
Kabinet presenteert plannen langer zelfstandig 
wonen 

Burgers willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat is een gedeelde 

opgave waar regionale samenwerking voor nodig is en waar de burger zelf 

ook een verantwoordelijkheid voor heeft. Dat schrijven minister Blok (BZK) en 

staatssecretaris Van Rijn (VWS) in de kamerbrief over langer zelfstandig 

wonen van 4 juni. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg zet de 

hoofdlijnen van de brief en de achterliggende rapportages op een rij. 

 

De brief is een vervolg op de brief van 6 juni 2013 over de effecten van de 

vergrijzing voor de woningmarkt en een reactie op het rapport van de Raad 

voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) 'Langer zelfstandig, een gedeelde 

opgave van wonen, zorg en welzijn' van januari jl. 

Honkvastheid neemt toe 

Achter één van de vijf voordeuren woont in 2040 een 75-plusser. De oudere 

van 2040 is vitaler, hoger opgeleid, heeft een hoger inkomen en meer 

vermogen en vaker een eigen woning. Hij krijgt eerder chronische 

aandoeningen maar later beperkingen. Maar er zijn ook kwetsbare groepen, 
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zoals mensen met dementie (250.000 in 2013 en 500.000 in 2040), lagere 

inkomensgroepen (700.000 ouderen met een inkomen beneden modaal) en 

alleenstaanden met een zwak sociaal netwerk. De honkvastheid neemt toe. 

Ouderen verhuizen niet of nauwelijks. Toch zet circa de helft van de 65-

plussers van nu nog één stap op de woningmarkt voor het overlijden. 

Drie manieren van huisvesting 

Voor de toekomst zien de minister en staatssecretaris drie manieren van 

huisvesting voor ouderen en mensen met een beperking, namelijk thuis 

wonen; wonen in een kleinschalige extramurale woonvorm en intramurale 

woonvoorzieningen. Het merendeel van de mensen zal in zijn eigen huis 

blijven wonen. Soms hebben zij een extra aanpassing nodig. Het is aan lokale 

corporaties en gemeenten om te zorgen voor voldoende geschikte woningen 

voor mensen met een zorgbehoefte. Ook de leef- en woonomgeving moet dan 

geschikt zijn. In de sterk vergrijsde woningmarkten zal de oplossing voor de 

opgave vooral gezocht moeten worden in aanpassing en transformatie van de 

bestaande woningvoorraad. Voor mensen met een zware zorgvraag zal 

intramurale zorg blijven bestaan. 

Grote regionale verschillen  

De regionale verschillen zijn groot. Binnen Nederland zijn grote ruimtelijke 

verschillen maar ook tussen en binnen gemeenten. Net als de Rli zijn Blok en 

Van Rijn van mening dat langer zelfstandig wonen op het regionale en lokale 

niveau dient te worden georganiseerd en dat ook op dat niveau de meeste 

knelpunten kunnen worden opgelost.  

Gedeelde opgave en andere rolverdeling 

Het langer zelfstandig wonen is een gedeelde opgave van burgers, 

ondernemers, gemeenten, zorgkantoren, woningcorporaties en 

zorgaanbieders. Hiervoor is samenwerking en maatwerk vereist. Dit vergt ook 

actie van de burger zelf, zoals het preventief aanpassen van de woning. 

Oudere huiseigenaren zullen eerder moeten nadenken hoe zij willen wonen op 

latere leeftijd. Dit biedt kansen voor het bedrijfsleven als het gaat om 

woningaanpassingen, domotica en persoonlijke dienstverlening. Ook ontstaan 

op vele plekken in het land burgerinitiatieven die gericht zijn op mensen met 

een zorg- of ondersteuningsbehoefte. De ministeries “zien graag dat meer 



mensen op een andere manier, proactiever over zorg en ondersteuning gaan 

denken”.  

Belemmeringen 

Initiatiefnemers ervaren belemmeringen bij het opzetten van (nieuwe) 

woonzorgarrangementen. Deze worden in de onderliggende onderzoeken 

uitgebreid beschreven. Hierbij gaat het om:  

a. Gebrek aan samenwerking en investeringen. 

b. Leegstand van zorgvastgoed. 

c. Stapeling van wet- en regelgeving. 

d. Gebrek aan informatie, kennis en bewustwording. 

Eerder is gebleken dat er geen landelijk overzicht is van de risico’s en 

knelpunten voor de vastgoedpositie van zorginstellingen als gevolg van de 

extramuralisering. Het risico van leegstand en een eventuele 

aflossingsproblematiek hangt af van meerdere factoren die van instelling tot 

instelling kunnen verschillen. VWS heeft door TNO een tool laten ontwikkelen 

voor de waardering van het vastgoed. De totale restschuld bedraagt volgens 

dit model tussen de €150 en €350 mln. Aedes en ActiZ zijn van mening dat de 

gehanteerde methode ongebruikelijk is en dat er gekeken moet worden naar 

de boekwaarde. 

Korting verhuurdersheffing 

Op het ombouwen van leegstaande verzorgingshuizen naar zelfstandig 

zorgvastgoed is de korting op de verhuurdersheffing van toepassing. Het gaat 

om een korting van 10.000 euro per omgebouwde wooneenheid. 

Mantelzorgwoningen vergunningvrij  

Het kabinet wil het mogelijk maken mantelzorgwoningen vergunningvrij aan te 

bouwen of op dezelfde kavel te zetten. De bouw van mantelzorgwoningen 

wordt vergelijkbaar met een garage of een tuinhuis, waarvoor ook geen 

vergunning nodig is. Naast deze landelijke verruiming voor de plaatsing van 

mantelzorgwoningen kunnen gemeenten zelf de mogelijkheden voor het 

(vergunningvrij) plaatsen van mantelzorgwoningen in hun 

bestemmingsplannen vergroten. Het streven is dit besluit op 1 oktober 2014 in 

werking te laten treden. 
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Transitieagenda Langer zelfstandig wonen 

Het Rijk start een Transitieagenda Langer zelfstandig wonen om partijen te 

ondersteunen bij de samenwerking om het langer zelfstandig wonen van 

ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische 

problematiek mogelijk te maken. De focus ligt op de verbetering van regionale 

samenwerking waardoor mismatches worden voorkomen, knelpunten worden 

opgelost en integrale oplossingen worden gevonden. De agenda richt zich op 

drie pijlers: 

1. Regiotafels in 43 Wmo-regio’s waaraan gemeenten, corporaties en 
zorgorganisaties deelnemen. En eventueel ook zorgkantoren, 
cliëntenorganisaties en organisaties van burgercoöperaties. Het doel is 
informatie delen en afspraken maken, bijvoorbeeld over de herstructurering 
van zorgvastgoed. De regionale overleggen “vormen de thermometer voor de 
voortgang van de transitie op landelijk niveau”. 

2. Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen. Het Rijk stelt een expertiseteam 
met kennis van zowel wonen, zorg en lokaal bestuur in dat op verzoek van 
lokaal of regionaal partijen kan faciliteren bij het komen tot afspraken. Dit 
team, geleid door Marnix Norder, moet voor de zomer een implementatieplan 
gereed hebben. Het team zal de noodzaak van regionale afspraken uitdragen 
en zal daarbij goede voorbeelden verschaffen. 

3. Kennis en informatie bundelen en beschikbaar stellen. De ministeries van 
BZK en VWS ondersteunen hiervoor onder andere het 
Experimentenprogramma Langer Thuis van Movisie, Platform31 en het 
Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Ook wordt het stimuleren van de 
inzet van technologie genoemd en de randvoorwaarden die daarvoor nodig 
zijn. Voor financiering van zorginfrastructuur wordt een overgangsregeling 
getroffen voor 2015-2017. Ook worden goede voorbeelden verzameld over 
het stimuleren van woningaanpassingen en het creëren van bewustwording.  

Onderliggende onderzoeken 

De transitieagenda is mede gebaseerd op een aantal rapporten. Het 

Kenniscentrum heeft van alle onderzoeken een korte samenvatting gemaakt 

met daarbij de betekenis voor woningcorporaties en zorgorganisaties. De 

volledige rapportages zijn te vinden als bijlage bij de brief (de eerste zeven) of 

in het dossier Seniorenwoningen op Rijksoverheid.nl 

Download de samenvattingen: 

 Companen rapport 'Woonvoorkeuren specifieke woonvormen voor ouderen: 
een verhaal met veel gezichten, mei 2014 (pdf, 340 kb) 
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 NZa rapport 'Monitor continuïteit van de zorg', april 2014 (pdf, 349 kb) 
 ABF rapport 'Herziening Monitor Investeren voor de Toekomst' (MIT), maart 

2014 (pdf, 345 kb) 
 RIGO rapport 'Randvoorwaarden voor extramuraal wonen bij zzp's VV 01 t/m 

04', maart 2014 (pdf, 345 kb) 
 Panteia rapport 'Belemmeringen bij het opzetten van woonzorgarrangementen 

voor senioren', maart 2014 (pdf, 346 kb) 
 Rli advies 'Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en 

welzijn', januari 2014 (nieuwsbericht op deze site) 
 PBL rapport 'Vergrijzing en ruimte', juli 2013 (nieuwsbericht op deze site) 
 NIDI rapport 'Regionale toekomstbeelden behoefte aan langdurige zorg en de 

relatie met wonen', mei 2013 (pdf, 357 kb) 
 Futureconsult scenariostudie 'Toekomstbeelden wonen met zorg', april 

2013 (pdf, 327 kb) 
 TNO rapport 'Wonen, zorggebruik en verhuisgedrag van ouderen: een 

kwantitatieve analyse', oktober 2012 (pdf, 462 kb) 
 TNO essay 'Toekomst wonen met zorg in Nederland', september 2012 (pdf, 

335 kb) 
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