
Themamiddag 
Woonvormen voor ouderen

Willemijn Souren Annemiek Schut

Woonzorg Nederland Woonz.nl

18 september 2018



26% van de bevolking 65+: 4,7 miljoen mensen

“Je bent maar een keer oud.”

2040

De overheid trekt zich terug. Ouderen moeten steeds meer zelf 

en met hun familie regelen.

Ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen.

TREND

1/3 van de 65+ers 80+: 1,6 miljoen mensen   



WIJ WILLEN WETEN 

WAT ER WÉL KAN



“Ook senioren willen zelfstandig  eigen, 

unieke keuzes maken om fijn te blijven 

wonen”

Zoeken leuk - Vinden makkelijk - Inspireren & Informeren

Waarom?

Hoe?
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Hulp

- Gemeente

- Voorziening

- PGB of in natura

- Toelatingscriteria + eigen 
bijdrage

Thuiszorg

- Zorgverzekering, basis

- Wijkverpleegkundige

- PGB of in natura

- Geen eigen bijdrage

Langdurige zorg

- Rijksoverheid

- Wet Langdurige Zorg > Wlz

- PGB of in natura

- Eigen bijdrage 

Complexe zorgwetgeving



• Sociale huurwoning heeft
maximale huurprijs van 
€ 710,68

• Vrije sectorhuurwoning
heeft een huurprijs hoger
dan € 710,68.

Wetgeving wonen
Passend toewijzen voor echtparen

Inkomen maximaal € 36.798,-
echter voor woningen tot € 597,30 
geldt een maximum inkomen
van € 30.400,-



• Stimuleringslening levensloopbestendig wonen
-via gemeente, voorwaarden verschillen

• Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
-via gemeente, mogelijk eigen bijdrage

• Wet Langdurige Zorg (WLZ) via WMO
-kosten niet hoger dan bij verblijf in zorginstelling

• Zorgverzekering

Woning aanpassen



• Wooncomplexen, special voor ouderen. Vaak met een
ontmoetingsruimte;

• Woonzorgcomplex met zorg nabij;

• Nieuwe woonvormen zoals bijvoorbeeld Knarrenhof of Zorgbutler

• Kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie

• Verpleeghuis

Woonvormen



     
 

     
 

 

    
 

      



• Door heel Nederland, 
30.000 woningen in 190 
complexen

• Bewonersconsulenten

• Soms met zorg, maar altijd
met ruimte voor
ontmoeting

Woonzorg Nederland
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Verhuizen
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Wonen
Verhuizen

Met & Zonder zorg

18.000 woningen

Diensten aan huis
Thuis blijven

Aan huis – in de buurt

200 diensten

Info & Inspiratie
Artikelen

Social media

60.000 bezoeken



WONINGEN

VOOR ZOEKERS



+ Sociale huur - residentieel

+ Direct – niet direct beschikbaar

+ Aangepaste woning – verpleeghuis

+ Gezelligheid, gemak, zorg

Harde & zachte
criteria
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Verhuizen
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Verhuizen



SERVICE & ZORG

VOOR ZOEKERS



+ 1 vraag > heel veel mogelijk

+ Gemak - zorg

+ Persoonlijk - digitaal

+ Iedere portemonnee

Aan huis - in de buurt
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Informatie

& Inspiratie



+ Taboes doorbreken

+ Voorbeelden van mogelijkheden

+ Stekkie van de maand

Inspireren & informeren



Je bent maar één keer oud!

Dank voor uw aandacht!


