
A
d

v
ie

s
 0

4
6

 

in vogelvlucht

Oude bomen? Oude bomen moet

je niet verplanten

Advies over ouderenbeleid en wonen



advies 046
De themacommissie vraagt om advies

Op verzoek van de Themacommissie Ouderenbeleid van de Tweede Kamer heeft

de VROM-raad zich gebogen over het vraagstuk ouderenbeleid en wonen. De commissie

heeft een reeks van vragen voorgelegd. De raad is in dit advies nagegaan hoe de vraag van

ouderen is en hoe de markt en de overheid meer adequaat kunnen reageren op de gediffe-

rentieerde vraag. De vragen uit de bijlage van de adviesaanvraag zijn beantwoord in bij-

lage 2. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft op verzoek van de raad een studie ver-

richt naar de financiële spankracht, woningmarktgedrag en woonwensen van ouderen. 

Meer ouderen, meer verschillen

Het aantal ouderen zal in de nabije toekomst sterk toenemen: in de periode tot

2020 zal vooral de leeftijdsgroep tot 75 jaar toenemen, daarna zal het aantal personen van

75 jaar en ouder sterk stijgen. Deze vergrijzing hoeft niet als een plotselinge “ramp”

beschouwd te worden, maar als een ontwikkeling die gaandeweg aanpassingen van het

beleid vergt. 

Met het toenemen van het aantal ouderen nemen ook de onderlinge verschillen

toe. Dé oudere bestaat niet. Het criterium “leeftijd” is op zichzelf een criterium met een

beperkte kracht. De verschillen binnen de groep ouderen hebben betrekking op

verschillende vormen van zelfredzaamheid. Zo zijn er verschillen in fysieke

zelfredzaamheid (mate van gezondheid: vooral personen boven de 75 jaar hebben

lichamelijke beperkingen), in financiële zelfredzaamheid (hoogte inkomen en vermogen:

vooral eigenaar bewoners hebben een beter inkomen en een betere vermogenspositie) en

in sociale zelfredzaamheid (hulp in de omgeving, sociaal netwerk: met name

alleenstaande ouderen zijn dan kwetsbaar). 

Onder de noemer ouderen zijn dus diverse groepen te onderscheiden: zowel vitale als

zorgbehoevende ouderen, zowel rijke als arme ouderen, zowel ouderen met een hecht

sociaal netwerk gebruikmakend van mantelzorg als ook ouderen die dat niet hebben.

Er zijn grote verschillen in financiële spankracht van ouderen, met name tussen

huurders en eigenaar-bewoners. Deze verschillen worden naar verwachting in de toe-

komst alleen maar groter. Dit betekent dat naast de luxere vraag van welgestelde ouderen,

er ook altijd een vraag zal zijn naar sobere, doelmatige woningen waar zorg kan worden

geboden voor ouderen met een bescheiden inkomen en vermogen. 

Gezien de grote verschillen in financiële draagkracht tussen ouderen lijkt het wenselijk de

financiële steun van de overheid niet generiek in te zetten, maar specifiek voor de minst

draagkrachtige ouderen, die veelal in de huursector wonen. Dit is ook de strekking van

een eerder advies van de VROM-raad over eigenwoningbezit. 

Het is evenzeer wenselijk het sociaal en cultureel kapitaal van ouderen meer in het beleid

te onderkennen en te faciliteren. Bijzondere aandacht is geboden voor de (groeiende en

specifieke) opgave van allochtone ouderen.

Verschillen in het woningaanbod 

Is er voldoende en divers woningaanbod beschikbaar voor de gedifferentieerde

vraag van de ouderen? In de afgelopen decennia is er een breed palet van woon- en zorg-

voorzieningen voor ouderen ontstaan: van woonzorgcomplexen, aanleunwoningen,

groepswonen voor ouderen tot diensten- en zorgaanbod aan huis. Dit woningaanbod is

onder te verdelen in drie segmenten in de vorm van een piramide, te weten:

• een smalle bovenkant met woon- en zorgvoorzieningen voor de zwaardere zorg-

vraag (verzorgd en beschermd wonen, zowel intramuraal als extramuraal); 

• het middensegment voor de lichtere zorgvraag van ouderen: diverse typen oude-

renwoningen en overige nultredenwoningen;  

• een brede basis, waarbinnen de meeste woningen vallen, die - naar de huidige

definitie - niet geschikt zijn voor de vraag van ouderen. 

Ruimere blik

Over de geschiktheid van de woningen voor ouderen wordt naar het oordeel van

de raad nog erg schematisch en weinig flexibel gedacht. Zo worden woningen zonder

trappen (binnen en buiten) geschikt geacht, terwijl dit voor een aantal niet het geval is,

vanwege ligging, woonomgeving en kwaliteit. Aan de andere kant worden eengezinswo-

ningen ongeschikt geacht, terwijl vele van deze woningen geschikt zijn of met beperkte

ingrepen geschikt te maken zijn.

De consequentie van een meer diverse vraag van ouderen is ook dat er een grote band-

breedte moet zijn in het woningaanbod (kwaliteit, prijs). Ook een grotere flexibiliteit in de

eigendomsvormen kan hiervoor dienstig zijn. Nu is de woningmarkt nog in tweeën

gedeeld: in een huur- en een koopsector. Met arrangementen tussen koop en huur kun-

nen de ouderen veel beter gebruik maken van het vermogen dat in de woning is opgesla-

gen en zo ook aanpassingen aan de eigen woning financieren. Ook in ruimtelijk opzicht is

een divers aanbod gewenst. 

Doe meer met het bestaande

Er kan dus meer met het bestaande: in de woningen en in het vermogen liggen

mogelijkheden. Zo meent de raad, dat in het beleidsdenken het parool van de door-

stroming te veel leidend is en in de definitie van geschikte ouderenwoning te zeer de

in vogelvlucht



nultredenwoning als richtinggevend wordt genomen. De opgave moet daarom veel-

vormiger geformuleerd worden. De raad beveelt aan meer uit te gaan van (gewenste)

stabiliteit en van investeringen in de bestaande woningvoorraad. 

Ruimtelijk gezien betekent dit een voortzetting van de bestaande spreiding van

ouderen. Scherpe segregatie van ouderen is niet erg waarschijnlijk en wordt ook niet

erg gewenst. Dit neemt niet weg dat vrijwillige concentraties op een laag schaalni-

veau (woongroepen, kleinschalige woonvormen, gated communities) vanuit een

behoefte aan veiligheid en geborgenheid tot de reële mogelijkheden behoren. Dit

hoeft niet als een probleem gezien te worden. 

Investeer in de bestaande woningvoorraad, maar ook in de nieuwbouw 

Vooral voor de lichtere zorg, in het middensegment van de piramide, moet er

in de voorraad geïnvesteerd worden om deze beter geschikt te maken voor deze

vraag (kleine en grotere ingrepen, in huur- en koopsector, in wonen, in wonen met

zorg en in welzijn). Het instrument van de woonruimteverdeling om meer ouderen

in geschikte woningen te plaatsen, moet in dit verband niet overschat worden.

Intussen blijft wel de urgentie in volle omvang bestaan om nieuwe woningen in de

categorie verzorgd en beschermd wonen te bouwen. Het is zorgelijk dat de produc-

tie van woonzorgvoorzieningen in het bovenste segment zo achterblijft. Een forse

verhoging van deze productie is nodig om de bestaande achterstand in te lopen, de

demografische groei van de vraag bij te houden en de kwaliteit te verhogen. In veel

voorzieningen is een functionele veroudering opgetreden, omdat de eisen (b.v.

privacy) in zo’n twintig jaar sterk zijn gestegen. 

De onzekerheid voorbij

In de wereld van wonen en zorg is een hoge mate van onzekerheid. Er zijn

verschuivingen gaande in het overheidsbeleid van centrale naar decentrale aanstu-

ring en er is een verschuiving van overheid naar markt. De onzekerheid over verant-

woordelijkheden en over de (continuïteit van) budgetten leidt tot stagnatie en wacht-

gedrag van partijen. Er treedt risicomijdend gedrag op en de extramuralisering

stagneert. Een kans in dit verband is dat gemeenten via de nieuwe WMO meer regie

kunnen voeren, maar over de vraag of de middelen hiervoor toereikend zijn, bestaan

twijfels in den lande. 
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