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. Vergrijzing is tikkende
tijdbom op de woning-
markt én in de zorg.. Er moeten meer wo-
ningen komen die inspe-
len op de specifieke be-
hoeftes van ouderen.. Passende woonvormen
remmen zorgvraag af.. Toch gebeurt er nog
te weinig, waarschuwen
oudereninstanties.. Sommige corporaties
en vastgoedontwikke-
laars werken aan pas-
sende woningen voor
ouderen.

WO N I N G M A R K T

Oudere wil welverhuiz

D
e 70-jarigeAd—typekerstman:
groot, gezellig, hartelijk— isman-
telzorger voor zijnmoeder van
96. Enhijweet zeker: zoals zijwil
hij niet oudworden. ‘Zij vereen-
zaamt.Doordat ze steedsmoeilij-

ker loopt, komt ze steedsminderbuiten.Ookal
kom ik elkeweekdrie of vier keer langs, het is
niet genoeg.’

Daarombroedt de semigepensioneerde
bouwadviseur, die liever nietmet zijn volledige
naam indekrantwil, op een laatstewerkproject:
het ontwerp endebouwvan vijf clusterwonin-
gendiehij en zijn vrouwsamenmetbevriende
stellenwillen gaanbetrekken. ‘Jewoontdan
zelfstandig,maardoet ook veel samen.’

Zijn ontwerp voorziet in gemeenschappelij-
ke ruimtes zoals eenwoonkeuken, een lees- en
spelletjeskamer eneen logeervertrek voor visite
of inwonende verpleegster. ‘Daarnaastwil ik een
soort administratiekantoor, dat bijvoorbeeld
hulp inhet huishoudenof zorg regelt als dat
nodig is’, vertelt hij. ‘Maarhet idee is in eerste
instantie dat je elkaar eenbeetje helpt enopel-
kaar past.’

Dat zalwelmoeten,wanthet bejaardentehuis
bestaat nietmeer. Sinds een jaar of acht gele-
denwerdbegonnenmethet opdoeken vande
verzorgingshuizen, gaapt een enormgat tussen
eigenhuis en verpleeginstelling, constateert
LianedenHaan, directeur-bestuurderbij ou-
derenbondAnbo. ‘Mensenhebbeneen steeds
zwaarderemedische indicatie nodig om inaan-
merking te komenvoor een verpleeghuisplek.
Daardoorblijven ze langer thuiswonen, ook
wanneerhet eigenlijknietmeer kan. Enbelan-
den ze vaker opde spoedeisendehulp.’

Deoplossing ligt niet (alleen) inmeer ver-
pleeghuisplekken.Wantdat is geenhaalbare
kaart,weetCees vanBoven, bestuursvoorzitter
vanwoningcorporatieWoonzorgNederland. In
2040 is immers eenopde vier inwoners 65-plus-
ser,waarvaneenderdebovende tachtig.

Ermoeten verpleeghuizenwordenbijge-
bouwd,maar ookmoethet roer omopdewo-
ningmarkt. Ermoetmeer ruimtekomenvoor
alternatievewoonvormenzoals de gedroomde
clusterwoningen vanAd, of hofjes.Maar ook
voor andere collectievewoonformules zoals
woongroepen,woongemeenschappen vanoud
en jongof ouderenflatsmet zorg opafroep.

En zelfs dat is niet genoeg, vindtVanBoven.
‘Waarwij naartoemoeten, is een zorgzame stad.
Wat ikdaarmeebedoel?Deopenbare ruimte zo
indelendatmensenwordenuitgenodigdomte
bewegenenelkaar op te zoeken, dat de gemeen-
schapszinwordt versterkt.’

Zo’n radicale visie is nodig, omdatwij numet
z’n allen langer oud zijndanweooit jongwaren.
‘Mensendie in eenaangepast huiswonen, in
een zorgzameomgeving, hebbenminder zorg
nodig’, zegt VanBoven.

DenHaanweet er zelfs eenprijskaartje aan te
hangen: geschikte ouderenhuisvestingkanhet
Rijk jaarlijks €45mln tot €60mlnaan zorgkos-
tenbesparen.Nu zitten tienduizendenouderen
gevangen in veelal te grotewoningen, omdat
gemeenten teweinig ooghebben voorwat zij
nodighebben. ‘Zijwillenheuswel verhuizen en
kleiner gaanwonen,maar er is geenpassend
alternatief.’

Meestal gaat het over jonge starters die geen huis
kunnen krijgen. Maar voor ouderen is het gebrek
aan passende woningen nog veel schrijnender.
‘Mensen blijven te lang in een ongeschikte woning
en de gevolgen komen voor rekening van de zorg.’

In het kort

‘Passend’betekent: inhunvertrouwdebuurt
met eeneigenvoordeur ennoodzakelijke voor-
zieningenals supermarkt, huisarts enopenbaar
vervoerdichtbij. ‘Denadrukmoetopwonen
liggen, enniet opzorg’, zegtDenHaan. ‘Men-
senwillennietbetutteldworden.Het instituti-
onele vanhet verzorgingstehuiswillen zij niet
meer.Maar zewillenweldeeluitmakenvan
eengemeenschapwaarmensennaar elkaar
omkijken.’

OMGEBOUWD BEJAARDENTEHUIS
Zoals inhetAmsterdamseAmstelhuis.Omelf
uur ’s ochtends zitten indeknussewoonkamer
annex sociëteit her ender keuvelendegroepjes
aandekoffie,weggezakt inbehaaglijke fauteuils
naast het raamof aande leestafelwaar zede
ochtendkranten samendoornemen.Af en toe
knikkenof groeten ze als iemanduit de lift stapt
opwegnaardebar of naarbuiten.

‘Voor eendeel zijnhet bewoners,maarwe
hebbenook stamgastendiehier indebuurt
wonen’, vertelt directeurHélènePattijn van
vastgoedontwikkelaarCocon. ‘Diemeneerdaar,
die komt elkedag.’ Ze zwaait vriendelijk. ‘We
hebbenheel nadrukkelijk eenbuurtfunctie.’

Vijf jaar geledenbouwdeCoconhet voorma-
ligebejaardentehuis aandeAmstel om tot 120
zelfstandige sociale huurwoningen voor oude-
ren.Naast de sociëteitmet eetcafé opdebegane
grondhuist ook een thuiszorgorganisatie opde
eerste verdieping. Indekelder eenfitnessruim-
te, eenknutselplek, eenpraktijk fysiotherapie
eneenwasserette.

‘Wehebbenhet gebouwdzoals ikhet voor
ogenheb later als oudere te kunnenwonen’, ver-
telt Pattijn, die dedrijvendekrachtwas achter
de transformatie. ‘Senioren staanheel anders
inhet levendan vroeger.Hier inde sociëteit
hebbenwegoedebierenaandepompenzijn
er regelmatig verschillende activiteiten, varië-
rend vanbridgeclubs tot filmavondenendiners
dansantmetdixielandof blues.’

Als particulier bedrijf heeftCoconmeerde
vrije handdaneendoorsneewoningcorporatie.
Door allerlei aanbestedingsregels hebben
corporaties bij debouwvan zorgvastgoed
weinig te vertellenover de gemeenschappelij-
ke voorzieningenen zijn zij gebondenaaneen
strikt toewijzingsbeleid:wiehet langst opde
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lijst staat, krijgt de eerstvolgendeplek.
HetAmstelhuisheeft zelf indehandwie er

komtwonen, vertelt Patijn. ‘We staanopen voor
70-plussersmet een lichte zorgvraag.Daar valt
ookonder: eenzaamzijn, of tweehoogwonenen
nogmoeilijk trapkunnen lopen.Dat zijn geen
officiële criteria,maardaarhoevenwij onsniet
aan tehouden.’

Verder is het Amstelhuis vooral bestemdvoor
mensenuit debuurt. ‘En zemoetenniet al te
veel zorgnodighebben, als ze voorhet eerst hier
komenwonen. Zo lerendebewoners elkaar
kennenwanneer zenogfit zijn, enheeftmen
ermeer voor over als eenbuur geleidelijkmeer
hulpnodigheeft’, legt Patijnuit.

Waaromzijn ernietmeerprojecten als die
vanCocon?Die zijn erwel degelijk, zegt VanBo-
ven vanWoonzorg. Alleen, het zijn er langniet
genoeg.Gemeentennemennogonvoldoende
de regie, vindtAnbo.Deouderenbond schat het
tekort aanpassendewoningenop zo’n80.000
tot 90.000. ‘Gegevendeaantallen is het verbijs-
terenddat er zoweinig gevoel voorurgentie be-
staat bij Rijk engemeenten,’meentDenHaan.

Gemeentengevendedoorslag, ervoer Pattijn.
Dankzij eenwelwillend stadsdeel konCocon
destijdshet Amstelhuis voor een schappelijke
prijs bemachtigen.Daarbij stond vast dat de lo-
catie zijn zorgfunctiemoest behouden.Diebe-
paling vindt Patijn eenhandige vuistregel om te

4,8miljoen
Aantal 65-plussers neemt
komende twintig jaar toe van
3,3miljoen tot 4,8miljoen. Een
derde van hen is ouder dan 80.

€43mrd
Bij ongewijzigd beleid zullen
komende decennia de kosten
van ouderenzorgmeer dan
verdubbelen, tot zo’n €43mrd.

enmaar kan nergens heen

zorgendat er voor ouderen voldoendewordt ge-
bouwd. ‘Als eenbejaardentehuiswordt gesloopt
of herontwikkeldmoethetweer voor ouderen
wordenbestemd.’

SUF IMAGO
Maarook eengemeente kanniet alles. Rotter-
damvoert al jaren actief beleid omzijnwoning-
voorraadaan tepassen, vertelt BasKurvers,
wethouderbouwenenwonen. Starre regelge-
ving engeldgebrekmakenhet somsmoeilijk.
Zobelet de verplichtemarkttoets gemeenten
bij debouwvan zorgvastgoedmet corporaties
afspraken temakenover debenodigde voorzie-
ningen.Dat kanertoe leidendat er garageboxen
onder indewoontorenkomen, inplaats vande
gewenstebuurtsuper, kapper of fysiotherapeut.
‘Als diemarkttoetswordt versoepeld, kunnen
wij in eenhoger tempodoor.’

Rotterdam isnog eenuitzondering.Demees-
te gemeentenhebbenonvoldoende zicht opde
leeftijdsopbouwvanhun inwoners, laat staan
dat zij gericht ouderenbeleid voeren,weetAnbo.
Ouderenhuisvesting is gewoonniet sexy, con-
stateertDenHaan. ‘Het zijn vooral de jongeren
zonderwoningdiedekrantenkoppenhalen.
Maarhelp je ouderenaaneenpassendewo-
ning, danprofiterende jongerenook, omdatde
doorstromingopdewoningmarktweer opgang
komt.’

Het vroegere bejaar-
dentehuis Amstelhuis
in Amsterdam is
omgebouwd tot 120
zelfstandige sociale
huurwoningen voor
ouderen. Op de begane
grond zit een sociëteit
met eetcafé. In de kelder
is een fitnessruimte en
een praktijk voor fysio-
therapie. FOTO’S: ROGER
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