal worden voor het maken van een afspraak.
Alvast hartelijk dank,
Met vriendelijke groet,
Sylvia Hodselmans
Studente Real Estate Management & Development
Technische Universiteit Eindhoven
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Bijlage 3: Werving derde selectie steekproef
Geachte heer/mevrouw,
Voor mijn studie aan de Technische Universiteit Eindhoven doe ik een afstudeeronderzoek naar de
mogelijkheden van oudere huurders om langer zelfstandig in hun woning te blijven wonen. Met dit
onderzoek proberen we in kaart te brengen welke problemen zich daarbij kunnen voordoen en welke
oplossingen het zelfstandig wonen kunnen bevorderen. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking
met woningstichting 'thuis.
Wanneer de problemen met het zelfstandig wonen te groot worden kan men besluiten om te willen
verhuizen naar bijvoorbeeld een speciale seniorenwoning of een woon-zorgvoorziening. Voor het
onderzoek is het belangrijk dat we weten waarom mensen zouden willen gaan verhuizen.
Daarom zijn we op zoek naar huurders van woningstichting 'thuis die:
- 65 jaar of ouder zijn en
- serieuze plannen hebben om te gaan verhuizen naar een seniorenwoning of woon-zorgvoorziening
- vanwege problemen met het zelfstandig wonen.
Als dit bij u het geval is, dan wil ik u graag vragen of u bereid bent om mee te werken aan dit
onderzoek. Zou u in dat geval bijgaande antwoordkaart in de kleine enveloppe willen terugsturen?
Een postzegel is niet nodig.
Voor nadere inlichtingen kunt u mij bellen op telefoonnummer: 06 – ********
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,
Vriendelijke groeten,
Sylvia Hodselmans
Studente Real Estate Management & Development
Technische Universiteit Eindhoven
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Antwoordkaart
Ik heb serieuze plannen om te gaan verhuizen naar een seniorenwoning of woon-zorgvoorziening en
ik zou wel willen meedoen met het onderzoek.
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Het telefoonnummer dient om een afspraak te kunnen maken.
Deze antwoordkaart kan in de kleine enveloppe worden teruggestuurd (een postzegel is niet nodig).
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Bijlage 4: Selectie steekproef derde werving
Door middel van telefonisch contact met de respondenten die de antwoordkaart retour hadden
gezonden is aan de hand van onderstaande vragen achterhaald of de respondent daadwerkelijk aan
de eisen voldeed.
Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
Verhuisgeneigd:
Nee, dan voldoet u niet aan de eisen voor het onderzoek.
Ja,
 Heeft u problemen in de woning die voortkomen uit lichamelijke veranderingen, veroorzaakt
door het ouder worden?
 Ervaart u andere problemen waardoor u liever zou willen verhuizen?
 Heeft u misschien problemen in de woonomgeving (bijvoorbeeld bereikbaarheid en
mobiliteit)
 Indien er geen problemen zijn, waarom wilt u dan toch verhuizen?
Contactgegevens (adres):
Straatnaam + huisnummer….
Postcode + woonplaats….
Tel: ...
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Bijlage 5: Interviewguide oudere huurders
Interview
Uitleg wat het doel van dit onderzoek is.
Uitleg aan de respondent wat we zullen bespreken tijdens het interview. Persoonlijke gegevens
(vertrouwelijk), vervolgens problemen, oplossing en gegevens met betrekking tot de woning, indien
van toepassing het woongebouw en de woonomgeving.

Persoonlijke gegevens
Geslacht: m/v
Leeftijd:……….
Huishoudsamenstelling:………….
Dagbesteding:………….

1 Woning
1.1 Spontaan genoemde problemen
1) Problemen: A
B
Doorvragen (zodat probleem duidelijk benoemd wordt en eventueel anderen aan het licht komen)
2) Oplossingen: A1
A2
2.1) Waarom oplossing niet geprobeerd?
Onbekend
→ Nu het wel bekend is, wat gaat u hiermee doen? Wel/niet blijven.
Indien niet, waarom niet? Misschien nog andere problemen?
Andere reden
Andere situatie: de situatie heeft zich veranderd waardoor oplossing niet of niet meer
mogelijk/nodig is
2.2) Weet u nog andere oplossingen voor de problemen? Welke? Heeft u deze wel of niet toegepast?
Zo nee, waarom niet (wat is hier de reden van)?

1.2 Andere problemen
Vertrek

Problemen

Oplossingen

Bekend/onbekend

Reden niet uitgevoerd
Overwegen uit te voeren

Blijven?
Waarom niet?

Woonkamer
Keuken
Hal
Trappenhuis
Toilet
Badkamer
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Slaapkamer 3
Zolder
Kelder
Garage
Tuin/balkon
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1.3 Gegevens woning
Locatie:
Type:
Grootte:
Omgeving woning:

2. Woongebouw
2.1 Spontaan genoemde problemen
1) Problemen : A
B
Doorvragen (zodat probleem duidelijk benoemd wordt en eventueel anderen aan het licht komen)
2) Oplossingen: A1
A2
2.1) Waarom oplossing niet geprobeerd (die men zelf kan uitvoeren) of door gegeven?
Onbekend
→ Nu het wel bekend is, wat gaat u hiermee doen? Wel/niet blijven.
Indien niet, waarom niet? Misschien nog andere problemen?
Andere reden
Andere situatie: de situatie heeft zich veranderd waardoor oplossing niet of niet meer
mogelijk/nodig is
2.2) Weet u nog andere oplossingen voor de problemen? Welke? Heeft u deze wel of niet toegepast?
Zo nee, waarom niet (wat is hier de reden van)?
3) Heeft u het probleem bekend gemaakt bij de corporatie?
3.1) Indien nee, waarom niet?
3.2) Welke reactie heeft de corporatie hierop gegeven? (acties ondernomen, terugkoppeling of het
probleem wel of niet in behandeling wordt genomen en waarom niet)
3.3) Heeft u op andere manieren geprobeerd om een oplossing voor het probleem te krijgen? Welke
en hoe is dit verlopen?

2.2 Andere problemen
Vertrek

Problemen

Oplossingen

Bekend/onbekend

Reden niet uitgevoerd
Overwegen uit te voeren

Blijven?
Waarom niet?

Toegangswegen
Toegangsdeur
Verkeersruimten
Trappen
Lift
Galerij
Berging
Parkeerplaats
Overige
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2.3 Gegevens woongebouw
Type:
Aantal lagen:
Overige bijzonderheden:

3. Woonomgeving
3.1 Spontaan genoemde problemen
1) Problemen: A
B
C
Doorvragen (zodat probleem duidelijk benoemd wordt en eventueel anderen aan het licht komen)
2) Oplossingen: A1
A2
2.1) Weet u nog andere oplossingen voor de problemen? Welke?
3) Probleem en eventueel oplossing aangegeven bij instantie?
Indien nee:
3.1) Waarom probleem niet aangeven ?
3.2) Waarom oplossing niet aangegeven?
Onbekend
→ Nu het wel bekend is, wat gaat u hiermee doen?
3.3) Hoe heeft de instantie hierop gereageerd (acties ondernomen, terugkoppeling probleem wel of
niet in behandeling en waarom niet)

3.2 Andere problemen
Aan de hand van de dagbesteding buitenshuis vaststellen welke problemen men hierbij ondervindt.
Voorziening

Bereikbaarheid

Problemen

Invloed op gebruik

Oplossingen

Probleem
gemeld?

Waarom niet?
Reactie

3.3 Eigenschappen woonomgeving
Locatie: …
Voorzieningen (welke zijn wel en niet op loopafstand):…
Welke voorzieningen mist men in de omgeving (belangrijk hierbij is dat deze nodig zijn om langer
zelfstandig te kunnen wonen): …

4. Op- of aanmerking op dit interview
……
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Bijlage 6: Overzicht alle problemen en oplossingen uit de interviews met de
oudere huurders
Op de volgende pagina’s wordt een overzicht weergegeven van de problemen die door de oudere
huurders werden aangegeven.
In de eerste kolom wordt de toegepaste codering gegeven, waarna vervolgens het probleem vermeld
is. In de kolom frequentie wordt weergegeven hoe vaak het probleem genoemd werd. Vervolgens
worden de oplossingen die bekend waren bij de oudere huurders opgenoemd en wordt aangegeven
waarom een oplossing niet is uitgevoerd.
Bij de problemen is de volgende kleurcodering gebruikt:
Zwart: Bekend probleem.
Groen: Nieuw probleem.
Rood: Gelijkenis met een bekend probleem. Deze heeft een toevoeging of is bijna hetzelfde.
Bij de oplossing is de volgende kleurcodering gebruikt:
Zwart: Bestaande, bekende en uitgevoerde oplossing.
Grijs:
Bestaande, bekende en niet uitgevoerde oplossing.
Blauw: Bestaande oplossing onbekend bij respondent.
Groen: Nieuwe en uitgevoerde oplossing.
Oranje: Nieuwe en niet uitgevoerde oplossing.
Paars: Geen oplossing er wordt anders omgegaan met de situatie. (Geen codering ***)
Rood: Geen oplossing voor het probleem, oplossing niet mogelijk.
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Problemen en oplossingen uit de interviews met de oudere huurders, woning deel 1.
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WONING

Slechte regels voor huishoudelijke hulp ( meer werk in minder tijd)
Lastig om de stofzuiger boven te krijgen
Locatie wasmachine (traplopen met de was)

Te weinig bewegingsruimte bij wasmachine
Onderhoud tuin te veel, te zwaar

Te weinig bergruimte
Weinig daglichttoetreding

A14c
A14d

A15a
P18A

Te weinig stopcontacten

A13a

P5A14bO1
A14b
A14c

Klapperende binnendeuren tijdens ventilatie
Opsluitingsgevaar binnendeuren

P2A8*
P16A8*

Onderhoud woning te veel, te zwaar

Te smalle binnendeuren

A8c

A14b

Slecht horen van de deurbel

A6a

Te laag gesitueerd
Ongeaarde stopcontacten

Ventileren van de woning

A5b

A13b
P4A13*

Leidingen op de muur
Weinig aansluitpunten voor verlichting
Op temperatuur brengen en houden van de woning

Dorpels, drempels en opstapjes

Problemen

A1c
A4b
A5a

Algemeen
A1a

Codering

1
1

1
11

1
1
5

7

2
3

2

1
1

1

1

2

1
1
2

6

Freq.

A14dO#
A15aO#
-

A14dO#
A14dO#
A14dO#

Men heeft het zelf nog goed in de hand
Zal in de toekomst worden aangevraagd
Deze werkzaamheden zorgen voor overlast in de woning
Volgens corporatie niet mogelijk, zelfs aangegeven bereid hogere
servicekosten

Corporatie vond dit niet noodzakelijk
Geen reden waarom niet aangegeven
Ook met hulp wil men een kleinere woning. Men moet het zelf toch ook
bijhouden

Zelf niet toegepast. Meegemaakt bij bekende, partner had zich
opgesloten.

Werkzaamheden geven veel overlast, de rollator past er toch door.

Tegen die tijd hoopt men een andere woning te hebben (is nu nog geen
probleem)

Tuin aangepast waardoor minder onderhoud nodig was
Extra slaapkamer voor extra bergruimte en visite voor langere tijd
-

Waarschijnlijk niet mogelijk om aan te bouwen
Woning bouwjaar omstreeks 1850 > geen mogelijkheid aanbrengen
extra ramen

Niet altijd mogelijk
Wel van gehoord, maar wist niet dat dit daadwerkelijk mogelijk is
Men heeft het zelf nog goed in de hand
Zal in de toekomst worden aangevraagd
Slechte ervaringen met uitbesteding
Hulp van buren of kinderen
Meer hulp vanuit corporatie
In samenwerking met corporatie en buren heg vervangen voor schutting -

Verplaatsen wasmachine
Werk wordt gehalveerd (traplopen met de was)
Uitbesteden van tuinonderhoud

Hulp door kinderen
Wegwerken plinten in de muren voor eenvoudiger onderhoud
Meer hulp vanuit corporatie (bv glazenwasser voor bovenwoning kan
ook onderwoning)

A14bO#
A14bO#
A14bO#
A14cO#
***
A14dO1

Meerdere (geaarde) wandcontactdozen laten aanleggen
Gebruik van verlengkabels/dozen
Andere vragen uitrekken/insteken apparaten
Zelf geaarde stopcontacten laten aanbrengen in de badkamer, keuken
Aangeven bij corporatie
Huishoudelijke hulp

Niet gelijktijdig meerdere ruimte ventileren
Alle binnendeuren niet afsluitbaar of alle zelfde sleutel

Verbreden binnendeuren

A13aO1
***
***
P4A13*O1
P4a13*O2
A14bO1

***
P16A8*O#

A8cO1

Werd niet ondersteund door verhuurder
Bezoek meld zich meestal aan, dus dan houdt men het in de gaten
Het stoort de bewoonster niet, daarbij wordt men geconfronteerd met
het slechter horen

Mechanische ventilatie
Verlengen deurbel naar keuken (bv. Draadloze deurbel)
Toepassen van lichtsignalen

A5bO1
A6aO#
A6aO2

Moet nog worden aangevraagd bij Wmo
Resulteert in een tekort aan stopcontacten
Moets men zelf betalen, niet toegepast nadat men wist dat deze
ingewikkeld was om te programmeren

Reden niet uitgevoerd / opmerkingen

Gaat men niet aanschaffen voor 3 á 4 weken per jaar
-

Dorpels verwijderen
Opstapjes overburggen met helling
Bestrating ophogen
Waar mogelijk weggewerkt in muur
Meerdere lichtpunten in de vorm van stalampen
Programmeerbare thermostaat

Oplossingen
Fysiologisch/functioneel (A)

A5aO#
Vervanging oude houte kozijnen, nu met dubbel glas
A5aO#
Airco plaatsen
A5bO2 / A5cO3 Bediening ramen, deuren en bovenlichten eenvoudiger en op goede
hoogte na vervanging van kozijnen

A1cO1
A4bO1*
A5aO1

A1aO1
A1aO2

Codering

Problemen en oplossingen uit de interviews met de oudere huurders, woning deel 2.
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WONING

Slechte regels voor huishoudelijke hulp ( meer werk in minder tijd)
Lastig om de stofzuiger boven te krijgen
Locatie wasmachine (traplopen met de was)

Te weinig bewegingsruimte bij wasmachine
Onderhoud tuin te veel, te zwaar

Te weinig bergruimte
Weinig daglichttoetreding

A14c
A14d

A15a
P18A

Te weinig stopcontacten

A13a

P5A14bO1
A14b
A14c

Klapperende binnendeuren tijdens ventilatie
Opsluitingsgevaar binnendeuren

P2A8*
P16A8*

Onderhoud woning te veel, te zwaar

Te smalle binnendeuren

A8c

A14b

Slecht horen van de deurbel

A6a

Te laag gesitueerd
Ongeaarde stopcontacten

Ventileren van de woning

A5b

A13b
P4A13*

Leidingen op de muur
Weinig aansluitpunten voor verlichting
Op temperatuur brengen en houden van de woning

Dorpels, drempels en opstapjes

Problemen

A1c
A4b
A5a

Algemeen
A1a

Codering

1
1

1
11

1
1
5

7

2
3

2

1
1

1

1

2

1
1
2

6

Freq.

A14dO#
A15aO#
-

A14dO#
A14dO#
A14dO#

Men heeft het zelf nog goed in de hand
Zal in de toekomst worden aangevraagd
Deze werkzaamheden zorgen voor overlast in de woning
Volgens corporatie niet mogelijk, zelfs aangegeven bereid hogere
servicekosten

Corporatie vond dit niet noodzakelijk
Geen reden waarom niet aangegeven
Ook met hulp wil men een kleinere woning. Men moet het zelf toch ook
bijhouden

Zelf niet toegepast. Meegemaakt bij bekende, partner had zich
opgesloten.

Werkzaamheden geven veel overlast, de rollator past er toch door.

Tegen die tijd hoopt men een andere woning te hebben (is nu nog geen
probleem)

Tuin aangepast waardoor minder onderhoud nodig was
Extra slaapkamer voor extra bergruimte en visite voor langere tijd
-

Waarschijnlijk niet mogelijk om aan te bouwen
Woning bouwjaar omstreeks 1850 > geen mogelijkheid aanbrengen
extra ramen

Niet altijd mogelijk
Wel van gehoord, maar wist niet dat dit daadwerkelijk mogelijk is
Men heeft het zelf nog goed in de hand
Zal in de toekomst worden aangevraagd
Slechte ervaringen met uitbesteding
Hulp van buren of kinderen
Meer hulp vanuit corporatie
In samenwerking met corporatie en buren heg vervangen voor schutting -

Verplaatsen wasmachine
Werk wordt gehalveerd (traplopen met de was)
Uitbesteden van tuinonderhoud

Hulp door kinderen
Wegwerken plinten in de muren voor eenvoudiger onderhoud
Meer hulp vanuit corporatie (bv glazenwasser voor bovenwoning kan
ook onderwoning)

A14bO#
A14bO#
A14bO#
A14cO#
***
A14dO1

Meerdere (geaarde) wandcontactdozen laten aanleggen
Gebruik van verlengkabels/dozen
Andere vragen uitrekken/insteken apparaten
Zelf geaarde stopcontacten laten aanbrengen in de badkamer, keuken
Aangeven bij corporatie
Huishoudelijke hulp

Niet gelijktijdig meerdere ruimte ventileren
Alle binnendeuren niet afsluitbaar of alle zelfde sleutel

Verbreden binnendeuren

A13aO1
***
***
P4A13*O1
P4a13*O2
A14bO1

***
P16A8*O#

A8cO1

Werd niet ondersteund door verhuurder
Bezoek meld zich meestal aan, dus dan houdt men het in de gaten
Het stoort de bewoonster niet, daarbij wordt men geconfronteerd met
het slechter horen

Mechanische ventilatie
Verlengen deurbel naar keuken (bv. Draadloze deurbel)
Toepassen van lichtsignalen

A5bO1
A6aO#
A6aO2

Moet nog worden aangevraagd bij Wmo
Resulteert in een tekort aan stopcontacten
Moets men zelf betalen, niet toegepast nadat men wist dat deze
ingewikkeld was om te programmeren

Reden niet uitgevoerd / opmerkingen

Gaat men niet aanschaffen voor 3 á 4 weken per jaar
-

Dorpels verwijderen
Opstapjes overburggen met helling
Bestrating ophogen
Waar mogelijk weggewerkt in muur
Meerdere lichtpunten in de vorm van stalampen
Programmeerbare thermostaat

Oplossingen
Fysiologisch/functioneel (A)

A5aO#
Vervanging oude houte kozijnen, nu met dubbel glas
A5aO#
Airco plaatsen
A5bO2 / A5cO3 Bediening ramen, deuren en bovenlichten eenvoudiger en op goede
hoogte na vervanging van kozijnen

A1cO1
A4bO1*
A5aO1

A1aO1
A1aO2

Codering

Problemen en oplossingen uit de interviews met de oudere huurders, woning deel 3.
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WONING

1

Toegankelijkheid toilet met behulp van rolstoel

2

Geen wand naast toilet voor plaatsen beugel
Hoogte sanitair

Betreden en gebruiken van douche/bad
Opstaan van douchestoel

Bedienen kranen

A3bO1
A3c

A3c

Geen gebruik van verlichting om partner niet te wekken (geen
mogelijkheid om lichtsterkte aan te passen) (overloop)

Bewegen door de hal/gang zonder loophulp
Rolstoel doorgankelijkheid gang beperkt i.c.m. traplift
Geen stopcontact op overloop

A4d

P17A9
A9
A13a

P1A3c
Waterleidingen op de muur in douche
P25A3c
Rand douchewand stoort bij betreden van douche
P25A14b
Rand douchwand storend bij schoonmaak
NEW
Verhogen vloer voor plaatsen toilet op badkamer
Hal/gang/overloop
A4b
Te weinig verlichting op overloop

4
1

Moeite met opstaan van het toilet

A3b

1
1
1

1

A4bO#

2

P17A9O#
***
A13aO#

A4dO#

A4bO#

P1A3cO#
NEW

Aanbrengen van een loopleuning
Traplift werd hoger stil gezet zodat men met de rolstoel langs kon
Zelf laten aanbrengen (zie A4bO#)

-

Partner zegt dit niet nodig te hebben en wil dit absoluut niet

-

Verbetering van verlichting
Laten aanleggen stopcontact zodat men zelf oplossing kan aanbrengen
Om de veiligheid te verhogen, aanbrengen van verlichting met een
bewegingssensor op overloop

Geen oplossing als er te weinig stopcontacten of in dit geval geen
stopcontacten op de overloop aanwezig zijn

Overlast van de benodigde werkzaamheden
-

Bijkomende kosten voor de kraan kunnen een reden zijn om het niet uit
te voeren

Hulpmiddelen (beugels) wordt aangevraagd
Zal worden aangevraag bij corporatie of Wmo
Hulpmiddelen (beugels) wordt aangevraagd
Partner wilt hier niet aan toegeven
Op hoogte laten hangen tijdens renovatie
Verhuurder vind de kosten daarvoor te hoog
Momenteel nog niet nodig. Zal in de toekomst nodig zijn, dan brengt
men het aan

Men maakt gebruik van een dergelijke voorziening, vervanging niet
nodig

-

Volgens corporatie is het dan geen eengezinswoning meer

I.v.m. bijkomende kosten
Afhankelijk van corporatie. Zij moeten het uitvoeren (kosten)

i.v.m. bijkomende kosten keukenaanpassing
-

Wordt niet vergoed vanuit de Wmo/AWBZ (18)
Aanpassen bij renovatie keuken door corporatie, i.v.m. kosten
Heeft men vroeger al eens gedaan, zal bij renovatie keuken worden
aangegeven

Niet altijd mogelijk, verplaatsing van spullen en apparaten naar
bijkeuken

Niet altijd mogelijk, in combinatie met aanbouw grotere mogelijkheid

Gevolg: D1a veel bezoek tegelijk ontvangen was onmogelijk
Geen reden waarom niet uitgevoerd

-

Reden niet uitgevoerd / opmerkingen

Lamp aangebracht die automatisch werkt (via stopcontact) op de
lichtsterkte van de omgeving

Leidingen wegwerken in de muren (A1cO1)
Verlagen plafond onder badkamer

Thermostaat/mengkraan

In hoogte verstelbare wastafel
Hoger laten plaatsen
Inloopdouche
Aanbrengen van (tweede) beugel

A3cO3
A3cO3
A3cO1
A3cO2
A3cO4

Gebruik van diverse hulpmiddelen
Plaatsen van een verhoogd toilet
Opklapbare beugels
Gebruik van diverse hulpmiddelen

Opklapbaar douchezitje

Als men een hal voor het toilet had geplaatst, had men daar de ruimte
om te manoeuvreren met de rolstoel

A3bO1
A3bO1
A3bO1O#
A3cO2

***

Verplaatsen badkamer naar de kleinste slaapkamer (tevens oplossing
voor A11a)

Keukenaanpassing aanvragen bij corporatie
Bijkeuken aanbouwen. Verplaatsen van spullen en apparatuur naar
bijkeuken

A15aO1/O2
A15aO#

A3aO#

Lades in plaats van onderkastjes
Spullen op andere goed bereikbare plaats opbergen, opbergbakjes als
lade functie

Uittrekbare kraan
Gebruiken van trapjes
Bovenkastjes verhangen

A2bO#
A15aO#
A15aO#
A15aO2
A15aO#

In hoogte verstelbaar aanrecht

Aanbouwen bijkeuken

Voldoende ruimte creëren zodat men bv zitten op een rollator de afwas
kan doen

Verhangen radiatoren niet mogelijk ivm vensterbank > vervangen

Verwijderen niet mogelijk, overbruggen niet mogelijk i.v.m doorgang
gang

Oplossingen
Fysiologisch/functioneel (A)

A2bO1

P27A2aO# /
A15aO#

P14A2O#

A14bO#

-

Codering

1
1
1
1

1
2

4

Ruimte gebrek door gebruik (A3cO2) douchstoel

P24A3a

1

3

Bereiken, toetreden (hoge opstap) en bewegingsruimte in de badkamer

9

Moeilijk bereikbare onderkastjes keuken

Badkamer/toilet
A3a

5

Moeilijk bereikbare bovenkasten keuken

A15a / A2a

1

Niet rolstoel doorgankelijk
2

2

Beperkte ruimte in de keuken

Hoogte werkblad keuken (te laag (20))

1
1

1

Freq.

Beperkte bewegingsruimte in kleine woonkamer
Geen ruimte tussen vloer en radiatoren (veroorzaakt door A1a)

Verhoogde vloer na vervangen houtenvloer t.o.v. gang

Problemen

A2b

A12
A14b
Keuken
A2a

Woonkamer
A1a

Codering

Problemen en oplossingen uit de interviews met de oudere huurders, woning deel 4.
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WONING

2

- Deur gaat zwaar open

Problemen met het gebruik van de vlizotrap

Slecht zien van trap treden
Treden van keldertrap beginnen direct en meteen een draai (beperkte
goede optrede)

A10b
P28A10*

Moeite met traplopen

1
1

4

11

Situering brievenbus (zie D5e voor bijkomend probleem openen deur via 2
brievenbus)

1
3

1

Freq.

Opstapje/drempel voordeur
Bediening voordeur

Brancard kan niet horizontaal uit de woning

Problemen

P3A10a*

Trap
A10a

A7c

A7a
A7b

Woningtoegang
P9A7/B3

Codering

Vaste trap naar de zolder

Vlizotrap staat altijd uit en is vastgezet en/of heeft men een leuning
aangebracht
Spullen verplaatsen of andere vragen de zolder op te gaan
Verbeteren verlichting
Extra leuning
Eerst bordes dan beginnen met treden

P3A10*O2
P3A10*O3
A10bO2
A10aO4
P28A10*O#

Traplift

P3A10*O1

A10aO5

Aanbrengen van een extra trapleuning

Opraapstok voor de post

***
A10aO4

Opvangzak/bak aan voordeur bevestigen voor de post

Draaiknop aan binnenzijde voordeur voor openen en afsluiten
Deur nogmaals laten bijstellen
Automatische deuropener

P15A7bO#
***
A7bO2
A7cO1

Helling aangebracht bij voor-, achter-, en schuurdeur
Ander slot met andere deurkruk
Alle ramen en deuren 1 sleutel > men hoefde niet meer te zoeken naar
juiste sleutel

Raam voorzijde vervangen zodat dit wel mogelijk is

Oplossingen
Fysiologisch/functioneel (A)

A7aO1
A7bO1
A7bO#

P9A7/B3O#

Codering

Men denkt dat dit misschien een oplossing zou kunnen zijn

Zolder wordt niet veel gebruikt, het lukt nog wel
Onbekend, het lukt prima op gevoel.

-

Destijds helft aan huurverhoging voor vaste trap, corporatie zou deze
behoefte in de buurt moeten controleren om zo de kosten voor bewoners
lager te houden.

Niet aangevraagd bij corporatie, omdat deze meerdere opties niet wou
aanpassen

Er wordt bijna geen gebruik gemaakt van de zolder (rest van woning
gelijkvloers)

Vrij smalle trap met dubbele draai, waarschijnlijk niet mogelijk te
plaatsen, advies specialist vragen

Bekend, niet uitgevoerd, gaat nog wel, nu nog niet van toepassing
In uitvoering, is aangevraagd, maar nog geen reactie ontvangen
In nabije toekomst nodig, indien men geen gelijkvloerse woning vindt

Onbekend, wordt in overweging genomen
Onbekend, niet in overweging aan te passen
Bekend, niet uitgevoerd, gaat nog wel zonder
Andere mogelijkheid om zich vast te houden, deze wordt niet veilig
ervaren

-

Bak niet altijd mogelijk omdat de deur dan mogelijk niet ver genoeg
open gaat

Oplossing destijds niet bekend
Bijstellen van de deur is mogelijk maar een tijdelijke oplossing
Men denkt met het bijstellen van de deur is het probleem opgelost

-

Verhuurder vindt dit niet noodzakelijk, is geen woningeis. Wordt
overwogen toch op eigen kosten aan te passen

Reden niet uitgevoerd / opmerkingen

Problemen en oplossingen uit de interviews met de oudere huurders, woning deel 5.

17 februari 2017

151

WONING

Geen toilet op slaapverdieping

Veiligheidsrisico bereiken badkamer door verminderde mobiliteit en
geen gebruik van verlichting

Moeite met uit bed komen

Foute schakeling elektra garage en keuken (aangelsoten op 1 groep)
Oude woning, stof viel naar beneden bij grotere trillingen
(vrachtwagens)

Onderhoud woning (wordt oud)

Slecht onderhoud door eigenaar

Aflezen gas-/watermeter (laag aan de grond en kleine cijfers)

A11a

P12A11a

P7A*
P19A

P13A

P20A

P21A*

Te weinig bewegingsruimte op slaapkamer door meubilair

Overige
A11a

A11a

Lastig scootmobiel het achterpad in te rijden vanuit tuin

Ontsluiting tuin
P29

1

1

2

1
1

2

1

4

1

1

Verplaatsen badkamer naar de kleinste slaapkamer, zodat toilet op
badkamer geplaatst kan worden en er meer bewegingsruimte ontstaat

***

P21A*O#

P20AO#

-

-

P12A11aO#
P12A11aO#

Iemand vragen gegevens te noteren voor opgave standen

Bewoner steekt zelf veel geld in de woning om deze te verbeteren
(particuliere huur)

Corporatie heeft aangegeven handen af te trekken van het onderhoud
(zoals vernieuwen badkamer, keuken)

Melding bij corporatie

Uit voorzorg verhoogde bedden, zodat externe hulp nog niet nodig is
Draadloze deurbel om partner te laten weten dat men hulp nodig heeft
om uit bed te komen (of andere hulp)

Leuning vanaf slaapkamer naar badkamer

Om de kans opvallen (A1) te verkleinen worden alle lampen
aangemaakt als men 's nachts naar het toilet moet

***

2 eenpersoonsbedden en 1 nachtkastje, verzorging partner vrij lastig
(variant op A12aO1)

Meneer rijdt scootmobiel achterpad in waarna mevrouw verder kan

Verlichting laten aanbrengen

Het stallen van de scootmobiel in de berging zorgt voor minder
bergruimte, wat indirect als probleem wordt gezien

Mogelijkheid stallen in gemeenschappelijke stalling van de gemeente

Toilet laten plaatsen op badkamer/slaapverdieping

P11A11aO#

-

Oorzaak locatie en grootte schuurtje zie P6A15cO1
-

Reden niet uitgevoerd / opmerkingen

-

-

Daarom wordt niet nagevraagd of er nog groot onderhoud op de
planning staat.

Oude en nieuwe verhuurder loste dit probleem niet op.

-

-

Volgens de corporatie is het dan geen eengezinswoning meer

-

Brengt extra kosten met zich mee en zorgt voor overlast in de woning,
niet
mogelijkomdat
vanwege
ruimtegebrek
Niet altijd
aangevraagd
er een
mogleijkheid is om op BG slaapkamer in
te richten

Verzorging vrij lastig door ruimtegebrek

-

Het is niet echt een probleem, omdat men 's avonds zelden in de berging
komt

-

Gedeeltelijke oplossing, dan is men ook afhankelijk van ander vervoer
naar huis

Scootmobiel wordt gestald en geladen naast de berging onder een afdak -

-

Geen oplossing
Mogelijk doordat men vroeger zelf een extra berging in de tuin had
gebouwd

Oplossingen
Fysiologisch/functioneel (A)

A11a(O1)O4

P29O1

A4bO1

Geen verlichting in berging

A4b

1

-

1

- Verlies veel berg- en hobby ruimte
Verlies van bergruimte, door stallen scootmobiel in berging

A15cO#

A15a/b

1

-

A15cO#

Codering

A15cO#

Stallen scootmobiel in berging niet mogelijk

A15c

1

1

Freq.

- past niet door deur

Schuurtje te klein voor stallen scootmobiel.
Schuurtje gelegen aan de achterzijde van het woongebouw. > om het
gebouw heen lopen om woning te bereiken

Geen mogelijkheid stallen scootmobiel

Problemen

P6A15cO1

Berging
A15c

Codering

Problemen en oplossingen uit de interviews met de oudere huurders, woning deel 6.
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WONING

Onvoldoende (geen) verlichting bij voordeur

Onmogelijk meerdere bezoekers tegelijk te ontvangen

Woningtoegang
D5a (A4b)

Woonkamer
D1a

D5e

1

2

1

-

D5aO1

D5eO2
D5eO1

-

Verlichting laten aanbrengen

PKVW
Aanpassing begroeiing tuin

-

Men verwacht dat corporatie zegt dat men dit zelf moet oplossen

Vroeger verlichitng van lantaarnpaal, men wacht af of deze wordt terug
geplaatst.

Woning is voorzien van PKVW
Zal niet uitgevoerd worden, men voelt zich niet minder veilig.

Altijd de knip op de deur ( of de deur opslot)
1 sleutel voor hele woning
Draaiknop voordeur (hengelen onmogelijk maken)
Extra slot op voordeur
Certificaat PKVW
Rolluik aan achterdeur plaatsen
Wijkpreventie

D5eO#
D5eO#
D5eO#
D5eO#
D5eO1
D5eO#
D5eO#

Inbraakgevoeligheid (veroorzaakt door ligging woning)
- Weinig sociale controle mogelijk door locatie
- Weinig sociale controle mogelijk door beplanting in voortuin

Samenwerking tussen corporatie en zorgverleners
Rechtstreekse verbinding tussen woning en zorgverlener. Hierdoor
kunnen de risico's en de afstand tussen zorgverlener en zelfstandige
bewoner worden verkleind

D5cO#

2

-

Hulp van buren

D5cO#

- Overige ramen en deuren

-

Personenalarmering

D5cO1

2
3

Geluidsoverlast van buiten
Weinig mogelijkheden inschakelen van hulp

D5 > D4a
D5c

3
2

Bij alarmering zou hulp tussen 15 en 20 minuten pas arriveren
Kort bereik buiten de woning
Erg duur
Alleen als het echt nodig was, vertrouwen was niet optimaal en buren
waren erg opdringerig

Buren aanspreken
Meerdere lichtbronnen rond woning aangebracht (achterzijde werkend
op beweging, voorzijde natuurlijke lichtsterkte)

D4aO#
D5aO1/O2

1

Onveiligheidsgevoel na inbraak

D5b/e

Inbraakgevoeligheid voordeur (voldoet niet aan eisen PKVW)
- Voordeur is te openen via brievenbus

Dan wordt men uitgescholden
-

Gemeld bij de corporatie, geen oplossing moet men zelf oplossen

D4aO#

D5e

Niet gemeld > oplossing onbekend
Niet echt storend men is er aan gewend
-

Geluidsisolatie

D4aO2

3

Geluidsoverlast buren / gehorige woningen

D4a

Reden niet uitgevoerd / opmerkingen

-

Oplossingen
Sociaal/psychologisch (D)
Bezoek overnacht in de woonkamer

Codering

D1bO#

Freq.

2

Problemen

Bezoek voor langere tijd ontvangen moeilijk door beschikbaarheid van
1 slaapkamer

Algemeen
D1b

Codering

Problemen en oplossingen uit de interviews met de oudere huurders, woongebouw.
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WOONGEBOUW

Problemen

-

Toegang woongebouw
Laadpunt traplift boven
P1B1
Toegang van derde tot het woongebouw in geval van nood
B2/D5c
Verkeersruimte
Te smalle optreden trap in trappenhuis
B3
Weinig daglichttoetreding in het trappenhuis
B4
- daardoor onnodig verbruik van energie door verlichting
Berging
Toegang berging rondom woongebouw
B6a/b

Codering

-

-

-

2
Sociaal/psychologisch ( E)

Te duur volgens verhuurder

-

Reden niet uitgevoerd / opmerkingen

Tijdschakeling

Sleutelkast buiten woongebouw aangebracht

Oplossingen
Fysiologisch/functioneel (B)

B4O4

B2/D5cO#

Codering

1
1
1

1
1

Freq.

Problemen en oplossingen uit de interviews met de oudere huurders, woonomgeving deel 1.

17 februari 2017

154

WOONOMGEVING

Vervuiling op straat (bv oud papier)
Sommige straten worden slecht onderhouden, zowel bestratings als
afval

Slecht onderhoud groenvoorziening gemeente
Slecht onderhoud achterpaden

Te weinigrustpunten in de woonomgeving
Rustpunten zijn te laag
Rustpunten zijn verwijderd vanwege ondeugdelijk gebruik/vernieling

Opritten trottoirs vrij hoog (lastig in te schatten door minder goede
verlichting scootmobiel)

Wateroverlast in achterpaden bij veel regenval. Te weinig putten
Voor alle C1 problemen

Geen opstappunt OV op loopafstand

C1d
C1d

C1d
P3C1d

C1e
P4C1e
P7 (C1e)

P5C1*

P6C1*
C1

C2a

C1dO#

- deel wordt wel onderhouden, ander deel niet
- overlast van hondenpoep langs heg

2

1
1

1

6
1
2

1
3

1
1

2
1

C1dO1/O2

1
1

Door gewijzigde verkeerssituatie fietsers over de stoep
Trottoir en straat in winter slecht begaanbaar
Onderhoud groenvoorzieningen

C1b/d
C1d

C2aO#

C1*O#

Er wordt niet verwacht dat dit enige zin heeft

Wordt niet gemeld bij de gemeente of andere (vervoersbedrijf)

-

-

-

Reactie: bewoners moeten hier zelf aan mee (willen) werken
Reactie: het stoort hen niet, ze komen er nooit
-

-

Vastgesteld wat wel en niet gedaan mag worden
-

Geen reactie en geen actie vanuit gemeente
Voornamelijk onbekend of dit in de buurt wordt toegepast
Nee > slecht ervaringen in het verleden, schending anonimiteit, er
wordt geen resultaat van verwacht

Er wordt aan de verkeerssituatie gewerkt, men wilt afwachten hoe dit
verder verloopt

Gemeente reageert snel genoeg en lost het op
Nee > slecht ervaringen in het verleden, schending anonimiteit, er
wordt geen resultaat van verwacht

Voornamelijk onbekend of dit in de buurt wordt toegepast
Nog niet, er wordt aan de verkeersituatie gewerkt, men wilt afwachten
hoe dit verder verloopt

Nu rijdt men nog auto, toekomstig weet men dan dat men tijdig moet
vertrekken naar een opstappunt

Rechtstreeks telefoonnummer gemeente om problemen in de wijk op de
juiste plek te melden

Vervangen voor rustpunten geschikt voor ouderen (bv. denovobank)
Meer aandacht aan jongeren in de wijk d.m.v. steunpnt/opvang
Wijkpolitie/wijkpreventie
Gebruik contrastrerende kleuren voor onderscheidt hoogte verschillen
aan te tonen

Voor tuin- / groen onderhoud is een samenwerking tussen huurders,
verhuurders en woningeigenaren nodig

P3C1dO#
P4C1eO#
P7(C1e)O#
C1eO#
P5C1*O#

Aangegeven bij corporatie
Achterburen vragen voor onderhoud eigen begroeiing
Corporaties zouden bewoners kunnen aansporen voor het
schoonhouden van de woonomgeving + meer controle

-

Werd aangegeven bij degene die het onderhoud uitvoerden
Honden uitlaatplaats > meer/betere controle waar mensen hun hond
uitlaten

Melden bij gemeente
Buurtbeheerplannen/buurtconcierge
Melden bij gemeente

Alleen verbeteren waar de problemen zijn i.p.v. de hele straat
Melden bij gemeente

P3C1dO#
P3C1dO#
P3C1dO#

-

C1bO#
-

1
1

Verzakt trottoir na werkzaamheden
Te korte oversteek tijd

C1c

Niet gemeld bij gemeente

Auto wordt niet in de garage gezet als het buiten donker is
Buurtbeheerplannen/buurtconcierge
Melden bij gemeente of corporatie

P2C1aO#
C1bO1/O2
C1bO#

7

Slechte bestrating

-

Defecte verlichting wordt gemeld bij gemeente, hier wordt algemeen
snel genoeg op gereageerd

Melden bij gemeente of corporatie
Verlichting aanbrengen in de achterpaden via de berging van de
woningen

Voornamelijk onbekend of dit in de buurt wordt toegepast.
Buurtconcierge aanspreekpunt bij problemen en zorgden voor
oplossing of gaf advies tot wie men zich kon wenden (5).

Reden niet uitgevoerd / opmerkingen

Buurtbeheerplannen/buurtconcierge

Oplossingen
Fysiologisch/functioneel ( C)

P2C1aO#

C1aO1/O2

Codering

C1b

1
3

1

Freq.

Weinig verlichting op het garageplein
Weinig of slechte verlichting in de achterpaden

Op sommige plekken te weinig verlichting

Problemen

P1C1a
P2C1a

Algemeen
C1a

Codering

Problemen en oplossingen uit de interviews met de oudere huurders, woonomgeving deel 2.
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Postbus is niet meer in de buurt (niet op loopafstand)
Winklecentrum niet op loopafstand van woning

Sluiting/afwezigheid van voorzieningen

Bewoner verlaat zelden de woning. Dit wordt beinvloed door de
slechthorigheid

Geen ontmoetingscentrum (opgebouwd door intiatief en eigen kracht
bewoners, na brand geen wederopbouw)

Beperkte openingstijden ontmoetingsvoorzieningen

C2c/C3c

P8C3

P9C3a

P10C3a

Huisarts was ver weg

Problemen

C2b/F4
C2b

Voorzieningen
C2b

Codering

1

1

1

1

1
1

1

Freq.

P8C3O1

-

C2bO#
C2bO#
-

Codering

Invloed: men moet op dit tijdstip kunnen en zin hebben om te gaan

Ruimere openingstijden en een ruimer aanbod van activiteiten

Geen steun overheid wederopbouw > resultaat : geen nieuw
ontmoetingscentrum.

Invloed: men gaat minder vaak dan men zou willen, omdat men de
partner niet zo vaak alleen wil laten
Ringleiding voor slecht horende

Op grond van gezondheid en financien is het niet meer mogelijk om een
bibliotheek zo vaak te bezoeken doordat men verder moet reizen

Andere hulp vragen voor bereiken voorziening
Huisbezoek van arts was ook mogelijk
Meerdere rustpunten op de route naar het winkelcentrum ziet men als
een oplossing, voor als men niet meer autorijdt

Oplossingen
Fysiologisch/functioneel ( C)

Dergelijke problemen worden behandeld tijdens de bijeenkomsten van
het Gehandicapten Platform Best

-

Ringleiding onbekend, er zal navraag gedaan worden of dit aanwezig is.
Indien men dit weet kan de drempel al lager zijn om iets bij te wonen.

-

-

Reden niet uitgevoerd / opmerkingen

Problemen en oplossingen uit de interviews met de oudere huurders, woonomgeving deel 3.
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Codering

Onveiligheidsgevoel door (F1c) weinig sociale controle i.c.m. (F2b)
verandering in bevolking (niet verstaan, ongepast gedrag)

Weinig contact met "nieuwe" buren
- Veroorzaken vervuiling of overlast
- Buitenlandse afkomst

- Nederlandse bewoners werken en zie je niet veel buiten

F1

F1

F1
F2a

F2b

F4

P3F2

P11F2

Voorzieningen
F2d

1

Als het donker is gaat men liever niet meer naar buiten (oorzaken F1c,
F2b)

Voor alle F1
Angst buiten vallen nam toe na val door losliggende stoeptegels, gevolg 1
men ging minder vaak naar buiten (C1b)
1
1
2

Weinig sociale controle, sociale cohesie

F1c

1

- Niet op tijd en vrij duur
- Zetten je gewoon af en moet je zelf kijken hoe je de woning bereikt
Reizen met OV niet meer mogleijk, wegens gezondheidsklachten.

1

2

Te weinig zitgelegenheden voor het onderhouden van contacten

Sluiting/afwezigheid van voorzieningen

2

Weinig en veel dezelfde bezoekers buurtcentrum en/of
ontmoetingsvoorzieningen

Veranderingen in de vervangende vervoersmogleijkheid, leidt tot een
lagere kilometer vergoeding (100km minder) Gevolg: men kan er minder
vaak op uit

1

Vervangend vervoer OV:

1

2

3

1
1
2
1

Inbraken in schuurtjes
Geen vrijwilligers voor wijk/buurtpreventie
Vandalisme
Veel hangjeugd, criminaliteit en geweld (Johan Cruyff plein)

F1b (D5e)
P2F1b (D5e)
F1b
F1b

1
2

5

Freq.

Sfeer in straat in de buurt geeft een onprettig gevoel
Onveilig gevoel na bezoek aan de bank of postkantoor

Negatieve invloed van slechte verlichting in de woonomgeving op het
veiligheidsgevoel

Problemen

P1F1
F1

Algemeen
F1a

-

P3F2O#

P3F2O#

-

-

F2dO#

F1c/F2O#

F1c/F2bO#

-

F1*O# (alle)

F1cO#

Bezoekers-/ontmoetingscentrum wordt niet (meer) bezocht door
lichamelijke veranderingen (slechter zicht/gehoor)

-

-

-

-

Nee, quote: "…nu is het rustiger, volgens mij is er een weg."
-

gemeente gaf aan er niet aan te kunnen doen, enkele dagen later werd
het toch verbetered

-

-

-

Geen vrijwilligers
-

-

Op grond van gezondheid en financien is het niet meer mogelijk
voorziening zo vaak te bezoeken doordat men verder moet reizen

Eventueel sociale cohesie verhogen d.m.v rustplekken (bv social sofa's) Contacten worden ondehouden tijdens het boodschappen doen

Een gezellige zitgelegenheid in de buurt kan bijdragen aan het
onderhouden van contacten in de buurt

-

-

Verbetering vervangend OV d.m.v samenwerking tussen
vervoersbedrijven zelf en zorginstellingen

Omgeving verbeteren en eventueel sociale cohesie verhogen d.m.v
rustplekken (bv social sofa's)

Melden overlast bij corporatie of gemeente
Bewoners aansporen bijwonen vergaderingen, voorlichtingen en
dergelijk in het activiteitencentrum

Wijkpreventie
Melden slechte bestrating bij gemeente > verder geen oplossing (zie
C1b)

Bevorderen sociale controle/betrokkenheid en oplettendheid van
buurtbewoners

-

Omgeving verbeteren en eventueel sociale cohesie verhogen d.m.v
rustplekken (bv social sofa's)

F1c/F2O#
-

Wijk/buurtpreventie
Na kleine incidenten toezicht door middel van wijkpreventie
Sinds steekpartij wordt plein helemaal gemeden
Er wordt minder gewandeld door overlast/geweld hangjeugd
Meer aandacht aan jongeren in de wijk d.m.v. steunpnt/opvang
Bewoners aansporen bijwonen vergaderingen, voorlichtingen en
dergelijk in het activiteitencentrum

F1*O# (alle)
F1bO# (alle)
***
***
P7(C1e)O#
F1c/F2bO#

Verlichting rond postkantoor was verbeterd na overval op boven
bewoner

F1O1

-

Auto wordt niet in de garage gezet als het buiten donker is
Hier komt men liever niet
Er werd een andere route naar huis genomen, zodat men goed zichtbaar was

***
***

-

Reden niet uitgevoerd / opmerkingen

Verlichting aanbrengen in de achterpaden via de berging van de
woningen

Oplossingen
Sociaal/psychologisch (F)

F1aO#

Codering

Trappenspecialist

Bouwfysica (LvA)

Vastgoed & planologie

Domotica

Bouwkunde

Ergonomie &
gerontechnologie

Vakgebied & expert

Bijlage 7: Overzicht problemen voor interviews experts

WONING Fysieke/Functionele problemen
1. Elektra, verlichting, e.d.
Weinig lichtpunten voor verlichting
Klapperende binnendeuren tijdens ventileren
Slecht horen deurbel
Ongeaarde stopcontacten
Weinig daglichttoetreding (in de woning)
Te weinig verlichting overloop
Geen verlichting in berging
Foute schakeling elektra garage en keuken
Aflezen meters in meterkast
Locatie wasmachine
2. Onderhoud
Onderhoud woning/tuin is moeilijk voor de bewoner
3. Berging, ruimte voor stallen en opladen scootmobiel
Te weinig bergruimte
Geen mogelijkheid stallen scootmobiel
4. Toegankelijkheid en functionaliteit van de keuken
Beperkte ruimte in de keuken voor ADL/AHL
X
Hoogte werkblad keuken
Keuken niet rolstoel toegankelijk
X
Moeilijk bereikbare onderkastjes
Moeilijk bereikbare bovenkastjes
5. Toegankelijkheid en functionaliteit van de badkamer/het toilet
Bereikbaarheid, toegankelijkheid en bewegingsruimte badkamer
X
Geen toilet op slaapverdieping
X
Toegankelijkheid toilet
X
Rand douchewand op vloer stoort bij betreden van douche en bij de
schoonmaak
6. Horizontale mobiliteit
Bewegen door hal/gang zonder loophulpmiddelen
Rolstoel doorgankelijkheid gang beperkt i.c.m. traplift
Brancard kan niet horizontaal uit woning
Te weinig bewegingsruimte bij wasmachine
X
7. Verticale mobiliteit
Gebruik vlizotrap
Treden van keldertrap beginnen direct en meteen met een draai (beperkte
goede optrede)
8. Toegang tot de woning
Bediening voordeur
WONING Sociale/Psychologische problemen
1. Geluidsoverlast
Geluidsoverlast van buiten
Geluidsoverlast buren/gehorige woning
2. Mogelijkheden inschakelen hulp
Weinig mogelijkheden inschakelen hulp

17 februari 2017

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

157

X

Trappenspecialist

Bouwfysica (LvA)

Vastgoed & planologie

Domotica

Bouwkunde

Ergonomie &
gerontechnologie

Vakgebied & expert
3. Inbraakgevoeligheid
Inbraakgevoeligheid voordeur
Inbraakgevoeligheid deuren
4. Verlichting
Onvoldoende licht voordeur

X
X
X

WOONGEBOUW Fysieke/Functionele problemen
1. Verlichting
Weinig daglichttoetreding in het trappenhuis
X
2. Verticale mobiliteit
Oplaadpunt traplift alleen boven
3. Toegang tot berging
Toegang berging rondom woongebouw
X
WOONOMGEVING Fysieke/Functionele problemen
1. Verlichting
Weinig of slechte verlichting in de achterpaden
Weinig verlichting op het garageplein
2. Inrichting openbare ruimte
Te weinig rustpunten in de woonomgeving
Rustpunten zijn verwijderd vanwege ondeugdelijk gebruik/ vernieling
Rustpunten zijn te laag
Te korte oversteektijd
Opritten trottoirs vrij hoog
Wateroverlast in achterpaden bij veel regenval. Te weinig putten
3. Onderhoud openbare ruimte
Trottoir en straat in winter slecht begaanbaar
Onderhoud groenvoorziening, een deel wordt wel gedaan en een deel niet
Overlast hondenpoep
Slecht onderhoud achterpaden
4. Bereikbaarheid/toegankelijkheid voorzieningen
Bereikbaarheid voorzieningen
Sluiting/afwezigheid van voorzieningen
Beperkte openingstijden ontmoetingsvoorzieningen
5. Openbaar vervoer
Geen opstappunt OV op loopafstand
WOONOMGEVING Sociale/Psychologische problemen
1. Veiligheidsgevoel
Negatieve invloed van slechte verlichting woonomgeving op het
veiligheidsgevoel
Geen vrijwilligers voor wijk/buurtpreventie
Veel hangjeugd, criminaliteit en geweld
Onveiligheidsgevoel door weinig sociale controle i.c.m. verandering in
bevolking
2. Sociale contacten/cohesie
Weinig sociale controle/cohesie
Weinig contact met “nieuwe” buren
Te weinig zitgelegenheden voor het onderhouden van contacten
3. Vervangend openbaar vervoer
Vervangend vervoer OV
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Bijlage 8: Interviewguide experts
Het doel van dit onderzoek is: het mogelijk maken dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven
wonen in hun huurwoning en dus het opheffen of verminderen van problemen die men in de huidige
huurwoning ervaart, welke een verhuisgeneigdheid veroorzaken.
Door het langer zelfstandig moeten wonen komen oudere huurders steeds meer problemen tegen in
het woonproces. Een aantal van die problemen zijn eenvoudig op te lossen, maar een aantal zorgen
voor een verhuisgeneigdheid onder de oudere huurders.
Aan de hand van interviews onder oudere huurders is in kaart gebracht welke problemen een
verhuisgeneigdheid kunnen veroorzaken.
Om toch het langer zelfstandig wonen van de oudere huurders in de huidige woning te bevorderen is
het dus noodzakelijk dat er een oplossing komt voor deze problemen.
Voor een deel van deze problemen zijn oplossingen aanwezig, maar zijn deze niet voldoende of
voldoen ze niet aan de behoefte die er bestaat. Een deel van de problemen heeft geen oplossing en
daarvoor zullen oplossingen moeten worden aangedragen. Om voor deze problemen een oplossing
te kunnen bieden zal aan de hand van een aantal experts uit een bepaald aantal vakgebieden hulp
worden gevraagd door middel van dit interview.
Aan de hand van dit interview hoop ik dat u een aantal vragen kunt beantwoorden waardoor er een
oplossing of een oplossingsrichting voor problemen gevonden kan worden, zodat daarmee de
verhuisgeneigdheid van oudere huurders verminderd kan worden.
De vragen die ik zal stellen hebben betrekking op de onderstaande problemen. Deze problemen
zullen per categorie behandeld worden.

Problemen
Zie tabel bijlage 7

Algemene vragen over de problemen
1) Wat is uw algemene mening over dit probleem.
(Overschat, onderschat, klein, groot, vaak, weinig etc.)
2) Vindt u dat de bekende oplossingen het probleem voldoende oplossen?
a) Indien nee, wat zou er beter kunnen/moeten?
3) Weet u alternatieve oplossingen voor dit probleem vanuit uw eigen vakgebied?
4) Weet u alternatieve oplossingen voor dit probleem die in een ander vakgebied gezocht
moeten/kunnen worden?
5) Slot conclusie
a) Bekend
b) Alternatief eigen vakgebied
c) Alternatief ander vakgebied
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