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1 INLEIDING 

Zestien woningcorporaties hebben gereageerd op een oproep van het Aedes-Actiz Ken-

niscentrum Wonen-Zorg om mee te denken over de discrepantie tussen de roep om meer 

geschikte woningen enerzijds en de matige verhuurbaarheid van bestaande seniorenwo-

ningen anderzijds. 

De zestien woningcorporaties zijn allen gevraagd mee te werken aan een interview. Hen 

is gevraagd hoe het precies zit met die verhuurbaarheid van seniorenwoningen, waar de 

eventuele problemen aan te wijten zijn, welke maatregelen zij hebben genomen, en wel-

ke stappen zij nog – eventueel samen met het kenniscentrum – zouden willen nemen. 

Het resultaat van deze interviews is weergegeven in deze notitie. De notitie volgt de lijn 

van de gesprekken. Allereerst geven we een antwoord op de vraag om hoeveel senio-

renwoningen het gaat in het bezit. Daarna komt aan de orde waar de verhuurproblemen 

zich manifesteren. Daarbij kunnen we ook enkele cijfers presenteren.  

Gevraagd is of de woningcorporaties dit probleem ook onderwerp van bespreking maken 

met de gemeenten, zorgaanbieders of koepels van senioren. 

Daarna is dieper ingegaan op de mogelijke oorzaken van de verhuurproblemen. Op de 

eerste plaats vragen we ons af of er een brede trend aan de gang is die deze verhuur-

problemen veroorzaakt. En in het hoofdstuk daarna kijken we naar het micro niveau: wat 

maakt dat het ene complex goed verhuurt en het andere niet?  

De woningcorporaties hebben allemaal maatregelen genomen om de verhuurbaarheid 

van de voorraad seniorenwoningen te verbeteren. Alles bij elkaar is dit het begin van een 

toolkit die men met elkaar kan delen. In de laatste twee hoofdstukken gaat het over dit 

beleid: wat heeft men al ondernomen, en wat zou men graag willen uitproberen.  
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2 SAMENVATTING 

Trend 

Gevraagd aan de woningcorporaties waarom zij denken dat de trend van de verhuur-

baarheid neerwaarts is, worden de volgende punten genoemd  

 Veranderende voorkeuren van senioren waardoor de huidige voorraad niet goed 

meer past bij de woonwensen van nieuwere generaties; 

 Senioren verhuizen liever niet en blijven het liefst in hun eigen woning en woonom-

geving wonen; 

 Huursprong: vaak gaan de senioren bij een verhuizing meer betalen en is de woning 

kleiner dan de oude; 

 De kwaliteit van het aanbod blijft achter bij de wensen van senioren. Vooral de wat 

oudere complexen en de tweekamerappartementen hebben verhuurproblemen; 

 Stigma seniorenhuisvesting: veel ouderen voelen zich niet aangetrokken tot het sa-

menwonen in een seniorencomplex met leeftijdsgenoten; 

 Overcapaciteit: er zijn in veel gebieden meer woningen gelabeld voor senioren dan er 

gegadigden zijn op de huurmarkt; 

 Vasthouden aan bekende omgeving: senioren hechten enorm aan hun eigen omge-

ving en netwerk; 

 Transparantie woonruimteverdeling: senioren zijn niet altijd goed bekend met het 

aanbod aan geschikte woningen en de manier om daar voor in aanmerking te komen.  

Verhuurbaarheid 

De algemene trend is negatief, maar dat wil niet zeggen dat alle seniorenwoningen te 

maken hebben met verhuurproblemen. Sommigen doen het nog steeds goed. Waarom 

verhuurt het ene complex slechter en het andere beter? Een aantal factoren wordt keer 

op keer genoemd door de respondenten. Van meer naar minder belangrijk: 

 Kwaliteit en prijs: de oudere en kleinere woningen verhuren slechter dan de nieuwere 

woningen. De prijzen in de sociale huursector ontlopen elkaar niet veel; 

 Locatie: senioren stellen voorzieningen zoals winkels op loopafstand zeer op prijs; 

 Lokale vraag en buurtgebondenheid: de ene wijk is meer vergrijsd dan de andere. 

Sommige wijken hebben geen aanbod aan appartementen, anderen wel. Daardoor 

verschilt de “push” vanuit de wijk; 

 Imago: sommige complexen hebben een goede naam onder de lokale bevolking, 

anderen niet; 

 Uitstraling gebouw: complexen ogen soms niet aantrekkelijk; 

 Seniorenlabel (negatief): het seniorenlabel lijkt in sommige gevallen eerder een ne-

gatief dan een positief imago op te leveren; 

 Beschikbaarheid diensten: diensten die verplicht moeten worden afgenomen, kunnen 

een negatieve rol spelen in de verhuurbaarheid. Populaire diensten die op maat be-

schikbaar zijn, kunnen de verhuurbaarheid juist positief beïnvloeden; 

 Beschikbaarheid zorg: dit kan soms een positieve rol spelen maar vaak is dezelfde 

zorg ook beschikbaar in de hele wijk en heeft het seniorencomplex geen meerwaar-

de. 
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Maatregelen 

Welke maatregelen om de verhuurbaarheid van seniorenwoningen te verbeteren zijn 

effectief? Er wordt veel uitgeprobeerd in de praktijk, al heeft niet alles zich al kunnen 

bewijzen. Maatregelen die veel worden genoemd door de respondenten: 

 Aanpak per complex bepalen: woningcorporaties analyseren iedere situatie op zich-

zelf en nemen maatregelen op maat; 

 Helder concept neerzetten: woningcorporaties proberen hun seniorencomplexen be-

ter bekend en zichtbaar te maken door ze een onderscheidend profiel te geven; 

 Verleiden door meer bekendheid: woningcorporaties stoppen meer werk in het be-

kend maken van hun aanbod, naast de reguliere woonruimteverdeling; 

 Doelgroep zelf inschakelen bij promotie: soms worden bewoners van een wooncom-

plex zelf betrokken bij het promoten van hun woningen; 

 Individueel maatwerk: woningcorporaties stoppen veel energie in het bij de hand 

nemen van senioren die een wens hebben te verhuizen; 

 De seniorenmakelaar: een persoonlijke adviseur voor senioren die een wens hebben 

te verhuizen; 

 Huurverlaging: in die gevallen dat een senior veel meer huur gaat betalen bieden 

woningcorporaties soms de mogelijkheid om de nieuwe woning voor een verlaagde 

huur te bewonen; 

 Aanpassen regels woonruimteverdeling: de verandering van de huisvestingswet geeft 

woningcorporaties en gemeenten de kans om de woonruimteverdeling nog eens te-

gen het licht te houden en te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn; 

 Ontlabelen: soms gaan woningcorporaties er toe over om gelabelde seniorenwonin-

gen van hun label te ontdoen, zodat er meer groepen in aanmerking komen voor de 

woningen; 

 Samenwerking met zorg: soms werken woningcorporaties samen met zorgaanbieders 

om een aantrekkelijker zorg- en dienstenconcept te realiseren in een complex; 

 Aanpassingen woningen: is een complex erg in trek maar niet erg geschikt, dan gaan 

woningcorporaties er soms toe over om de complexen op te plussen; 

 Nieuwbouw anders positioneren: veel nieuwbouw die geschikt is voor senioren wordt 

niet langer voorbehouden aan senioren. Er wordt geen seniorenlabel aangeplakt.  
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3  SENIORENWONINGEN 

Van 11 woningcorporaties hebben we een opgave van het aantal gelabelde seniorenwo-

ningen in relatie tot het totale aanbod.  

Gelabeld bezit 

Gemiddeld is het aandeel gelabelde woningen binnen het bezit 29%. Woonzorg Neder-

land legt hier veel gewicht in de schaal. Laten we Woonzorg Nederland buiten beschou-

wing, dan is het aandeel gelabeld gemiddeld 15%.  

 

Aantal 

corporaties

 Bezit 

totaal 

 Gelabelde 

woningen 

Aandeel 

gelabeld

Min 

aandeel

Max 

aandeel

Inclusief Woonzorg 

Nederland
11                     163.100      47.026             29% 6% 100%

Exclusief Woonzorg 

Nederland
10 136.100      20.026             15% 6% 24%

 

 

Tussen de verschillende woningcorporaties is veel variatie. Sommige woningcorporaties 

hebben veel seniorenwoningen de afgelopen jaren “ontlabeld”. De meeste woningcorpo-

raties hebben daar wel over nagedacht, maar een minderheid heeft dit echt in de praktijk 

gebracht. Het onderwerp “ontlabelen” komt verderop nog aan de orde.  

Het landelijk gemiddelde aandeel van gelabelde ouderen- en gehandicaptenwoningen 

was in 2013 14,9%1. Dit komt goed overeen met het gemiddelde zoals hierboven bere-

kend op basis van tien woningcorporaties, exclusief Woonzorg Nederland, in onze ge-

spreksronde: 

Bron: Aedes 2013

Aandeel op totale voorraad

Ouderen en gehandicaptenwoningen 14,9%

Toegankelijke woongelegenheden (nultredewoningen) 31,0%

Woningen voor overige bijzondere doelgroepen 0,9%

Eenheden voor bijzondere doelgroepen in bijzondere woongebouwen 2,7%

Aandeel op totaal aantal toewijzingen

Woningtoewijzingen aan ouderen (65+) 14,3%   

Definitie seniorenwoning en geschikte woning 

Er is een definitiekwestie: wat is een seniorenwoning precies? En wat een gelabelde seni-

orenwoning? Iedere woningcorporatie vult dit verschillend in. 

Een woning die volgens bepaalde normen geschikt zou moeten zijn voor senioren, is niet 

automatisch gelabeld voor deze doelgroep. Omgekeerd, en wellicht verrassend, is dat 

veel gelabelde seniorenwoningen volgens bepaalde normensystemen helemaal niet ge-

schikt zijn. 

                                                

1  http://www.aedes.nl/content/feiten-en-cijfers/wonen-en-zorg/wat-is-de-impact-van-vergrijzing-op-de-

woningvraag/expert--wat-is-de-impact-van-vergrijzing-op-de-won.xml  

http://www.aedes.nl/content/feiten-en-cijfers/wonen-en-zorg/wat-is-de-impact-van-vergrijzing-op-de-woningvraag/expert--wat-is-de-impact-van-vergrijzing-op-de-won.xml
http://www.aedes.nl/content/feiten-en-cijfers/wonen-en-zorg/wat-is-de-impact-van-vergrijzing-op-de-woningvraag/expert--wat-is-de-impact-van-vergrijzing-op-de-won.xml
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Er bestaan in den lande meerdere classificatiesystemen van geschiktheid. Een aantal 

woningcorporaties is daarin zoekende: moeten we een sterrensysteem gebruiken? Is het 

piramidemodel bruikbaar? Welke informatie is relevant en bruikbaar voor de huurder? 

Van individuele woningen is de geschiktheid niet altijd bekend. Vaak passen huurders 

hun woning zelf aan, buiten medeweten van de verhuurder.  

Woningcorporaties die relatief nieuw bezit hebben, hebben vaak ook meer geschikte wo-

ningen dan gelabelde woningen. Gegevens uit de woonruimteverdeling laten zien dat 

senioren niet minder interesse tonen voor deze  reguliere geschikte woningen dan voor 

de speciaal voor hen gelabelde woningen.  

Het meest gebruikte label is “55+”. Daarnaast, of daarbinnen, hanteren woningcorpora-

ties vaak aparte benamingen, bijvoorbeeld aanleunwoningen. Ook wordt voor sommige 

woningen - naast of in plaats van een leeftijdsgrens – een zorgindicatie gebruikt: woon-

zorgwoningen, zorgwoningen, en dergelijke.  
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4 DISCREPANTIE TUSSEN THEORIE EN PRAKTIJK 

Op de vraag of er een discrepantie wordt ervaren tussen theorie en praktijk, antwoorden 

alle geïnterviewde woningcorporaties bevestigend. Aan de ene kant is er een roep om 

meer geschikte woningen; aan de andere kant zijn er problemen rond de verhuurbaar-

heid van seniorenwoningen. Theorie en praktijk lijken ver uiteen te liggen.  

De theorie is simpel en logisch: er komen meer ouderen dus zijn er meer seniorenwonin-

gen nodig. Behoeftenonderzoeken voorspellen daarom een groeiende vraag naar senio-

renwoningen. De praktijk logenstraft deze verwachting: de woningcorporaties merken 

dat de afgelopen 5-10 jaar de vraag ernaar eerder af dan toe is genomen.  

Veel woningcorporaties voegen daar direct aan toe dat deze discrepantie niet overal in 

dezelfde mate voelbaar is. Sommige complexen doen het goed, anderen slecht. Sommige 

regio’s laten een onverminderde vraag zien, elders is de vraag afgenomen. In de grote 

steden zoeken veel jongeren huisvesting maar zij hebben nauwelijks kans op een woning 

terwijl ouderen heel makkelijk aan een woning komen. In groeikernen ziet men een grij-

ze golf op zich af komen en wordt er vanuit de gemeente nog al eens aangedrongen op 

de bouw van seniorenwoningen terwijl de woningcorporaties nog geen groeiende vraag 

waarnemen. Regio’s met een tekort aan sociale woningen en krapte aan bouwmogelijk-

heden laten een goede verhuurbaarheid van seniorenwoningen zien. Middelgrote steden 

hebben regelmatig te maken met een overaanbod aan seniorenwoningen.  

Waaruit blijkt deze discrepantie? 

Hoewel woningcorporaties ervaren dat de verhuur van seniorenwoningen in het algemeen 

lastig is, is van echte leegstand meestal geen sprake. Treedt er leegstand op, dan nemen 

de woningcorporaties snel actie om de verhuurbaarheid te verbeteren: “we houden de 

vinger aan de pols zodat we tijdig maatregelen kunnen nemen”.  

Waar de discrepantie vooral uit blijkt, is het enorme verschil in slaagkans tussen een 

gelabelde seniorenwoning enerzijds en een reguliere woning anderzijds. “De kans dat een 

jongere (< 23 jaar) succesvol reageerde op een vrijgekomen woning in 2012 was onge-

veer 57 maal kleiner dan een senior”. Hieruit blijkt meteen het grote dilemma waar veel 

woningcorporaties mee worstelen: is het eerlijk dat senioren zoveel beter bediend wor-

den op de woningmarkt? Veel woningcorporaties praten over het ontlabelen van senio-

rencomplexen. Weinigen brengen het echter in de praktijk, voornamelijk vanwege weer-

stand onder huidige huurders.  

Behalve aan de slaagkans, is de trend af te lezen aan indicatoren als kortere wachtlijs-

ten, vaker moeten aanbieden en kwalitatieve signalen van de verhuurafdeling. Het aantal 

weigeringen is een goede maat voor problemen in bepaalde complexen.  

Hoe ontwikkelt zich de trend?  

Vroeger waren er nauwelijks verhuurproblemen: “We waren gewend dat er zeven gebra-

den duiven tegelijk in de mond vlogen. Er was veel belangstelling en vrijwel altijd wacht-

lijsten”. Maar een enkeling onder de respondenten merkt op dat er ook in het verleden 

wel perioden waren met een verslechterde verhuursituatie.  

Enkele woningcorporaties merken deze trend pas de laatste paar jaar op. Maar de mees-
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te woningcorporaties plaatsen het begin van de trend 7 – 10 jaar geleden. De kredietcri-

sis manifesteerde zich in Nederland vanaf 2008, 7 jaar geleden. Sommigen zien de vraag 

de laatste jaren stabiliseren, anderen ervaren een verdere verslechtering.  

Niemand waagt zich aan een toekomstvoorspelling, al is het algemene gevoel dat de 

markt ooit toch weer zou moeten aantrekken. Immers: de vergrijzing gaat door, de ver-

zorgingshuizen gaan dicht en het devies is “langer thuis wonen”. De economie gaat weer 

draaien. Misschien trekt de koopmarkt weer aan en komt de doorstroming op gang. Een 

enkeling laat zich pessimistischer uit: het zal in de toekomst niet veel beter worden, want 

het aanbod sluit niet aan bij de vraag. 
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5 CIJFERS 

Gevraagd is naar cijfers waaruit de moeilijke verhuurbaarheid zou blijken. Het is aan de 

respondenten overgelaten om met cijfers te komen die zij indicatief achten. Niet gepro-

beerd is om onderling vergelijkbaar materiaal te verzamelen. We presenteren hier enkele 

illustratieve cijfers, zonder daarbij de woningcorporaties bij naam te noemen. 

Om te beginnen de indicator “leegstand”. Zoals reeds gezegd blijken de verhuurproble-

men meestal niet uit de leegstandscijfers. Onderstaand lijstje laat dat duidelijk zien: de 

leegstand, in dagen per jaar, onder reguliere woningen verschilt nauwelijks van zorg-

woningen: 

gemiddelde leegstand per 

woning in dagen 

alle woningen zorgwoningen *) 

2011 0,9 0,8 

2012 0,7 1,2 

2013 1,1 1,1 

2014 1,2 1,1 

 

*) “Zorgwoningen” is de term die door de betreffende woningcorporatie wordt gebruikt voor 

het gelabelde woningbezit. 

 

Een andere woningcorporatie heeft de leegstandscijfers van een tiental complexen door-

gegeven, en hier varieert de leegstand van 0% tot 5,5%. De reeks van laag naar hoog 

is: 0% - 0% - 0,1% - 0,2% - 1,5% - 1,6% - 1,7% - 2,1% - 3,1% - 5,5%. Deze cijfers 

illustreren goed dat er goede en er minder goede complexen zijn. 

De indicatoren voor het verhuurprobleem van seniorenwoningen zijn vaak subtieler dan 

uit leegstandscijfers valt af te lezen. Bijvoorbeeld activiteit van senioren. In de stad 

Utrecht is 20,5% van de ingeschreven woningzoekenden 55+, maar slechts 7,5% van de 

actieve woningzoekenden is 55+.  

Een goede maat is het aantal reacties op vrijkomende woningen. Hieronder een staatje 

zoals er veel zijn, voor een bepaalde gemeente:  

  

Aantal reacties voor senioren-
woning (gemiddelde van alle 

reacties) 

Aantal reacties voor gewone 
woning (gemiddelde van alle 

reacties) 

2010 6,7 148,4 

2011 7 156,4 

2012 5,8 135,1 

2013 5,3 90 

2014 7,1 59,4 
 

Dit zijn verhoudingsgetallen die vaak worden genoemd: het aantal reacties op gelabelde 

seniorenwoningen is minder dan tien, het aantal reacties op gewone woningen is meer 

dan honderd, een enorm verschil. 
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In de stad Utrecht laat het aantal reacties bovendien een neerwaartse trend zien: “Het 

gemiddelde aantal reacties op seniorenwoningen neemt de laatste jaren af. Was dit in 

2010 nog 17,1, in 2012 was dit gedaald naar 10,8. De oorzaak hiervoor is dat er minder 

actieve woningzoekenden zijn of anders gezegd de activiteit van woningzoekenden is 

sterk afgenomen. Opvallend is wel dat de groep als geheel minder actief is, terwijl het 

aantal ingeschreven senioren wel is toegenomen. Ook aan de aanbodzijde is er iets ver-

anderd. In 2012 lag het aanbod aan woningen beduidend hoger dan de jaren ervoor. 

Tegelijk is het aanbod ook duurder geworden. In 2010 boden de corporaties de senio-

renwoningen nog voor 95% aan in de kernvoorraad. Dat aandeel lag in 2012 op 58%.” 

Bron: analyse seniorenhuisvesting sociale huur Utrecht. November 2013, Portaal, Bo-Ex, 

Mitros, GroenWest, Woonzorg Nederland. 

Eengezinswoningen zijn meestal een stuk gewilder. Eén woningcorporatie heeft het als 

volgt genoteerd: het aantal reacties op vrijkomende eengezinswoningen is 70-80. Het 

aantal reacties op vrijkomende seniorenwoningen is 4-6. Saillant is natuurlijk dat senio-

renwoningen vaak worden ingezet als instrument om doorstroming op gang te brengen. 

Meerdere woningcorporaties weten echter te melden dat de jongere senioren in grote 

mate reageren op reguliere vrijkomende eengezinswoningen.  

Logisch dat senioren die een woning zoeken een veel hogere slaagkans hebben. Eén 

woningcorporatie geeft aan dat jongeren 4% slaagkans hadden in 2011, en 55-plussers 

14%. Een jaar later waren deze cijfers overigens sterk gezakt: jongeren 2% slaagkans, 

en 55-plussers 8%. Cijfers uit de woonruimteverdeling hebben de neiging sterk te fluctu-

eren en de trend is niet altijd evident.  

Ook weigeringen of dubbele aanbiedingen zeggen iets over de verhuurbaarheid. Een 

paar recente (2014) cijfers uit een kleinere woonkern in den lande: het aantal geadver-

teerde seniorenwoningen bedroeg in dat jaar 32, het aantal reacties 123, het aantal aan-

biedingen 42 en het aantal weigeringen 10. Het gemiddelde aantal reacties was 3,84.  

Soms is het beleid om een woning die meerdere malen geweigerd wordt door de doel-

groep aan te bieden aan een jongere. Eén woningcorporatie laat weten dat één op de 

vier vrijkomende 55+ woningen vanwege gebrek aan belangstelling onder de doelgroep 

uiteindelijk verhuurd worden aan woningzoekenden jonger dan 55 jaar.  

Al met al geven deze cijfers een duidelijke indicatie van de omvang van het pro-

bleem: weinig leegstand maar wel een enorm gebrek aan belangstelling voor 

seniorenwoningen in vergelijking tot de reguliere woningvoorraad. 
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6 OVERLEG  

We hebben de respondenten gevraagd of zij de ervaringen rond de verhuurbaarheid van 

seniorenwoningen delen met anderen.  

Gemeente 

Woningcorporaties hebben in een aantal gevallen contact met gemeenten rondom deze 

discrepantie tussen enerzijds de roep om meer seniorenwoningen en geschikte woningen 

en anderzijds de moeilijke verhuurbaarheid. Deze contacten zijn sterk lokaal gekleurd. 

Aanleidingen zijn gezamenlijke woonzorgagenda’s, prestatieafspraken sociale huur, on-

derzoek, afspraken in het kader van de WMO. Het probleem van de discrepantie tussen 

prognoses en verhuurbaarheid is bespreekbaar. Ook in die gevallen waar de politiek zich 

profileert met meer woningbouw voor senioren, is de communicatie met het gemeentelij-

ke apparaat doorgaans goed.  

In een aantal gevallen doen gemeenten een oproep aan woningcorporaties om meer te 

doen aan de huisvesting van senioren. De aanleiding daarvoor kan zijn een onderzoek, 

de vergrijzingscijfers, provinciale visies, of de WMO. Dat laatste behoeft enige uitleg. 

Gemeenten willen het beroep op de WMO voor woningaanpassingen in de hand houden. 

Wellicht mede daarom signaleren sommige gemeenten dat veel senioren ongeschikt wo-

nen en roepen zij woningcorporaties op meer te doen aan geschikte (goedkope) huisves-

ting. Sommige gemeenten doen een beroep op woningcorporaties om seniorencomplexen 

beter geschikt te maken. In enkele gevallen zijn prestatieafspraken gemaakt over wo-

ningaanpassingen.  

Andere woningcorporaties hebben niet of nauwelijks een gesprek met de gemeente over 

de verhuurproblemen van seniorenwoningen.  

De nieuwe huisvestingswet per 1 januari 2015 geeft gemeenten in theorie nieuwe aan-

knopingspunten voor beleid rond de huisvesting van senioren al valt het nog bezien hoe 

dit gaat uitpakken. Een direct gevolg van de wetswijziging is het opstellen van nieuwe 

gemeentelijke huisvestingsverordeningen waarin ook het onderwerp ouderenhuisvesting 

aan de orde komt.  

Zorgaanbieders 

De contacten met zorgaanbieders gaan veelal over de situatie rond hun zorgvastgoed en 

alle problemen daaromheen.  

De knelpunten in de verhuur van reguliere seniorenwoningen zijn niet het probleem van 

de zorgaanbieders. Wel stappen woningcorporaties op de zorgaanbieders af op het mo-

ment dat er een verhuurbaarheidsprobleem in een concrete wooncomplex is waar die 

zorgaanbieder mogelijk mee kan helpen in het vinden van een oplossing. Omgekeerd 

doen zorgaanbieders dat ook wanneer zij tegen een probleem aanlopen in één van hun 

complexen.  

Koepels van senioren 

Zes woningcorporaties geven aan geen signalen te ontvangen van koepels van senioren. 

Twee woningcorporaties krijgen steun van koepels van senioren voor hun visie op huis-



Ruimte voor zorg 11 

vesting van senioren. Twee woningcorporaties hebben te maken met een bescheiden 

lobby voor meer specifieke huisvesting. Behalve met koepels van senioren hebben wo-

ningcorporaties ook te maken met koepels van huurders die hun visie rondom bijvoor-

beeld doorstroming voorleggen. 

Onderzoek 

Er wordt veel onderzoek gedaan. Woningcorporaties voeren intern onderzoeken uit, doen 

dat in regionaal verband met andere woningcorporaties, en niet zelden participeren hierin 

ook de gemeenten. 

Voorbeelden van onderzoek: 

 Regionale woningmarktanalyses; 

 Regionale en lokale prognoses WWZ op basis van bijv. het Abf Fortuna model; 

 Regionale en lokale prognoses levensloopbestendig wonen; 

 Kwalitatieve onderzoeken naar woonvoorkeuren, bijv. dmv panel gesprekken; 

 Interne onderzoeken onder huurders naar woonwensen en woonbeleving; 

 Interne portfolio analyses van het bezit; 

 Demografische analyses;  

 Retrospectieve analyses van de woonruimteverdeling. 

 

De makke van alle kwantitatieve prognoses is dat zij op basis van theoretische modellen 

tot aantallen komen die in de praktijk niet kloppen. De huurder / senior gedraagt zich 

niet volgens het theoretische model, dat is de kern van alle kritiek op deze onderzoeken.  

Aan de andere kant voldoen kwalitatieve onderzoeken ook niet altijd. Zij geven wel ant-

woord op de huidige beleving van de huurders maar dat valt weer niet te vertalen in cij-

fermatige voorspellingen over het verhuisgedrag. Bovendien zijn woonwensen een mati-

ge voorspeller voor feitelijke verhuisbeslissingen.  

Ondanks deze beperkingen geven deze onderzoeken de woningcorporaties toch veel ken-

nis voor strategie en beleid. Gewapend met dit fingerspitzengefühl wordt van alles on-

dernomen om de verhuurbaarheid van seniorenwoningen te verbeteren.  
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7 OORZAKEN 

Ondanks alle onderzoeken die gedaan worden geven de respondenten aan dat ze eigen-

lijk niet goed weten waarom de vraag naar seniorenwoningen terugloopt. Men heeft wel 

ideeën daarover, maar men heeft daarvoor niet de bewijzen in handen. Hieronder geven 

we een overzicht van de veronderstelde oorzaken. 

Veranderende voorkeuren 

Natuurlijk veranderen de voorkeuren van senioren. Maar om wat voor woonwensen gaat 

het dan? Om te beginnen de liefde voor de huidige woning en woonomgeving, waarover 

zo dadelijk meer. Op de tweede plaats de negatieve beoordeling van kleine en slechte 

woningen. In dat segment is de verhuurproblematiek in het algemeen het grootst. Senio-

rencomplexen hebben te lijden onder een slecht imago dat meestal niet is gebaseerd op 

de persoonlijke ervaring van de bewoners of woningzoekenden. Voor veel assertieve 

ouderen, die ook nog eens steeds langer gezond en “jong” blijven, is een seniorenwoning 

daarom geen eerste keus.  

Oost west thuis best 

De belangrijkste oorzaak van de teruglopende vraag is dat senioren liever niet verhuizen 

maar alles in hun eigen woning en woonomgeving proberen op te lossen. Ze kunnen de 

woning aanpassen, ze krijgen de zorg aan huis, ze kunnen terugvallen op hun netwerk, 

ze kennen de omgeving heel goed, dus waarom zouden ze verhuizen? Het probleem van 

alle behoeftenonderzoeken is dat de verhuisgeneigdheid van senioren sterk overschat 

wordt en de bereidheid van senioren om de problemen thuis te lijf te gaan zwaar onder-

schat. “We zien vergrijzing en we denken dat er seniorenwoningen nodig zijn om dit op 

te lossen”.  

Je zou denken dat senioren wel gevoelig zouden zijn voor informatie die hen bewustma-

ken van de voordelen van een goede woning. Maar het lijkt er op dat senioren deze “ad-

viezen” massaal aan hun laars lappen. Daar hebben ze waarschijnlijk voor hun eigen 

gevoel goede redenen voor. Ze wonen vaak goedkoop, ze kennen de buren en de buren 

kennen hen, ze houden van hun eengezinswoning en hun buurt, ze slagen er redelijk in 

om allerlei problemen op te lossen, ze leggen zich neer bij allerlei ongemakken die de 

ouderdom nu eenmaal met zich meebrengt.  

Huursprong 

Je zou verwachten dat een goed aanbod senioren wel kan verleiden tot verhuizen. Veel 

woningcorporaties zouden graag zien dat senioren verhuizen waardoor doorstroming 

(over doorstroming volgt later meer) op gang komt. Is dat goede aanbod er dan niet?  

Hier raken we het meest aangevoerde thema: de huur, en dan vooral de huursprong. 

Verhuizen senioren naar een seniorenwoning, dan gaan zij doorgaans (veel) meer huur 

betalen, voor een vaak kleinere woning, en dat willen ze niet. Zelf voeren de senioren dit 

argument veelvuldig aan. Maar veel respondenten denken dat het zo eenvoudig niet ligt: 

zijn deze huurders zich er wel van bewust dat de huurstijging deels wegvalt door de 

huurtoeslag? Of is het probleem eigenlijk niet de huurhoogte sec, maar de huur in relatie 

tot wat je er voor krijgt, de kwaliteit?  
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Overal is wat voor te zeggen. Woningcorporaties die de huursprong verzachten tot 

maximaal 50 euro, geven aan dat zij succes hebben met dit beleid. Aan de andere kant 

zijn er ook voorbeelden van prachtige woonzorgcomplexen met ruime woningen die hun 

huurprijs meer dan rechtvaardigen, maar waar toch sprake is van een teleurstellende 

belangstelling.  

Het baart de woningcorporaties wel zorgen dat de huur zo’n belemmering vormt voor 

verhuizen. Men verwacht dat het er in de toekomst niet makkelijker op zal worden om 

woningen goedkoop aan te bieden.  

Kwaliteit 

Overduidelijk voldoet de kwaliteit van een deel van de seniorencomplexen niet aan de 

wensen van de klant. Kleine, al wat oudere woningen, met maar één slaapkamer, zijn 

niet populair. Wanneer de huurprijs ook nog eens relatief hoog ligt, is het lastig deze 

woningen te verhuren aan senioren. In een aantal gemeenten is bovendien nieuw aanbod 

gerealiseerd voor senioren en dan vallen de oudere, slechtere woningen uit de gratie. 

Bovendien blijkt uit de woonruimteverdeling dat veel verhuisgeneigde senioren helemaal 

niet kiezen voor een gelabelde woning maar net zo makkelijk opteren voor een regulier 

appartement of zelfs voor een nieuwe eengezinswoning.  

Stigma 

Hebben seniorenwoningen eigenlijk een positief of een negatief imago? Het lijkt een een 

open deur te stellen dat mensen een seniorenlabel eerder zien als een veeg teken: “daar 

hoor ik nog niet bij”. Zittende huurders denken daar overigens heel anders over. Vaak 

laten zij zich positief uit over hun woning, en ook is het wonen er veel plezieriger dan ze 

van te voren hadden gedacht en valt de verhuizing achteraf best mee. Zittende huurders 

verzetten zich tegen het ontlabelen van hun seniorencomplex, omdat zij bang zijn dat dit 

de deur openzet voor nieuwkomers die hun woongenot komen verstoren.  

Overigens merken respondenten op dat er veel verschillen zijn in de voorkeuren van 

senioren. Sommigen senioren vinden het heerlijk om met elkaar in een flat te wonen, 

anderen wonen liever op zichzelf.  

Overcapaciteit 

Te veel aanbod in combinatie met te weinig animo betekent overcapaciteit. Maar er is 

hier en daar meer aan de hand. Zoals we eerder in de cijfers zagen, is soms een groot 

deel van het aanbod sociale huurwoningen gelabeld als seniorenwoning, tot wel 29%. 

Het zou best kunnen dat dit gewoon te veel is voor wat de markt kan opnemen, zelfs bij 

lage huren en topwoningen. In sommige gebieden is daarnaast sprake van bevolkings-

krimp.  

Netwerk, zorg en diensten, rompslomp 

Niet alleen de huren en de kwaliteit van de woningen houden senioren tegen om te ver-

huizen. Ook in andere opzichten gaan ze er vaak niet op vooruit. Ze moeten hun eigen 

netwerk in hun eigen buurt loslaten. Nu zijn er best senioren die met veel energie een 

heel nieuw leven op willen bouwen in een ander deel van het land of de stad. Maar de 

meeste senioren, en vooral als ze echt op leeftijd zijn, vinden het een zeer onprettig, 
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zelfs onveilig idee om het bekende netwerk kwijt te raken en een nieuwe omgeving te 

moeten leren kennen. De veronderstelde voordelen van de nieuwe woning moeten zich 

nog bewijzen, maar het verlies van wat ze hebben is al een hard gegeven. Het argument 

van de nabijheid van zorg in woonzorgcomplexen en aanleunwoningen raakt een beetje 

sleets. Daar komt bij dat verhuizen de nodige rompslomp met zich meebrengt. Ook ziet 

men er tegenop de oude woning in de oorspronkelijke staat te moeten achterlaten.   

Transparantie woonruimteverdeling 

Tot slot een veel gehoord knelpunt bij het verhuren van seniorenwoningen: de senior 

weet de weg niet goed te vinden in het aanbod. 

Dit knelpunt kan twee vormen aannemen. Op de eerste plaats kan het zijn dat senioren 

onvoldoende geprikkeld worden om na te denken over een latente verhuisbehoefte. Mo-

gelijk hebben zij een onvervulde woonbehoefte maar uit hun omgeving komt te weinig 

informatie, te weinig prikkels, die hen stimuleren om daar iets mee te doen. Concreet: 

zijn zij zich bewust van oplossingen, zijn zij op de hoogte van de huurmogelijkheden? Dit 

knelpunt kan worden opgelost door informatievoorziening en marketing. 

Op de tweede plaats kan het zijn dat senioren een manifeste wens hebben om te verhui-

zen maar dat zij niet weten hoe. Weten zij welke weg zij kunnen bewandelen? Denken ze 

dat het een lastig traject is of hebben ze juist het vertrouwen dat het goed begaanbaar 

is? Dit knelpunt kan worden opgelost door het woonruimteverdeelsysteem een meer 

“Funda-achtige” doelstelling te geven en door flankerende, ondersteunende maatregelen.  

 



Ruimte voor zorg 15 

8 WAAROM VERHUURT HET ENE COMPLEX BETER DAN HET ANDERE? 

In het vorige hoofdstuk is het probleem van de verhuurbaarheid in algemene termen 

beschreven. De praktijk is wisselvallig: sommige seniorencomplexen doen het best goed 

terwijl anderen een probleem hebben. De vraag is waarom. 

Kwaliteit 

De kwaliteit van de seniorenwoning speelt een doorslaggevende rol. Kleine, oudere wo-

ningen zijn niet gewild. Klein wil zeggen twee kamers, minder dan circa 60 m2. Oud wil 

zeggen een jaar of 25 of ouder. Dit zijn geen universele waarden natuurlijk. Er zijn regi-

onale en lokale verschillen in wat ouderen nog als redelijk bestempelen. Is het aanbod 

ruim, dan prijzen kleine en oude woningen zich als eerste uit de markt. 

Bijzonder is dat veel gelabelde seniorenwoningen niet per se goed toegankelijk of door-

gankelijk zijn. De vraag is vervolgens hoe belangrijk de potentiële huurder een perfecte 

toe- en doorgankelijkheid vindt in vergelijking tot andere belangrijke criteria zoals een 

nette uitstraling of een goede plek.  

Prijs 

Klein en oud zou nog aantrekkelijk kunnen zijn als de huur dan ook laag is. Vaak echter 

is de prijs van deze kwalitatief mindere woningen aan de hoge kant is. Dit geldt meestal 

niet voor de zittende huurders: hun huur is in de loop der jaren matig gestegen. Maar 

nieuwe huurders gaan substantieel meer betalen. De kans is niet gering dat deze nieuwe 

gegadigde op dit moment in een relatief goedkope eengezinswoning woont, dus wat gaat 

hij of zij er dan per saldo op vooruit? Niets. Meer betalen voor minder woning? 

Soms zijn er ook betere en nieuwere seniorenwoningen beschikbaar voor niet eens zo 

veel meer huur. En een regulier, niet gelabeld, wat nieuwer appartement is ook altijd een 

optie. Voor een trouwe huurder die woonduur of inschrijfduur heeft opgespaard is zo’n 

regulier appartement een easy picking.  

Je zou kunnen zeggen dat niet prijs doorslaggevend is in de verhuurbaarheid, maar 

vooral kwaliteit. Anders gezegd: de consument is best bereid te betalen voor kwaliteit. 

Dit is in ieder geval wel de ervaring van verschillende woningcorporaties. Voor een goede 

woning wil de senior best meer betalen. Hogere prijs moet hier relatief gezien worden, 

want we praten nog steeds over sociale woningbouw voor senioren met een beperkte 

financiële armslag. 

Dat brengt ons op het vraagstuk van de duurdere vrije sector huur. Is hier dan wel vraag 

naar? Immers, een hele generatie ouderen heeft het goed en kan best wat betalen voor 

een goede woning. De ervaringen zijn niet onverdeeld gunstig; geen verhalen van duur-

dere appartementcomplexen die als warme broodjes de deur uitgaan. De ervaringen zijn 

eerder gelijk aan die van de sociale huurmarkt: tegenvallende belangstelling, uitzonde-

ringen daargelaten. 

Locatie 

De locatie speelt een belangrijke rol bij de verhuurbaarheid. Senioren onderscheiden zich 

doordat zij meer dan gemiddeld belang hechten aan goede algemene voorzieningen op 
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loopafstand. Loopafstand is geen 500 meter, maar eerder 100 tot maximaal 200 meter. 

De laatste tijd spreekt men wel van “Triple A”- locaties – Arts, Albert Heijn, Apotheek.  

Nieuwe complexen, met goede betaalbare woningen, die op enigszins perifere locaties 

zijn gebouwd, lijken het matig te doen. Dat is een duidelijk signaal: bouw geen senio-

renwoningen op perifere locaties. In de interviews werden hier de nodige voorbeelden 

van gegeven. Een nieuw complex heeft even tijd nodig om verhuurd te raken; het ver-

huurresultaat gedurende de eerste maanden zegt niet alles.  

Hetzelfde type woning op een centrumlocatie doet het veel beter. Iedereen wil natuurlijk 

wel een betaalbare woning op een toplocatie hebben; het punt hier is dat het geen zin 

heeft om woningaanbod te creëren dat niet wordt afgenomen door de beoogde doel-

groep.  

Imago 

Soms kan het imago van een complex een behoorlijke rol spelen in de verhuurbaarheid, 

zowel in positieve als in negatieve zin.  

Een complex dat misschien kwalitatief niet top of the bill is en niet op de meest ideale 

locatie ligt, kan toch populair zijn, bijvoorbeeld vanwege een actieve groep bewoners die 

een goede PR vormen voor nieuwe huurders. Omgekeerd kan een ogenschijnlijk mooi 

complex op een prima plek een slechte naam hebben vanwege bijvoorbeeld interne 

strubbelingen,  een heel erg “grijs” karakter, een bepaalde dominante leefstijl.  

Een imago kan negatief of positief zijn. Ook een bepaalde leefstijlgroep in een wooncom-

plex levert een imago op. Dit imago heeft een positieve uitstraling op de ene senior, 

maar een afstotende werking op de andere. Niet iedereen houdt van een “ons kent ons” 

sfeertje. Niet iedereen voelt zich geaccepteerd in een flat met allemaal “keurige” mensen 

uit de lokale middenklasse.  

Enkele woningcorporaties hebben goede ervaringen opgedaan met een strategie om 

woonconcepten een veel herkenbaarder profiel te geven in de markt, gericht op de leef-

stijl van bepaalde groepen senioren. Hier is niet langer het seniorenlabel leidend, maar 

het profiel, het concept: “van woonruimteverdeling naar formulemanagement”, zoals één 

van de respondenten het verwoordde.  

Uitstraling gebouw 

Soms wordt een slechte verhuur geweten aan de uitstraling van het gebouw. Het com-

plex is te somber of goedkoop met lange gangen (oudere woningbouw) of het is te kil en 

intramuraal (nieuwe woonzorgcomplexen). Het zijn maar indrukken. Wat de een niet 

pruimt vindt de ander prachtig.  

Het maakt veel uit of je mensen van buiten om een oordeel vraagt of bewoners van het 

complex zelf. De laatsten zijn zeer waarschijnlijk positiever over hun eigen flatgebouw. 

En sommigen bewoners zullen zeggen: “nu ik er eenmaal woon valt het allemaal reuze 

mee”.  

Kortom, uitstraling is moeilijk grijpbaar, maar desondanks een punt waar je als verhuur-

der toch serieus naar moet kijken en dat aanknopingspunten biedt voor beleid.  
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Seniorenlabel 

Levert het seniorenlabel een verbetering op van de verhuurbaarheid? Dit wordt betwij-

feld. Zet je twee vergelijkbare complexen naast elkaar, het ene met een seniorenlabel, 

het andere zonder, dan scoort het gelabelde complex niet beter.  

Is een wooncomplex eenmaal gelabeld voor senioren, dan willen de zittende huurders 

daar niet graag vanaf. Zij zijn bang dat de deur wordt opengezet voor huurders die hun 

woongenot verstoren: jongeren, gezinnen met kinderen.  

Voor een bepaalde groep niet-senioren is een seniorenlabel wel handig, namelijk herstar-

ters of alleenstaanden die er tussendoor glippen wanneer een woning al enkele malen 

tevergeefs is aangeboden aan de doelgroep. Er zijn groepen woningzoekenden, die nu 

moeilijk aan een woning komen, voor wie dit type woning een goed product zou zijn. 

Voor deze groep woningzoekenden gaat het argument van doorstroming niet op: zij zit-

ten niet te wachten op een grote betaalbare eengezinswoning maar op een betaalbaar 

niet al te groot appartement. Dat type woning is er, maar niet voor hen. Als dan boven-

dien blijkt dat senioren zelf niet geïnteresseerd zijn in deze gelabelde woningen en ge-

noeg kansen maken op niet-gelabelde appartementen, dan rijst de vraag wat in die si-

tuaties het seniorenlabel nog rechtvaardigt. 

Diensten  

Diensten vormen een belangrijk onderdeel van het concept “woonzorgcomplex”. Veel 

energie is gestoken in het neerzetten en vermarkten van dit concept.  

De respondenten zijn niet onder de indruk van het effect van de beschikbaarheid van 

zorg en diensten op de verhuurbaarheid.  

De trend lijkt te zijn om verplichte dienstverlening in een servicepakket – zoals een ge-

zamenlijke ruimte of personenalarmering - af te schaffen om de kosten te drukken. Dat 

is niet alleen bedoeld om het appartement aantrekkelijker te maken voor nieuwe huur-

ders maar ook om tegemoet te komen aan bezwaren van zittende huurders die niet blij 

zijn met verplichte uitgaven waar ze zelf niets aan hebben.  

Het gebruik van diensten lijkt ook tegen te vallen, al is dat ook een kwestie van hoe je er 

tegen aan kijkt. Als tien bewoners wekelijks gebruik maken van de maaltijdservice in de 

gezamenlijke ruimte, kan je dat teleurstellend vinden of juist een succes.  

Zorg 

Over het belang van beschikbaarheid van zorg zijn de meningen verdeeld. Aan de ene 

kant spreken respondenten hun teleurstelling uit over het feit dat de zorgverlening in 

woonzorgcomplexen steeds minder onderscheidend is van de thuiszorg. Zorgaanbieders 

trekken zich terug uit het vastgoed, zorgposten worden gesloten, verzorgingshuizen wor-

den concurrenten door het scheiden van wonen zorg.  

Aan de andere kant lijkt het er op dat veel – maar niet alle - aanleunwoningen juist door 

de aanwezigheid van een zorgverlener naast de deur het goed doen. Misschien dat hier 

vooral mensen op af komen die nu al een zorgbehoefte hebben, of een partner in het 

zorgcentrum, of verwachten op korte termijn veel ondersteuning nodig te hebben.  
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Het is de vraag of de beschikbaarheid van extra zorg in een voor senioren gelabeld 

wooncomplex een belangrijk effect heeft op de verhuurbaarheid. Hoe zien de potentiële 

huurders dat zelf? Ervaren zij nú een acute behoefte aan zorg? Of is die zorgzekerheid 

vooral een zekerheid voor de toekomst? Hoe zwaar laten zij deze extra zorgzekerheid 

eigenlijk meewegen in hun afweging? Verhuurders kunnen zichzelf de vraag stellen wie 

de doelgroep is voor hun gelabelde bezit: vooral ouderen met een zorgbehoefte of mobi-

liteitsbeperking? Of de brede groep senioren?  

Lokale vraag en buurtgebondenheid 

Een belangrijke factor in de verhuurbaarheid is niet zozeer gekoppeld aan de woningen 

zelf, de locatie of het wooncomplex, maar aan de kenmerken van de wijk.  

Senioren willen graag in hun eigen buurt blijven wonen, willen hun netwerk niet opgeven, 

voelen zich vertrouwd met hun omgeving. In een buurt waar veel senioren wonen in 

eengezinswoningen, maar waar geen alternatieven zijn in de vorm van geschikte appar-

tementen, zullen zij blijven zitten in hun te riante woningen, geschikt of niet. Verhuizen 

naar een andere wijk of andere woonplaats is voor velen een te grote stap die ze zo lang 

mogelijk uitstellen. In bepaalde naoorlogse buurten kan het daarom nuttig zijn om juist 

appartementencomplexen te bouwen die mikken op die groep senioren. Op een goede 

locatie natuurlijk. 

Het omgekeerde is ook mogelijk: in een wijk met een redelijk aanbod aan reguliere, niet 

gelabelde appartementen in verschillende prijs- en kwaliteitsklassen, zal de behoefte aan 

specifieke seniorenwoningen veel minder zijn.  

Kortom, een seniorencomplex dat in de ene wijk net niet goed is gepositioneerd in ter-

men van prijs, kwaliteit en locatie zal het niet goed doen, terwijl datzelfde complex in 

een andere wijk misschien in een behoefte zou voorzien.  

Tot slot 

Het ene seniorencomplex verhuurt beter dan het andere. De factoren die een rol spelen 

in de populariteit van of de vraag naar seniorenwoningen zijn in kwalitatieve termen wel 

te omschrijven. We hebben dat hierboven geprobeerd. Lastiger is om precies te om-

schrijven welke mix aan factoren in een bepaalde situatie van toepassing is en welk ge-

wicht ieder van de factoren in de schaal legt. Dit is belangrijk dat te weten, want als je 

maatregelen wilt nemen moet je weten welk effect je kan verwachten. 
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9 MAATREGELEN EN HUN SUCCES 

Dat brengt ons op het onderwerp maatregelen: wat kan een woningcorporatie doen om 

de verhuurbaarheid van seniorenwoningen in het algemeen of een bepaald wooncomplex 

in het bijzonder te verbeteren?  

Hier is veel over te zeggen, dankzij de vele experimenten en projecten die door de ver-

schillende woningcorporaties worden uitgevoerd. Daarover gaat dit hoofdstuk. De ver-

schillende onderwerpen hieronder staan in willekeurige volgorde. 

Aanpak per complex bepalen 

Woningcorporaties pakken verhuurproblemen in concrete situaties snel op. Het probleem 

wordt op complexniveau geanalyseerd en opgelost. “Er wordt intern snel aan de bel ge-

trokken”. “Op complexniveau hebben we meestal snel boven water waar verhuurproble-

men aan liggen en dan nemen we maatregelen”.  

De aanpak verschilt per situatie: “Per complex wordt bekeken welke verhuurstrategie 

nodig is. De lokale situatie is immers zeer verschillend”. Het kan bestaan uit het verbete-

ren van woningen of woongebouw, meer publiciteit, samenwerking met zorgaanbieders 

of de gemeente, vrijwilligers betrekken bij diensten, iets doen met het label, huisvesten 

van een woongroep, bewoners invloed geven op de keus van nieuwe bewoners, duidelij-

ker profileren en positioneren van het complex, etc. Hieronder gaan we dieper in op deze 

en andere maatregelen. 

Helder concept neerzetten 

Enkele woningcorporaties proberen hun wooncomplexen voor senioren een duidelijker en 

onderscheidend profiel te geven. Sfeer en beleving van de complexen worden benadrukt 

en uitgedragen. Soms wordt er nadrukkelijk een “makelaarsblik” nagestreefd. Dat kan 

hand in hand gaan met een opfrisbeurt van het complex.  

Gemikt wordt op bepaalde leefstijlgroepen, vitale senioren bijvoorbeeld, of senioren die 

op zoek zijn naar een veilige omgeving. “Alles moet kloppen”, “het gaat om het totaal-

plaatje”: uitgangspunt is niet een woning aanbieden voor de “55+”, maar een concept 

dat uitgaat van een levensstijl en een passend dienstverleningspakket. 

Verleiden door meer bekendheid 

Een tweede maatregel, die mikt op de verhuurbaarheid van seniorenwoningen in het 

algemeen, is het beter informeren van de doelgroep. Veel senioren blijken niet goed op 

de hoogte te zijn van de mogelijkheden op het gebied van huisvesting. Misschien hebben 

zij wel een latente verhuisbehoefte maar lonkt er geen aanbod dat hen verleidt om een 

stap te zetten.  

Dit kan het begin zijn van een proces dat uit verschillende fasen bestaat. Je kan dit zien 

als een soort “customer buying journey” en sommige woningcorporaties hebben vanuit 

dit gezichtspunt daadwerkelijk hun communicatie ingericht. Folders worden gemaakt, 

informatiemarkten gehouden, bezichtigingen georganiseerd, geadverteerd in lokale huis-

aan-huisbladen enzovoorts. Nagedacht wordt over de toon en kleur van de campagnes. 

Hoe spreek je de vitale, levenslustige senior het beste aan?  
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Onderdeel van deze strategie kan zijn een omgekeerde kennismaking te organiseren: 

laat medewerkers van je organisatie op bezoek gaat bij oudere huurders, bijvoorbeeld 

door een speciale huisbezoekenactie of in het kader van een woonbehoeftenonderzoek. 

Dit levert kennis en inzicht op bij de medewerkers.  

Doelgroep zelf inschakelen 

Een bijzondere manier van verleiden is het inschakelen van de zittende huurders bij de 

promotie. Huurders van een seniorencomplex kunnen kennissen benaderen of kunnen 

een rol spelen tijdens informatiedagen door bijvoorbeeld een informatiestandje te be-

mensen. Dit wekt een positieve indruk bij kandidaat huurders. En de huidige huurders 

hebben er zelf ook belang bij. Misschien is een aanbrengpremie ook een mogelijkheid.  

Individueel maatwerk 

De gemiddelde senior voelt zich niet zo thuis op internet – al kunnen kinderen natuurlijk 

helpen met het zoeken – oriënteert zich nauwelijks, verdiept zich niet in de werking van 

het woonruimteverdeelsysteem, en blijft dus passief. Oplossing: neem mensen persoon-

lijk aan het handje en begeleid hen met zoeken, de procedures doorlopen, de verhuizing 

te regelen.  

Een enkele woningcorporatie probeert persoonlijke begeleiding een extra boost te geven 

door een projectgerichte aanpak met een concreet doel, een gereedschapskist en pr-

materiaal, vrijgestelde medewerkers, etc.  

Ook kan meer samenwerking worden gezocht met andere disciplines – wijkteams, 75+ 

bezoek, ouderenadviseurs, WMO-contactpersonen. Hun goede kennis van het aanbod 

aan seniorenwoningen en werking van de woonruimteverdeling helpt cliënten op weg 

naar een nieuwe, geschikte woning. 

Investeren in persoonlijke begeleiding is volgens sommigen effectiever dan geld stoppen 

in het verbeteren van de begrijpelijkheid en hanteerbaarheid van het woonruimtever-

deelsysteem.  

De Seniormakelaar 

Onder verschillende benamingen vinden we adviseurs die senioren persoonlijk begelei-

den: de seniormakelaar, de wooncoach, de doorstroommakelaar, de senioradviseur, de 

woonzorgindicator. De rol varieert van reactief tot proactief.  

Goede ervaringen zijn er met adviseurs die goed de sociale kaart kennen, op de hoogte 

zijn van de ins en outs van het aanbod, bekend zijn met de WMO en de zorg, hun cliën-

ten goed kennen en met geduld en tact helpen, contacten onderhouden met ouderenad-

viseurs en sociale wijkteams, en daardoor in staat zijn om proactief de goede senior te 

koppelen aan de goede woning. Het moge duidelijk zijn dat we hier spreken over profes-

sionals met een bijzonder talent.  

Door extra faciliteiten te scheppen – verzachten huursprong, voorrang bij buurtgebon-

denheid, doorstroomurgentie, doorstroompremies – al dan niet gedurende een afgeba-

kende actieperiode, geef je de adviseurs extra armslag om cliënten te helpen.  
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Een persoonlijke benadering werkt. Woningcorporaties verwachten veel van individueel 

maatwerk. 

Huurverlaging 

Een ander hot item is huurverlaging voor senioren die verhuizen van een goedkope een-

gezinswoning. De huurprijs van het appartement waarheen zij verhuizen wordt verlaagd 

tot dicht bij het niveau van hun huidige woning. De huursprong wordt daarmee voorko-

men. De redenering is dat deze huurverlaging zich terugbetaalt door de hogere huur van 

de eengezinswoning voor de eerstvolgende huurder. Corporaties die hiermee experimen-

teren melden positieve resultaten, zij het in bescheiden volumes. 

Aanpassen regels woonruimteverdeling 

Hier en daar komen verhuurders tot de conclusie dat de regels van de woonruimteverde-

ling echt moeten worden aangepast. De analyse is dat de huidige voorrangsregels voor 

55-plussers een goede match van vraag en aanbod in de weg zitten. Meer impliciet valt 

hier en daar te beluisteren dat het doorstroomprincipe niet werkt dus net zo goed losge-

laten kan worden; we moeten ouderen toch helpen met langer zelfstandig wonen?  

De nieuwe huisvestingswet biedt een aanleiding om de regels te herijken omdat er nage-

dacht gaat worden over nieuwe huisvestingsregels. Dit biedt woningcorporaties de kans 

om hun wensen rondom seniorenhuisvesting kenbaar te maken bij de gemeenten. 

In plaats van te sturen op leeftijd kan je gaan sturen op fysieke beperkingen. Een derge-

lijk soort maatwerk in het verlenen van voorrang stuit op koudwatervrees bij anderen 

omdat er geen eenvoudig eenduidig criterium meer lijkt te zijn waarop je het verlenen 

van voorrang baseert.  

Hier en daar wordt de wens geuit dat het woonruimteverdeelsysteem eigenlijk zou moe-

ten werken als Funda. In het eerste geval staat verdeling van schaarste centraal, in het 

tweede geval het marktdenken. Het schaarste-argument gaat bij seniorenwoningen in 

veel gevallen niet meer op, en daarom zou een aanlokkelijker presentatie à la Funda op 

zijn plek zijn. Websites als Woonz.nl springen in het gat. 

Ontlabelen 

Ontlabelen – het ontdoen van een seniorencomplex van zijn seniorenlabel – is veelbe-

sproken maar wordt in de praktijk nog niet zo veel toegepast. Een reden om een bepaald 

complex van zijn label te ontdoen kan zijn dat de verhuur aan senioren slecht is, er geen 

perspectieven zijn om het aantrekkelijker te maken voor de doelgroep, en er een alterna-

tieve doelgroep is. Een andere reden kan zijn dat een woningcorporatie te veel gelabeld 

aanbod heeft in relatie tot de vraag en dit aanbod wil verkleinen. “We kiezen er voor om 

alleen nog de echt aantrekkelijke complexen te labelen voor senioren. Dus complexen die 

goed voldoen, bij voorzieningen liggen, en goed verhuren”. 

Veel woningcorporaties durven het niet aan. Vooral niet vanwege de weerstanden die 

ontlabelen oplevert bij de zittende huurders.  

Andere woningcorporaties hebben wel werk gemaakt van ontlabelen, sommigen zelfs op 

grote schaal. Zij geven aan dat het belangrijk is om het beleid goed te communiceren 

met de bewoners, en niet alleen met een briefje natuurlijk. Verder zijn er flankerende 
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maatregelen denkbaar die de bewoners gerust kunnen stellen. Bijvoorbeeld een gerichte 

intake van nieuwe huurders op hun leefstijl. Of een toelatingsgesprek met een bewoners-

commissie.  

Samenwerking zorg 

Verhuurproblemen worden ook wel aangepakt door samen met zorgaanbieders naar op-

lossingen te zoeken. Het wooncomplex kan bijvoorbeeld benut worden voor de huisves-

ting van mensen met een lichte verstandelijke beperking. Ook de GGZ en gehandicap-

tenzorg moet intramurale voorzieningen sluiten en zijn voor hun bewoners op zoek naar 

alternatieven.  

Sommige woningcorporaties en zorgaanbieders ontwikkelen samen nieuwe woonzorgpro-

jecten. Kennis van de seniorenmarkt en woonvoorkeuren van de doelgroep helpt het 

samenwerkingsverband om goede keuzes te maken. 

Aanpassen woningen 

Woningen of wooncomplexen kunnen ook worden opgeknapt om ze aantrekkelijker te 

maken. 

In sommige gevallen hebben woningcorporaties afspraken met de gemeente over indivi-

duele woningaanpassingen. Een deel van de aanpassingen is dan subsidiabel op grond 

van de WMO, een ander deel betaalt de woningcorporatie.  

Complexgewijze aanpassingen zijn niet gebruikelijk tenzij er een analyse aan ten grond-

slag ligt die aantoont dat het verhuurprobleem daadwerkelijk wordt opgelost met het 

verbeteren van de toegankelijkheid of bruikbaarheid. Dit kan het geval zijn als een senio-

rencomplex op alle punten een sterke marktpositie heeft maar op het punt van de toe-

gankelijkheid of bruikbaarheid tekort schiet. Eenzelfde soort analyse kan ook leiden tot 

de omgekeerde conclusie: opplussen heeft geen zin en ontlabelen is een beter alterna-

tief.  

Nieuwbouw anders positioneren 

Inmiddels lijken woningcorporaties nieuwe wooncomplexen minder snel een seniorenlabel 

mee te geven. Het label draagt niet bij aan de verhuurbaarheid en senioren vragen er 

niet om. Bij grotere projecten wordt soms, mede op aandringen van de gemeente, een 

deel gelabeld. 
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10  BIJLAGE: DEELNEMENDE WONINGCORPORATIES 

1. Bo-Ex 

2. De Alliantie 

3. De Woningstichting 

4. Domijn 

5. Laurentius Wonen 

6. Parteon 

7. Sité woondiensten 

8. Staedion 

9. Thuisvester 

10. Wonen Breburg 

11. Wonen Limburg 

12. Woonlinie 

13. Woonwaard 

14. Woonzorg Nederland 

15. Wst St Joseph 

16. Ymere 

 


