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Inleiding 

Hoofdstuk 1  

Inleiding 

In 2009 en 2010 leidde RIGO in opdracht van de gemeente Pijnacker -Nootdorp een 

project waarbij woningaanpassingen voor 75 -plussers centraal stonden. In deze uit-

gave vindt u een samenvatting van de projectbeschrijving en de resultaten van het 

project. Er wordt afgesloten met lessen voor andere gemeenten en corporaties.  

1.1 Aanleiding project 

Woningen beter geschikt maken 

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft verschillende stappen gezet om het toenemende aantal 

ouderen adequaat te huisvesten. Een van de activiteiten betreft het beter geschikt maken van 

bestaande woningen. Uit onderzoek blijkt dat veel ouderen niet willen verhuizen en in de hu i-

dige woning willen blijven wonen. Ongeveer een op de drie 65 -plussers valt minstens een keer 

paar jaar, en de helft van deze ouderen loopt daarbij fysiek letsel op. De meeste valincidenten 

vinden in en om het huis plaats. Dat maakt het legitiem om de aandacht te vestingen op de 

situatie in de huidige woning. Daarbij blijkt uit onderzoek dat veel ouderen in oudere woningen 

wonen die door beperkte cascomaten niet makkelijk op te plussen zijn tot rolstoeltoegankelijke 

woningen. Met een aantal kleine aanpassingen kunnen deze woningen echter veel veiliger g e-

maakt worden waardoor de kans op vallen aanzienlijk wordt verkleind.  

 

Er is meer nodig dan alleen bewustwording 

In 2006 heeft daartoe het project “Halt u valt” plaatsgevonden, waarbij speciaal daarvoor g e-

trainde oudere vrijwilligers huisbezoeken afleggen bij 78 -plussers en hen bewust maken van 

onveilige situaties binnenshuis en hen daarover adviseren. Daar blijkt de praktijk weerbarstig: 

ten eerste blijkt het lastig om bij ouderen binnen te komen. Ten tweede blijkt het lastig om 

ouderen te overtuigen van de noodzaak om b.v. meubels anders te plaatsen zodat een veilige 

doorgang ontstaat of een aanvraag in te dienen bij het Wmo loket voor een woningaanpassing. 

Van de 67 verwijzingen naar het Wmo loket leidde er maar één tot een daadwerkelijke aan-

vraag. De inspanningen leiden nog niet tot de gewenste resultaten. Er is meer nodig.  

 

Geleerd van ervaringen elders 

Ook ervaring uit andere projecten leert dat het vaak lastig is om ouderen te overtuigen (pr e-

ventieve) maatregelen te nemen om de veiligheid binnenshuis te verbeteren. Men voelt zich 

nog gezond en veilig in huis, 86% van de 75 -plussers woont immers nog zelfstandig.  Sommige 

ouderen hebben moeite toe te geven dat ze ouder worden. Ook ziet men op tegen het geregel 

en de rompslomp van het inschakelen van een aannemer of klusjesman of de bureaucratische 

rompslomp van een aanvraag bij het Wmo loket. Daarnaast zijn de kosten een belemmering. 

Ook leidt de mogelijkheid om een woningaanpassingen via de Wmo vergoed te krijgen tot ui t-

stel en afstel van het zelf preventief aanbrengen van woonvoorzieningen omdat men geen “dief 
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van de eigen portemonnee” wil zijn. Het opplussen moet voor de mensen dus echt een voor-

deel betekenen.  

Deze voordelen liggen in het realiseren van woningaanpassingen zonder al te veel rompslomp.. 

Ook garanties voor een snelle uitvoering binnen een beperkte tijd om overlast te beperken 

kunnen helpen. Bij deze doelgroep is het leveren van maatwerk belangrijk.  Succesfactoren
1
 zijn 

een persoonlijk advies, de betrokkenheid van andere ouderen(organisaties), maatwerk, een 

eenvoudige aanvraagprocedure (met ondersteuning), een financiële prikkel  en een snelle af-

handeling. Ook het gebruik maken van de netwerken van ouderen kan helpen. Het blijkt dat 

ouderen namelijk eerder geneigd zijn de noodzaak van een woningaanpassing te accepteren als 

de thuiszorgmedewerker aangeeft deze nodig te hebben om zi jn/haar werk goed uit te kunnen 

voeren. Het project in Pijnacker-Nootdorp is zo vormgegeven dat van deze leerpunten gebruik 

is gemaakt. 

 

Informatiecampagne 

In Pijnacker-Nootdorp bleek het budget voor woningaanpassingen uit de Wmo meerdere op-

eenvolgende jaren niet volledig te zijn benut. De indruk bestaat dat een deel van de doelgroep 

de weg naar de gemeente niet weet te vinden. Op deze manier blijft een groep kwetsbare o u-

deren ‘verborgen’ voor de gemeente en andere organisaties die hulp kunnen bieden. Ook 

drempels als lange proceduretijden ( vanuit het perspectief van de aanvragers)  zouden mensen 

ervan weerhouden om een aanvraag te doen. Als men een woningaanpassing aanvraagt, dan 

heeft men die eigenlijk per direct nodig.  

Reden voor de gemeente om een project te starten voor 75-plussers: een informatiecampagne 

over de Wmo-woonvoorziening en een aanbod van kleine woningaanpassingen zonder indica-

tieprocedure vanuit de Wmo om woningen voor ouderen veiliger te maken in het kader van 

valpreventie. 

1.2 Het project in het kort 

Inwoners van 75 jaar en ouder uit de gemeente Pijnacker -Nootdorp ontvingen in 2009/2010 

een voorlichtingsbrochure over de Wmo woonvoorziening. Daarnaast werd hen tijdelijk de m o-

gelijkheid aangeboden voor het (gratis) aan laten brengen van een of m eer kleine woningaan-

passingen: 

 Wandbeugels 

 Een extra trapleuning  

 De bediening van een bovenraam via afstandsbediening  

 Een drempelhulp bij voordeur of achterdeur.  

Men hoefde alleen een eenvoudig formulier in te vullen en te retourneren aan de gemeente. 

De gemeente zorgde ervoor dat de woningaanpassingen op afspraak vlot werden uitgevoerd. 

De gemeente had hiertoe een contract gesloten met Hartingbank Revalidatiehulpmiddelen.  

Het project kreeg verder vorm via de “netwerkbenadering”: twintig maatschappelijke organisa-

ties (thuiszorg, Stichting Welzijn Ouderen, kerken, corporatie, ouderenbonden, Zonnebloem, 

Rode Kruis) waren bereid zich te verbinden aan het project en het project te ondersteunen 

door de “boodschap” van het project verder te verspreiden onder de o uderen waar zij contact 

mee hebben: op bijeenkomsten, in bladen en bij huisbezoeken (thuiszorg, kerk, Zonnebloem) 

werd gewezen op het project.  

 

1
 Zie ook Handreiking opplussen woningen van oudere eigenaar bewoners, VROM/VNG 2006.  
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Projectresultaten 

Hoofdstuk 2  

Projectresultaten 

140 van de 371 deelnemers zijn naderhand bezocht voor een evaluatie. In dit  hoofd-

stuk treft u de resultaten aan.  

2.1 Belangstelling 

Er hebben meer ouderen meegedaan aan het project dan van tevoren was ingeschat. Er was 

uitgegaan van maximaal 20% van de doelgroep, de respons bleek 23,7%.  

Dee lname  aan  het  p ro j ect  

 Nootdorp Pijnacker en Delfgauw Totaal  

Verzonden brochures  464 1101 1565 

Aantal deelnemers absoluut  102 269 371 

Percentage deelnemers  22% 24,4% 23,7% 

Bron: gemeente Pijnacker-Nootdorp, bewerking RIGO  

 

De ouderen hebben alleen die voorzieningen aangevraagd die zij voor zichzelf nodig achten. 

Daardoor kon het grotere aantal aanvragers allemaal worden geholpen, met een kleiner budget 

dan was begroot. Er was vooral belangstelling voor de wandbeugels.  

Gev ra agde woningaanpas s ingen  in  pro centen  

 

Bron: gemeente Pijnacker-Nootdorp, bewerking RIGO  

 

 

Niet alle voorzieningen konden in de praktijk worden aangebracht. In totaal kon 8% van de 

aanvragers niet binnen het project bediend worden. Bij meer dan de helft week het eindresul-

taat af van de oorspronkelijke aanvraag, omdat het soms niet mogelijk bleek om een aanpa s-
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sing aan te brengen, maar ook omdat Hartingbank Revalidatiehulpmiddelen  de ruimte had om 

flexibel om te gaan met het pakket woningaanpassingen binnen  gestelde kaders.  

2.2 Waardering 

Het project is positief ontvangen door de doelgroep: men waardeerde het initiatief van de g e-

meente om de ouderen aan te bieden de woning veiliger te maken. Wanneer er contact was 

met de gemeente, verliep dit prettig en voorspoedig. Ook over de dienstverlening van de Har-

tingbank Revalidatiehulpmiddelen zijn de ouderen (zeer) tevreden.  

Mate van  tev redenhe id  o v er  de  d iens tve r len ing  van  gemeente  en  Har t ingbank Re val id a-

t iehu lpm idde len  (n =14 0)  

Mening  gemeente Hartingbank Revalisatie-

hulpmiddelen 

Zeer tevreden 50% 64% 

Tevreden 49% 35% 

Neutraal 1% 1% 

Ontevreden -  

Zeer ontevreden -  

Bron: gemeente Pijnacker-Nootdorp, bewerking RIGO  

 

2.3 Informatiedoelstelling 

De helft van de aanvragers was geheel niet op de hoogte van de Wmo woonvoorziening. Voor 

bijna iedereen was de informatie uit de brochure ook deels of geheel nieuw.  

Bent  u  doo r  de  in fo rma tie campagne bete r  op  de  ho ogte?  

 

Bron: gemeente Pijnacker-Nootdorp, bewerking RIGO  

 

Van de aanvragers heeft 26% ook een vervolgaanvraag gedaan voor een Wmo -voorziening 

(huishoudelijke hulp, vervoer, woonvoorziening). Het aantal reguliere aanvragen is ook gest e-

gen ten opzichte van voorgaande jaren: vergeleken met dezelfde  periode 2007/2008 is de stij-

bijna alles 
was nieuwe 
informatie; 

47% 

deel 
informatie 
was nieuw; 

49% 

geen 
nieuwe 

informatie; 
4% 
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ging significant
2
, vergeleken met dezelfde periode in 2008/2009 is deze stijging net niet signif i-

cant.  

Aandee l  aanv rage rs  v erge leken  in  per iode  1  nov em ber t/ m 31 maar t  jaren  20 07,  20 08 ,  

2009  en  2 010  

Periode 1-11 t/m 31-3 Aandeel aanvragers op 65-plussers in P-N 

2007/2008 1,4% 

2008/2009 1,6% 

2009/2010 regulier 2,3% 

 

2009/2010 project 6,6% 

2009/2010 regulier + project
3
 7,1%  

Bron: gemeente Pijnacker-Nootdorp, bewerking RIGO  

 

2.4 Betekenis van de nabezoeken 

Van de 371 aanvragers zijn 140 naderhand bezocht door de Wmo -consulent ten behoeve van de 

evaluatie. Hierbij werd 1 op de 7 ouderen doorverwezen naar andere hulp of voorzieningen dan 

de (reguliere) Wmo-woonvoorziening. Dit worden ook wel de ‘kwetsbare ouderen’ genoemd.  

Onder de groep ouderen die een nabezoek heeft gehad waren er iets meer mensen die een 

vervolgaanvraag hebben ingediend dan onder de groep ouderen zonder nabezoek. Het verschil 

is echter beperkt en dan ook niet significant.  

2.5 Rol netwerkorganisaties 

De betrokkenheid van de netwerkorganisaties begint al bij de brochure: daarin zijn de logo’s 

opgenomen van de netwerkorganisaties die het project steunen. Ouderen die de brochure l e-

zen hebben daardoor direct een positieve associatie kunnen krijgen als een van zijn/haar o rga-

nisaties hierbij stond.  

De netwerkorganisaties hebben een belangrijke rol gespeeld als intermediair: 10% van de aa n-

vragers heeft met een van de vrijwilligers of medewerkers de aanvraag vooraf besproken. 

Daarnaast hebben de netwerkorganisaties via bijeenkomsten, bladen en nieuwsbrieven het 

project onder de aandacht gebracht of kon de gemeente spreektijd krijgen op bijeenkomsten.  

Voor de projectleider was het contact met de netwerkorganisaties van belang om goed te ku n-

nen volgen hoe het project verliep: knelpunten werden snel gemeld en konden dus ook snel 

worden opgepakt. 

2.6 Procesevaluatie 

De proceduretijd kon flink verkort worden: in de reguliere procedure krijgt een groot deel van 

de aanvragers (in 2009 70% en 1
e
 kwartaal 2010 86%) binnen de wettelijke norm van 8 weken 

 

2
 bij 95% betrouwbaarheid 

3
 Dubbeltellingen zijn hier uitgehaald. 
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een beschikking. De woningaanpassingen moeten dan nog geleverd en aangebracht worden. In 

het project nam de totale procedure t/m het aanbrengen van de woningaanpassingen gemi d-

deld 3,5 tot 4 weken in beslag.  

Een aantal zaken in het proces kon beter: 

 uren medewerker financiële administratie reserveren;  

 uren andere afdelingen en taakvelden reserveren;  

 bij betrokken afdelingen op niveau leidinggevende prioriteit bewerkstelligen;  

 geen informatiebijeenkomsten meer zelf organiseren, maar aansluiten b ij de bestaande 

netwerken; 

 administratief proces anders inrichten;  

 andere bezorgorganisatie kiezen;  

 efficiëntere werkwijze kiezen voor werkgroep.  

Er zijn geen aanvragen binnengekomen voor woonadvies van de SWOP. Dit aanbod werd wel 

vermeld op de informatiebijeenkomsten en in de brochure.  

2.7 Aanbevelingen voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp 

1. Nabezoeken brengen aan alle huidige aanvragers om ‘kwetsbare ouderen’ op te sporen.  

Van de deelnemers aan het huidige project zijn 231 ouderen niet bezocht. Onder deze gr oep 

zullen zich naar verwachting nog tussen de 30 en 35 ouderen bevinden die eigenlijk extra hulp 

nodig hebben. Het project was een kans om met deze ouderen in contact te komen. Via een 

nabezoek komen deze ouderen ook echt in beeld bij de gemeente en andere organisaties.  

 

2. Netwerk in stand houden en gebruiken  

Het blijkt dat de helft van de aanvragers niet op de hoogte was van de mogelijkheid om w o-

ningaanpassingen bij de gemeente aan te vragen. De ervaring in het project leert dat het g e-

bruikmaken van de netwerken die er zijn meer oplevert dan het als gemeente zelf te willen 

organiseren. De gemeente kan zich actiever opstellen om de informatie bij de ouderen te bre n-

gen en hierbij gebruik te maken van netwerken en voorzieningen waar ouderen komen.  

Het onderhouden (en uitbreiden) van een dergelijk netwerk kost wel tijd en het genereert vaak 

ook extra werk. Hiervoor moet tijd worden gereserveerd. Het levert echter ook veel op. De 

gemeente kan de netwerken gebruiken om informatie uit te zetten, informatie op te halen en 

om gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen.  

 

3. Herhaling project over 5 jaar  

Een aantrekkelijk aanbod (‘teaser’) gecombineerd met schriftelijke informatie die ook namens 

netwerkorganisaties onder de aandacht wordt gebracht (logo’s) werkt goed. Herh aling van een 

dergelijk intensieve informatiecampagne over bijvoorbeeld vijf jaar verdient aanbeveling want 

op deze wijze kunnen ook de meer ‘kwetsbare’ ouderen worden opgespoord. Daarnaast is het 

goed om de boodschap na enige jaren te herhalen, want kenni s zakt weg of is niet opgeslagen 

omdat men er op dat moment niets mee doet. Tot slot is over vijf jaar een aanzienlijk deel van 

de doelgroep van 75-plussers (75-80) niet geïnformeerd via het huidige project.   

 

4. Aanpassing procedures  

Er wordt aanbevolen om de Wmo procedure van het huisbezoek aan te passen om de procedu-

retijd te bekorten, in elk geval bij kleine woningaanpassingen of aanpassingen tot een bepaald 
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Projectresultaten 

bedrag. De winst voor ouderen is namelijk erg groot, omdat woningaanpassingen over het a l-

gemeen per direct nodig zijn als deze worden aangevraagd. Om het aanpassen van de proced u-

re verstandig aan te pakken zou de gemeente moeten nagaan in hoeverre ‘kwetsbare ouderen’ 

zich ook onder de reguliere aanvragers bevinden. Daarnaast hangt de keuze voor een wijz iging 

in de procedure samen met de taakopvatting van de gemeente rond het opsporen van deze 

‘kwetsbare ouderen’.  

Om de informatievoorziening en dienstverlening structureel te verbeteren kan daarnaast g e-

dacht worden om mensen die 75 jaar worden informatie toe te sturen en een aantal woning-

aanpassingen aan te bieden à la het project.  

De ervaringen uit het project kunnen ook gebruikt worden voor mogelijke opplusprojecten voor 

andere doelgroepen. Het gebruikmaken van bestaande netwerken om de mensen te bereiken, 

het bieden van een aantrekkelijk aanbod waarbij mensen werk uit handen wordt genomen en 

een financiële bijdrage zijn hierbij aan te raden.  
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Lessen voor andere gemeenten en corporaties 

Hoofdstuk 3  

Lessen voor andere gemeenten en corporaties 

Er is een achttal lessen te trekken uit het project die de specifieke lokale omstandigheden over-

stijgen en waar andere gemeenten en corporaties die aan de slag willen met (preventieve) wo-

ningaanpassingen voor oudere eigenaar-bewoners of huurders:  

1. Netwerkbenadering: naast het rechtstreeks toezenden van een brochure is de bood-

schap herhaald via de verschillende netwerken van de 20 maatschappelijke organis a-

ties: schriftelijk, persoonlijk bij huisbezoeken en op bijeenkomsten. Ouderen werden 

door hen vertrouwde organisaties en personen gewezen op de mogelijkheid om mee te 

doen aan het project en de voordelen daarvan.  

2. Gebiedsgerichte aanpak: het project werd in twee fasen uitgevoerd om de aanvragen 

vlot te kunnen uitvoeren en lange wachttijden te voorkomen. Men had drie maanden 

de tijd om zich aan te melden voor het project. De ouderen konden bij de buren zien 

hoe het werd en van hen horen dat het weinig “gedoe” opleverde.  

3. Hou het simpel: een eenvoudig formulier waarop alleen naam, adres, telefoonnummer 

en de gewenste woningaanpassingen moeten worden ingevuld houdt de drempels laag.  

4. Ouderen werk uit handen nemen: De gemeente heeft een contract afgesloten met Ha r-

tingbank Revalidatiehulpmiddelen die de woningaanpassingen uitvoerde. De ouderen 

hoefden dus zelf niet op zoek naar iemand die de woningaanpassingen kon aanbren-

gen. Daarnaast heeft de gemeente een pakketje samengesteld met handige aanpassi n-

gen waar ouderen uit konden kiezen (wandbeugels, extra trapleuning. Drempelhulp bij 

voordeur en raamopener met afstandsbediening voor bovenlichten)  

5. Een aanpak op maat: ouderen konden kiezen uit een aantal woningaanpassingen. 

Wanneer ter plekke bleek dat een andere woningaanpassing beter was, werd dat ook 

gedaan. 

6. Aansluiten bij bestaande initiatieven : het project is gepresenteerd als een logisch ver-

volg op het project “Halt u valt” waarbij ouderen aan huis werden bezocht en bewust 

werden gemaakt van onveilige situaties in huis.  

7. Een financiële prikkel. In dit geval hoefden ouderen helemaal niets bij te dragen en 

werd het bij wijze van experiment volledig vergoed uit de Wmo. Uit gesprekken met 

deelnemers en netwerkorganisaties bleek echter dat veel mensen aangaven best een 

(inkomensafhankelijke) bijdrage te willen leveren.  

8. Het project bleek tevens een mogelijkheid zijn om “binnen te komen” bij kwetsbare 

ouderen die verder nog nergens in beeld zijn. 1 op de 7 ouderen is doorverwezen 

naar/aangemeld bij andere instanties of hulpverleners.  

 

 

Voor meer informatie:  

Froukje.van.rossum@rigo.nl 

T 020 - 5221192 / M 06 - 272 36 285 


