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Wel Thuis !

Met het programma Wel Thuis! werkt de provincie Utrecht aan een
groter en gevarieerder aanbod van woningen met welzijn en zorg.
Daarnaast verbetert zij de samenhang tussen wonen, welzijn en
zorg. Doel: mensen die zorg nodig hebben de mogelijkheid bieden
thuis te blijven wonen. Uw Huis, Uw Toekomst maakt onderdeel 
uit van Wel Thuis!
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Aanleiding

Er worden steeds meer mensen oud in een koopwoning. Of die woning ook geschikt is om oud in te 
worden, is vaak niet bekend. Veel mensen redeneren dat ze altijd nog kunnen verhuizen of maatregelen
kunnen nemen als de nood aan de man komt. ’Als ik de trap niet meer op kan komen, dan komt er wel
een traplift.’ Dat beeld willen we doorbreken met het project Uw huis, Uw Toekomst. Omdat we willen dat
mensen nu al gaan nadenken over hoe ze willen wonen als de leeftijd parten gaat spelen. Maar ook omdat
er vaak betere maatregelen beschikbaar zijn, en om te voorkomen dat een te groot beroep op de Wmo
wordt gedaan door de vergrijzing.

Een omslag in het denken van senioren is nodig om hen te laten nadenken over te nemen maatregelen.
Het zelf verantwoordelijkheid nemen, past in de lijn die met de Wmo is ingezet, maar vraagt een lang-
jarige aanpak. Senioren moeten overtuigd raken van het voordeel om tijdig maatregelen te nemen zodat
ze des te langer prettig in hun woning kunnen blijven wonen. 

Provincie Utrecht heeft met het project Uw Huis, Uw Toekomst het voortouw genomen. Samen met vier
pilotgemeenten zijn ervaringen opgedaan hoe een lokaal project vormgegeven kan worden. Aan de hand
van deze ervaringen en de evaluatie van deze pilots, is gewerkt aan dit draaiboek. Een gemeente die met
dit onderwerp aan de slag wil, zal altijd enige inspanning moeten leveren aan arbeidsinzet en publiciteits-
kosten. Door gebruik te maken van de opgedane ervaring en kennis van de eerste projecten, kan de 
inspanning beperkt blijven. 

Het draaiboek is geschreven voor gemeenten. Dat wil overigens niet zeggen dat gemeenten ook alle 
werkzaamheden zelf moeten uitvoeren. Vaak is het zelfs aan te bevelen om de lokale welzijnsorganisatie
en anderen erbij te betrekken. Zonder de gemeente kan het echter niet; zij zijn nodig als coördinator, 
aanjager en tevens leverancier van basisinformatie. 

Het draaiboek is opgezet voor een project voor senioren in koopwoningen, omdat deze categorie nog on-
derbelicht is in het beleid. Ook voor huurwoningen is het relevant dat tijdig aanpassingen worden gedaan,
zowel door de bewoner als door de woningcorporatie. Het is daarom aanbevelenswaard om een project
direct te verbreden naar senioren in huurwoningen. In ieder geval is het wenselijk bij de aanvang 
corporaties te polsen over hun eventuele betrokkenheid. 

Zoals gezegd is het draaiboek tot stand gekomen op grond van de ervaringen van de eerste vier pilotge-
meenten. Daaruit is lering getrokken hoe sommige zaken beter kunnen. Dat is verwerkt in dit document.
Het opdoen van ervaringen stopt niet na het vervaardigen van dit draaiboek. Graag horen wij van u tips 
of aanvullingen als u hiermee aan de slag gaat. Deze kunt u doorgeven aan
linda.sanders@provincie-utrecht.nl. 

Voorin vindt u eerst een samenvatting van het draaiboek aan en de te nemen stappen. Daarna volgt per
stap aanvullende informatie. Het draaiboek is ook te vinden op de site van de provincie: 
www.provincie-utrecht.nl/uwhuisuwtoekomst. 





Samenvatting

Het voornaamste doel van een lokaal project Uw Huis, Uw Toekomst is: senioren laten nadenken hoe ze
willen wonen als ze ouder zijn. En zo mogelijk ook al aanzetten tot actie. Wat voor middelen heeft een 
gemeente om dit doel te bereiken:

• inzet van PR-activiteiten zoals folder en voorlichtingsbijeenkomsten om bewustwording op gang te
brengen,

• een woningtest waarop mensen zelf kunnen checken welke maatregelen zij zouden kunnen nemen en
welke kosten daarmee gemoeid zijn,

• het inrichten van een vraagbaak waar mensen terecht kunnen met vragen over woningaanpassing,
• eventueel aangevuld met een soepeler beleid van aan- en bijbouwen om een zorgvraag op te kunnen

vangen,
• eventueel een financiële prikkel (subsidie) om mensen sneller aan te zetten tot concrete maatregelen,
• eventueel begeleiding van senioren door opgeleide vrijwilligers om maatregelen uit te voeren,
• dan wel begeleiding door lokale corporaties (in combinatie met een project voor de huursector),
• eventueel het bieden van begeleiding bij verhuizing, 
• dan wel het verstrekken van informatie over goed toegankelijke of aanpasbare woningen als mensen

willen gaan verhuizen (databank van geschikte woningen, een open huizenroute langs geschikte 
woningen),

• verstrekken van bouwtechnisch advies of financiële achtergrondinformatie.

Er is kortom een gereedschapskist beschikbaar met een diversiteit aan middelen waaruit de gemeente kan
kiezen bij de inrichting van een eigen project.

De gemeente is trekker of initiatiefnemer voor een project Uw Huis, Uw Toekomst. Zij zal zich dan ook als
eerste moeten uitspreken over de opzet en voorbereiding van het project. In een later stadium kunnen
veel werkzaamheden worden neergelegd bij derden.
Vaststellen van het doel en de reikwijdte van het project is een eerste stap. Dat vraagt om een keuze 
om het project te richten op uitsluitend bewustwording, dan wel breder te richten en ook begeleiding te
bieden aan senioren in het maken van hun keuze en uitvoering van maatregelen.

In de voorbereiding van een dergelijk project gaat redelijk wat tijd zitten, omdat er allerlei keuzes gemaakt
moeten worden en werkafspraken met derden. Is de voorbereiding eenmaal gedaan, dan valt de personele
inzet mee (uiteraard afhankelijk van hoe intensief de doelgroep bewerkt gaat worden). 
Welke stappen moeten worden gezet?

1. Vaststelling doel van het lokale project; gaat het om bewustwording, wil men een bepaald verhuis-
gedrag op gang brengen of wil men vooral meer geschikte/aangepaste woningen? Al naar gelang de
keuze die hier gemaakt wordt, zullen andere accenten in het project gelegd worden.

2. Vaststelling reikwijdte van het project. Er kan een keuze worden gemaakt om het project slechts uit te
rollen in een deel van de gemeente of voor een bepaald type woningen (eengezins of makkelijk aan te
passen) of bepaald type bewoners (ouder, vitaler etc.).

3. Vaststelling doelgroep van het project. Wil men iedereen vanaf een bepaalde leeftijd bereiken of richt
men zich op een deel van de doelgroep. Ervaring leert dat de jongere doelgroep anders benaderd moet
worden en andere aanpassingen interessant vindt dan de oudere doelgroep.
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4. Vaststelling in te zetten instrumenten. Standaard hoort in een dergelijk project een communicatieplan.
Daarnaast is er een woningtest via internet beschikbaar die ook via vrijwilligers en via huisbezoek is te
benutten. En minimaal is vervolgens nodig dat een vraagbaak wordt georganiseerd waar geïnteresseer-
den en vrijwilligers hun vragen kunnen neerleggen. Extra instrumenten kunnen daaraan toegevoegd
worden. 

5. Vaststelling organisatie van het project. Wordt gebruik gemaakt van bestaande kanalen (bijv. Wmo-
loket, seniorenhuisbezoek) en van bepaalde organisaties (welzijnsorganisatie, ouderenbonden, 
seniorenraad, VAC). Ook is een keuze nodig op welke onderdelen gewerkt gaat worden met vrijwilligers
en welk type vrijwilliger daarvoor nodig is (vooral sociaal vaardig of vooral technisch vaardig).

6. Heel belangrijk is ook de inzet van communicatiemiddelen. Folders en verspreiding (bijv. huis aan 
huis via koppeling WOZ aan GBA gegevens), lokale krantjes, sociale media, informatiemarkten en
–bijeenkomsten, de voorlichtingsfilm die de provincie heeft laten maken, werken met ambassadeurs,
internet e.d. zijn allemaal mogelijk.

7. En tot slot is het belangrijk om dit project te verbinden met andere projecten en informatiebronnen. 
Zo moet men bij het Wmo-loket weten van dit project en moet bij de klant duidelijk gemaakt worden
wat het verschil is tussen een Wmo-woningaanpassing en een woningaanpassing die preventief wordt
aangegaan. Het verbinden met andere projecten is ook belangrijk om de organisatie-inzet beperkt te
houden en de continuïteit in het project te brengen.

Het draaiboek geeft op al deze onderdelen een nadere uitwerking en geeft ook tips hoe het project 
bestendigd kan worden. Dit document is zodanig opgezet dat na de algemene hoofdstukken over de
opzet en organisatie van het project, hoofdstukken selectief gelezen kunnen worden, al naar gelang een
gemeente met dat onderwerp aan de slag wil.  
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1. Kiezen om met Uw huis, Uw Toekomst
aan de slag te gaan  

Doel van dit project is om zoveel mogelijk senioren te stimuleren tijdig 
c.q. preventief maatregelen te treffen om prettig oud te kunnen worden in 
hun eigen woning. 

Elke gemeente krijgt te maken met meer oudere huishoudens. Zolang het kan, willen mensen thuis blijven
wonen in hun vertrouwde woning. Dat geldt ook voor senioren in een koopwoning. Nieuwbouw voldoet
niet altijd aan de vraag en is ook niet altijd mogelijk. Ook daarom is het logisch om naar de bestaande 
woningen te kijken. Hoe kunnen deze geschikter gemaakt worden voor senioren? Door nu aandacht te
geven aan comfort en veiligheid, kunnen mensen daadwerkelijk langer in hun huis blijven wonen. 
Hoe eerder daarover wordt nagedacht, hoe meer kans dat het lukt. Dat betekent dat het onderwerp in het
bewustzijn zou moeten komen van liefst elke woningbezitter, maar in ieder geval van de oudere woning-
bezitter. Veelal is de fase van het empty-nest, wanneer de kinderen zijn uitgevlogen, er één van bezinning
op de woonruimte. Ook al zijn ze nog relatief jong, toch is het handig op dat moment naar de woning te
kijken met het oog op de toekomst; voldoet de trap nog wel of is een tweede trapleuning handig, gaan 
we beneden slapen, hoe zit het met de lichtbronnen, is het geen tijd om het bad te vervangen door een 
inloopdouche? Deze groep van mensen die tegen het pensioen aan zitten, willen vaak nog veranderingen
aan hun woning doorvoeren. Dat is hét moment om hen met tips en adviezen bij te staan wát ze kunnen
doen. De doelgroep die al weer wat ouder is, zal eerder baat hebben bij kleinere maatregelen als stroeve
vloeren, drempels weg e.d.

Bijna iedereen denkt bij maatregelen aan beugels bij opstapjes en drempels weg. Dat zijn belangrijke 
aanpassingen, maar zijn niet de enige en zeker niet de meest aansprekende maatregelen.

Over wat voor soort woningaanpassing en –verbetering hebben we het eigenlijk? Voor iedereen 
relevant, en dus ook voor de vitale senioren, zijn:

• Goede verlichting op de werkplekken (keuken), bij opstapjes en voor- en achterdeur. Denk ook 
aan aanpassing van de lichtbronnen in schemerlampen en leeslichten. En domotica om alle 
lichtbronnen tegelijk te kunnen bedienen of automatisch licht op de plekken waar dat nodig is.

• Een tweede trapleuning en goed begaanbare trap (hou de trap ook vrij van troep). 
• Drempels en opstapjes reduceren, geen losse kleedjes of ander struikelobjecten (snoeren 

opbergen), stroeve vloeren in keuken, hal en badkamer.
• Een inloopdouche in plaats van douchebak of bad. Hangend toilet en ieder geval een toilet op 

de slaapverdieping.
• Eventueel slaapkamer en badkamer beneden situeren.
• En natuurlijk toch ook de beugels en drempels weg voor degenen die minder vast ter been worden,

alsmede alarmering, domotica etc.
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Ook gemeenten hebben baat bij een project Uw Huis, Uw Toekomst. Hoewel het (nog) niet te becijferen
valt, is het aannemelijk dat er minder aanvragen Wmo-woningaanpassing komen als mensen zelf al hun
verantwoordelijkheid hebben genomen. Maar ook indirect zijn er voordelen; maar liefst 30% van de 
65-plussers valt tenminste 1 keer per jaar, en vaak in en rond het huis. Als valongelukken deels vermeden
kunnen worden, bespaart dat mensen zelf een hoop ellende en gemeenten levert dat een besparing op in 
de kosten van zorg, begeleiding en huishoudelijke zorg. 

Overigens moet niet verwacht worden dat er binnen korte tijd direct honderden woningen worden aange-
pakt door senioren. Sowieso zit er vaak enige tijd tussen het moment van bewustwording en het moment
waarop tot actie wordt overgegaan. Maar ook degenen die daadwerkelijk tot woningverbetering overgaan
vormen 2 tot 5% van de doelgroep. In de loop van de jaren worden dan toch aanzienlijke aantallen bereikt.

Maar remt een dergelijk project dan niet de doorstroming, is een vraag van diverse gemeenten. Want als
senioren blijven zitten waar ze nu wonen, ontstaat er geen doorstroming waardoor jongere gezinnen aan
bod zouden kunnen komen. Dat mag zo zijn, maar daar zijn twee antwoorden op te geven. Senioren zijn
nu eenmaal honkvast en blijven liever in een ontoegankelijke woning wonen met alle risico’s van dien,
dan dat ze gaan verhuizen. Ze blijven er toch wonen, dan is het maar beter dat ze in een goed geoutil-
leerde woning blijven wonen. Anderzijds kan aandacht voor de toegankelijkheid van de woning, bij een
deel van de senioren ertoe leiden dat zij een verhuizing gaan overwegen, aangezien hun woning slecht
aan te passen is. Dat is winst. En uiteraard kan een aantrekkelijk aanbod een deel van hen wel op het
spoor zetten van een verhuizing. 
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2. Op naar een projectmatige aanpak

En als dan de argumenten voorhanden zijn om deze groep inwoners van de gemeente te benaderen, 
hoe doe je dat dan? Daarin zijn verschillende stappen te onderscheiden:

(uit handreiking opplussen, provincie Gelderland)

1. Oriëntatie: in deze eerste stap wordt verkend waarom de gemeente met dit onderwerp aan de slag 
wil en hoe dit ingevuld zou kunnen worden.
Eindresultaat: interne startnotitie waarop een go/no go verkregen moet worden.

2. Verkenning / projectplan: het uitwerken van het idee, samen met lokale partners tot een concreet 
projectplan waarin duidelijk wordt welke acties worden ondernomen. Hetgeen hieronder beschreven
staat, wordt in de eerste fase verkend en in deze tweede fase verder uitgewerkt.
Eindresultaat: een projectplan, inclusief communicatieplan, op hoofdlijnen.

3. Uitvoering: aan de slag / praktische vertaling naar activiteiten.
Eindresultaat: verbeteracties in detail.

4. Evaluatie: terugkijken, verbeterpunten benoemen en verankeren.
Eindresultaat: handreiking voor evalueren.

Dit draaiboek is gemaakt voor projecten die zich richten op senioren in koopwoningen. Er is niets op
tegen om het project ook te richten op de huursector. Dan zullen corporaties er tijdig bij betrokken 
moeten worden en dat vraagt een andere aanpak en afspraken met corporaties en andere verhuurders. 
In dit draaiboek is alleen uitgegaan van een aanpak voor koopwoningen.

Fase Fase Resultaat

Intern Interne notitie

Extern uitdagen Projectvoorstel

Aanpakken Projectplan

Aanpakken Werkplan

Terugkijken Evaluatieplan

Oriëntatie

Verkenningsfase

Projectplan

Uitvoeringsfase

Evaluatie



1 1

Argumenten

Elke gemeente heeft deels haar eigen overwegingen waarom ze een project voor oudere eigenaar-
bewoners wil opzetten. Daarin speelt mee: het aandeel koopwoningen in de gemeente, het aandeel 
senioren, de beschikbaarheid of tekorten in seniorenhuisvesting. 

Behalve de grote steden, hebben de gemeenten in de provincie Utrecht een eigenwoningbezit van circa 
70 tot 80%. Senioren, zeker jongere senioren zijn ruim vertegenwoordigd in de koopsector en vaak ook
woonachtig in de betere delen. En hoe beter iemand woont, hoe minder verhuisgeneigd men is. 
Deze groep gaat pas verhuizen als de zorgvraag aanzienlijk is en men 24-uurs zorg nodig heeft. De groep
senioren in een rijtjeskoopwoning is iets meer geneigd tot verhuizen en wil dan vaak overstappen naar
een huurwoning. Als deze groep goed kan blijven wonen in hun huidige woning, levert dat minder druk 
op voor de gespannen huurwoningenmarkt1.

Senioren vormen een steeds groter deel van de bevolking. Is nu het aandeel 65-plussers in de meeste 
gemeenten circa 15%, dat stijgt naar 25% in de komende decennia. Een steeds groter aandeel zal ook in
een koopwoning oud worden. Een gemeente heeft er alle belang bij dat deze groep zelf haar verantwoor-
delijkheid neemt voor de toegankelijkheid en veiligheid van hun woning. Als deze steeds groter wordende
groep een toenemend beroep gaat doen op de Wmo-woningaanpassingen, stijgen de kosten voor de 
gemeente fors.  

De meeste gemeenten in onze provincie hebben nog altijd een tekort in het aantal voor senioren 
geschikte woningen. Juist een tekort in deze categorie woningen kan reden zijn om te bevorderen dat
meer woningen geschikt gemaakt worden. Heeft een gemeente wel een toereikend aantal toegankelijke 
of geschikte woningen, dan liggen de argumenten om een project voor woningaanpassing te starten, 
anders. Als de meesten immers in hun huidige woning willen blijven wonen, kan die woning maar beter
geschikt gemaakt worden.

Selectie

Een gemeente kan een project meteen voor de hele gemeente opstarten. Zeker als het vooral gaat om 
bewustwording op gang te brengen, ligt dat voor de hand. Er kan ook een selectie worden toegepast, 
bijv. in de wijken en dorpen waar de vergrijzing al fors is. Ook kan met behulp van de doorzonscan beke-
ken worden in welke wijken er veel woningen staan die een grotere kans bieden op een goede aanpassing. 
De doorzonscan2 biedt de mogelijkheid om dat te combineren met cijfers over de leeftijden van 
bewoners. 

Een andere manier van selecteren kan door te kijken naar het woningtype, bijv. vooral eengezinswoningen
of vooral gestapelde bouw. Daarbij moet opgemerkt worden dat gestapelde bouw in de koopsector altijd
te maken heeft met een vereniging van eigenaren (VVE). Als er dan aanpassingen gedaan moeten worden
aan de collectieve entree, vraagt dat instemming van de VVE. En dat is niet altijd gemakkelijk. 

1 Met de Europese regels die per 1-1-2011 van kracht zijn, kan het zijn dat een deel van deze groep niet meer terecht kan in de 
sociale huursector.

2 De doorzonscan is een meetinstrument waarmee eengezinswoningen kunnen worden opgespoord die een grote kans hebben 
die in potentie geschikt zijn  voor senioren en mensen met beperkingen.
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Doel

De selectie heeft ook veel relatie met het doel van het project. Is het aandacht geven aan woningaan-
passing vooral bedoeld om bewustwording op gang te brengen, of is het de ambitie om daadwerkelijk
aanpassingen en verbetering tot stand te brengen? In het laatste geval is het serieus te overwegen om 
ook een geringe stimuleringspremie beschikbaar te stellen. Ook meer inzet voor de begeleiding is dan 
gewenst (bijv. door vrijwilligers). Met een stimuleringspremie, hoe gering ook, houd je de aandacht van
de doelgroep vast en is te meten hoeveel woningen er verbeterd worden. Bewustwording is eigenlijk 
alleen meetbaar te maken door het periodiek houden van enquêtes, naast het registreren van het aantal
mensen dat een woningtest doet. 

De gemeente heeft wellicht beleid voor ouderen al opgenomen een de woonvisie of in een nota ouderen-
beleid. Dan kan dat het aangrijpingspunt zijn.

Welk doel ook geformuleerd wordt, altijd is bewustwording de eerste stap. Mensen moeten eerst aan het
denken worden gezet, voordat ze tot actie overgaan. Voor sommige groepen is bewustwording  en het
aanzetten tot denken genoeg en zoeken zij daarna zelf wel hun weg. Andere groepen hebben wellicht iets
meer informatie of ondersteuning nodig om tot actie te komen. Het doel bepalen vraagt dus wel even
aandacht. Want afhankelijk van het gekozen doel, zal ook de inzet van instrumenten variëren. 

Leerpunten uit de evaluatie:

• De doelgroep kan het beste liggen tussen 65-75 of maak anders onderscheid in de doelgroep 
jongere senioren en oudere senioren.

• Benadruk comfort en laat beelden van rollators en beugels weg.
• Inzet van lokale ambassadeurs werkt; vanwege het persoonlijke contact en identificatie.
• Subsidie werkt als prikkel en als meetinstrument om meer aanpassingen te realiseren.
• Senioren moeten eerst de keuze maken voor verhuizen ja oftenee, dan staan ze pas open 

voor maatregelen.
• Er is behoefte aan informatie over geschikte woningen, over praktische informatie van 

aanpassingen en over uitbesteden van kleine klusjes.
• Overweeg een soepeler beleid van aan- en bijbouwen om de doelgroep te bedienen.

Doelgroep 65-75

De ervaring vanuit de pilotprojecten leert dat het inzetten op de doelgroep vitale senioren, 60 à 65 tot 
75 jaar, het meest aanslaat (leeftijd is uiteraard niet meer dan een indicatie voor de doelgroep). Jonger dan
60/65 is hoegenaamd nog niet aanspreekbaar op ouder worden, maar is wellicht wel te benaderen voor
comfortmaatregelen. De doelgroep vanaf 60/65 jaar denkt al veel vaker na over de woonsituatie zodra de
kinderen de deur uit zijn en/of de pensioenleeftijd in beeld komt. De oudere doelgroep (vanaf 75 jaar)
vraagt een andere communicatiestrategie. Die oudere doelgroep heeft soms al maatregelen genomen,
soms wachten ze af of verwachten dat een Wmo-woningaanpassing op hen van toepassing zal zijn. Voor
deze doelgroep komen fysieke beperkingen veel dichterbij, maar ziet men meer op tegen de rompslomp
en kiest men overwegend voor kleinere aanpassingen.
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Uit de evaluatie van de pilotgemeenten bleek dat 80% (!) van de senioren van mening is dat hun 
woning al geschikt is. Hoe ouder, hoe vaker men dat vindt. Of dat ook echt zo is, weten we in de 
praktijk niet.

Deels zal het wel kloppen. Mensen kunnen al verhuisd zijn naar een meer geschikte woning. 
55-plussers zijn weliswaar niet bijzonder verhuisgeneigd maar in de praktijk is 50% van de 75+ 
toch al een keer verhuisd. En de meeste senioren wensen een nultredewoning als ze gaan verhuizen.
Ook blijkt 50% van de vrijstaande koopwoningen die bewoond worden door 65plussers al een nul-
tredewoning. 

Men kan overigens de woning ook wel geschikt vinden omdat ze al beperkingen hebben en toch 
goed uit de voeten kunnen in de woning. Maar waarschijnlijker is nog dat ze gewend zijn aan de 
woning en de beperkingen niet zien. 

De vraag blijft dus of het altijd terecht is, als mensen er van uitgaan dat hun woning geschikt is. 
Voor de opzet van een project en met name de communicatie, is het wel degelijk van belang om 
rekening te houden met het feit dat zoveel mensen – al dan niet terecht – vinden dat hun woning al 
geschikt is. 

Bedacht moet worden dat voor de oudere doelgroep de psychologische drempel ook hoog kan zijn; het
doen van aanpassingen kan worden opgevat als toegeven dat men ouder wordt/ oud is. Het accent leg-
gen op comfort en gemak kan de psychologische drempel doen verminderen.

De pilotgemeenten hebben geen ervaring opgedaan met verschillende trajecten voor de jongere senioren
en de oudere senioren. Toch is de conclusie dat dit wel zinvol is. De jongere senioren lijken meer geïnte-
resseerd te zijn in een aanbouw/ombouw op de begane grond om aldaar een slaapkamer en badkamer 
te vestigen. Deze groep moet worden aangesproken op comfort en verantwoordelijkheid, maar rollators
schrikken af. De oudere senioren zijn vaker geïnteresseerd in kleinere aanpassingen die ook al meer 
gericht zijn op beperkingen. Voor hen is inzicht in hetgeen de Wmo wel of niet vergoedt relevant. In het
deel over communicatie komen we hierop terug.

Verbinden

Aandacht geven aan woningaanpassing voor senioren, dient in aanvang te worden opgezet als een project,
maar moet zo snel mogelijk onderdeel worden van de reguliere bedrijfsvoering, van zowel de gemeente
als van betrokken partners. Het loont dus om op voorhand na te denken over lopende projecten en initia-
tieven waarbij een dergelijk project kan aanhaken. Dat kan bijv. aan het preventief huisbezoek voor 75plus
dat veel gemeenten/welzijnsorganisaties bieden. Maar ook voorlichting over woningverbetering, isolatie
en duurzaamheid kan worden verbreed met voorlichting over toegankelijkheid en comfortverbetering.
En hoewel de gemeente de initiatiefnemer van een dergelijk project is, kan zij veel taken uitbesteden aan
bijv. welzijnsorganisaties. Wellicht is er een bestaand samenwerkingsverband dat kan worden benut om
een dergelijk project op te zetten en te monitoren. Aanhaken bij een bestaand overlegplatform kan tijd 
besparen. Belangrijk is om vooraf te bedenken of het een gemeentelijk project wordt, dan wel een 
gezamenlijk project. Dat laatste vraagt een andere besluitvorming, maar is wel wenselijk vanwege een 
breder draagvlak.
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En last but nog least, bedenk hoe de doelgroep hierbij betrokken wordt. Ouderenbonden zullen willen
meedenken in een dergelijk project maar kunnen ook een aanzienlijke bijdrage leveren in het communi-
ceren van de boodschap en het aanleveren van vrijwilligers. Maar naast de ouderenbonden kan ook 
gedacht worden aan andere (ouderen)organisaties, een lokale woonadviescommissie, wijk- en dorps-
raden, Wmo-raad, woningcorporatie en anderen. 

Naar de volgende fase

Voor de eerste fase van projectvoorbereiding, zijn bovenstaande onderdelen doorgelopen en van een
voorstel voorzien. Dat mondt uit in een interne notitie waarin tevens een budget voor een dergelijk 
project wordt voorgesteld. Voor de fase van een projectplan worden bovenstaande onderdelen nogmaals
doorlopen, maar voorzien van keuzes die bij voorkeur samen met de lokale partners worden gemaakt. 
Afgewogen moet worden of de interne notitie en/of het projectplan in B&W moeten worden vastgesteld 
of zelfs door de raad. Dat zal afhankelijk zijn van de eerdere besluitvorming om te komen tot een project
Uw Huis, Uw Toekomst. 
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3. Communicatie 

Communicatie en PR zijn essentieel voor dit project. De communicatie kan gericht worden op het brede
publiek, maar beter nog is om gericht de vitalere (jongere) senioren aan te spreken en de oudere doel-
groep. Niet vergeten mag worden om ook intern de communicatie goed te regelen.
Er zal een communicatieplan opgesteld moeten worden hoe en op welke momenten er naar het publiek
gecommuniceerd gaat worden. Het ligt in de rede dat dit plan opgesteld wordt door de communicatie-
medewerker of –afdeling, in samenspraak met de lokale projectleider.

Elk communicatieplan bevat de volgende onderdelen:
• Doelgroep; welke doelgroepen worden onderscheiden (zie ook kader).
• Doelstelling; wat wil men bereiken.
• Boodschap; hoe wordt gecommuniceerd, met welke boodschap (zie ook hieronder). 
• Communicatiekanalen; welke middelen worden ingezet.
• Kosten; welk budget wordt gereserveerd voor welke onderdelen.
• Effectmeting; hoe weten we wat er bereikt wordt. 
• Planning.

Uit onderzoek onder eigenaar-bewoners > 50 jaar zijn drie categorieën naar voren gekomen: 
de ontkenners, de levensgenieters en de vooruitdenkers. 
Welke communicatieboodschap past bij welke categorie?

Ontkenners: wie dan leeft die dan zorgt
Ontkenners moeten met de neus op de feiten worden gedrukt door te wijzen op de risico’s van het
ouder worden in een ongeschikte woning. Aan het denken zetten en bewust maken van nut en nood-
zaak van aanpassingen in de woning en verhoging van het comfort en de veiligheid is een eerste en 
belangrijke stap.
Boodschap: wijzen op risico’s als bewoners niets ondernemen.

Levensgenieters: ouder worden hoort bij het leven
Levensgenieters associëren het ouder worden met onbezorgd, comfortabel leven en genieten. 
Bewust stilstaan bij het nut van woningaanpassingen doen levensgenieters niet vaak. Het bewust-
wordingsproces heeft een duwtje in de rug nodig. Levensgenieters zijn gevoelig voor boodschappen
waarin het comfort wordt benadrukt.
Boodschap: aanhaken bij hun genietende levensstijl en associaties met zorg zoveel mogelijk 
vermijden.

Vooruitdenkers: controle houden over het ouder worden
Vooruitdenkers zijn zich al bewust van nut en noodzaak van woningaanpassingen. De communicatie-
inspanningen zijn bij deze groep met name gericht op het informeren en adviseren over de mogelijk-
heden en uitvoering van woningaanpassingen.
Boodschap: voorzien in praktische informatie (tips) over woningaanpassingen.

Uit: Handreiking opplussen woningen oudere eigenaar-bewoners. VROM, 2006



Boodschap

De toon van de boodschap is bepalend voor het succes. Een 58-jarige marathonloper zal zich niet her-
kennen in het weghalen van drempels, want kan zich niet voorstellen dat dat ooit een belemmering wordt.
Tegelijkertijd moet er juist op de jongere senioren (vanaf 60 jaar) gemikt worden. Als hun interesse is 
gewekt, zijn zij nog het meeste bereid om maatregelen te nemen, want ze hebben er langer plezier van 
en kunnen op jongere leeftijd beter omgaan met de drukte en rommel van een (eventuele) verbouwing. 
Dat betekent tevens dat de nadruk in de communicatie moet liggen op comfort en gemak. Dit is eigenlijk
de grootste uitdaging van het project; mensen aanspreken op een handiger en veiliger woning, uit 
preventieve overwegingen.

Ook voor de oudere doelgroep blijven comfort en gemak aansprekender termen dan woningaanpassing.
Dat laatste roept de associatie met de Wmo op. Voor de oudere doelgroep zal een grote verbouwing niet
meer zozeer aan de orde zijn. Bij 75-plussers maar moet meer gezocht worden naar kleinere maatregelen
die gemakkelijk of met ondersteuning kunnen worden geregeld.  En, het kan handig zijn om tijdig bekend
te maken wat de Wmo wel en niet vergoedt voor deze doelgroep, zodat geen verkeerde verwachtingen
worden gewekt.  

Do’s en dont’s :

• Belicht de positieve kant van het ouder worden.
• Spreek ouderen niet expliciet aan op hun leeftijd.
• Gebruik als vijftigplusmodellen geen cliché beelden, maar realiteit.
• Toon ouderen met mensen van een andere generatie.
• Zorg voor de juiste vormgeving.
• Onderbouw de belofte expliciet.
• Breng de boodschap dichtbij.
• Focus op gemak en veiligheid en niet op handicap. 

Communicatiemiddelen en -kanalen

Bewustwording begint met senioren geïnteresseerd te krijgen voor dit onderwerp. Daar zijn meerdere 
methoden voor zoals persoonlijke brieven, folders, voorlichtingsbijeenkomsten, huisbezoeken en combi-
naties van deze zaken. Er dient een keuze gemaakt te worden hoe de doelgroepen worden benaderd, 
hoe dit organisatorisch wordt vormgegeven en welke opvolging en vastlegging van gegevens plaatsvindt. 

Daarbij spelen ondermeer de volgende vragen:
• Op welke wijze worden de doelgroepen benaderd?
• Jongere senioren op een andere wijze dan oudere senioren?
• Vrijstaande woningen en twee-onder-een-kap bieden meer kansen voor aanpassing dan rijtjeswoningen

en hebben vaak ook een ander inkomenspatroon. Daar verschillend op reageren? 
• Welke communicatie-uitingen worden ingezet en hoe worden deze in de tijd uitgezet?
• Hoe vaak en met welke items wordt het project vermeld in het lokale krantje (op de gemeentepagina)? 
• Via voorlichtingsbijeenkomsten? Met persoonlijke uitnodiging vooraf verstuurd via selectie van 

adressen op grond van GBA?
• Wordt het verstuurd door of namens de gemeente?
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Alle pilotgemeenten hebben een folder bezorgd bij de senioren in koopwoningen. De ervaring leert dat het
handig is als de folder tevens een antwoordkaart bevat voor nadere informatie of voor aanmelding voor
een voorlichtingsbijeenkomst. Daarmee kunnen ook adressen verkregen worden en kunnen deze geïnte-
resseerden later opnieuw benaderd worden. De folder en informatiebrief worden beter gelezen als de 
brief op naam staat en de brief namens de gemeente (op briefpapier van de gemeente) wordt verstuurd.
Alle pilotgemeenten hebben gewerkt met voorlichtingsbijeenkomsten of marktachtige bijeenkomsten. 
Inmiddels heeft de provincie een voorlichtingsfilm laten maken, waarin de doelgroep zelf ruim aan bod
komt met hun overwegingen om al dan niet tot aanpassingen over te gaan. Deze film is eveneens 
beschikbaar voor alle gemeenten binnen de provincie om in te zetten op voorlichtingsbijeenkomsten 
(te verkrijgen via de provinciaal projectleider; Linda.sanders@provincie-utrecht.nl).

Aangezien dit een onderwerp is dat tijd nodig heeft om te landen bij de doelgroep, moet er gedurende
meerdere jaren diverse acties worden opgezet om aandacht te vragen voor dit onderwerp. Dus met enige
regelmaat op de gemeentepagina hieraan aandacht geven, of nieuwsmomenten organiseren (de 1000ste
folder verstuurd, 100 aanpassingen verricht, nu gratis rookmelder bij woningaanpassing). 
In de bijlage zijn de onderdelen van een communicatieplan concreet uitgewerkt zoals bijvoorbeeld de
voorlichtingsbijeenkomst en de uitnodigingsbrief.
Het is handig om hierbij aan te sluiten op de cultuur van een gemeente en haar inwoners. Voor de ene ge-
meente werkt het goed als de boodschap sober gebracht wordt, voor anderen kan het juist weer beter wer-
ken als de boodschap indringend gebracht wordt.

Communicatiestructuur intern
Zodra het project lokaal bekend gemaakt wordt, zullen er vragen ontstaan. Het is wenselijk dat alle 
gemeentelijke medewerkers met klantencontacten op de hoogte zijn van dit project (vergeet de telefo-
nistes en het klantencontactcentrum niet) en de juiste verwijzing kunnen doen. Datzelfde geldt trouwens
voor externen bij de corporatie en bij welzijnsorganisaties. Daarbij kan een informatieve nieuwsbrief of 
informatiebijeenkomst voor professionals wenselijk zijn. Bovendien is het gewenst dat dezelfde tekst en
boodschap door de verschillende betrokkenen wordt weergegeven.

Lange adem

Behalve de toon van de boodschap is ook herhaling belangrijk. De boodschap moet herhaald worden om
aan te slaan. En elk jaar worden weer nieuwe mensen gevoelig voor deze informatie. Dus met enige regel-
maat de publiciteit zoeken via de gemeentepagina, nieuwsfeitjes publiceren en de doelgroep nogmaals
aanschrijven, zijn goede herhalingsacties. Bovendien betekent de lange duur, dat het wellicht als project
moet worden opgezet, maar ook zo snel mogelijk terecht moet komen bij afdelingen waar het een regulier
onderdeel van de taken kan worden. 
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4. Organisatie    

Om een project van de grond te trekken, moet er een projectorganisatie komen. Naast het bedenken hoe
het lokale project eruit komt te zien, heeft deze organisatie vooral tot taak om de communicatie te regelen
en de projectonderdelen. Hoe groot het project wordt, hangt vooral af van de aanvullende diensten die
een gemeente wil bieden. Na de voorbereidingsfase kan de projectorganisatie veelal beperkt blijven tot
een aandachtsfunctionaris bij de gemeente en enkele uitvoerende taken die bij vrijwilligers of de welzijns-
organisatie neergelegd kunnen worden. 

Doel is bewustwording Doel is woningverbetering

Communicatie belangrijkste onderdeel Naast communicatie ook inzet vrijwilligers en 
praktische ondersteuning

Gericht op hele gemeente Op zoek naar de kansrijke delen in een gemeente

Onderscheid in jongere en oudere doelgroep Onderscheid in jongere en oudere doelgroep

Inzet woningtest op internet, voorlichting en Inzet woningtest op internet, voorlichting, 
vraagbaak vraagbaak, praktische ondersteuning, subsidie 

en soepel beleid aan/bijbouwen 

Accent ligt op de voorlichting Na de voorlichting de doelgroep vasthouden

Breed of smal

Een project Uw Huis, Uw toekomst kan breder of smaller worden opgezet. In de smalle variant hoort 
tenminste het opzetten van de communicatie en informatieverschaffing naar de burgers, inclusief een
vraagbaakfunctie waar aanvullende vragen gesteld kunnen worden. Als gebruik gemaakt wordt van de 
online woningtest die de provincie ter beschikking stelt, zal de projectorganisatie moeten zorgen voor de
opvolging van de gemaakte testen (verzenden informatie) en een alternatief moeten bieden voor degenen
die niet zelf over een computer met internetverbinding beschikken. Tevens moet een gemeente scherp
hebben welk beleid zij voorstaat bij eventuele woninguitbreidingen voor deze doelgroep. 

Een breder project ontstaat als er meer gedifferentieerd wordt naar onderscheiden woningtypen, wijken
e.d., maar vooral als er meer begeleiding en/of subsidie geboden wordt. Subsidie blijkt een goed instru-
ment te zijn om mensen aan te sporen tot aanpakken, hoewel de feitelijk verstrekte bedragen veelal gering
blijven. Het verstrekken van subsidie moet uiteraard ook administratief geregeld worden. Met behulp van
vrijwilligers die de controle doen, kunnen ook de administratieve handelingen beperkt blijven. Datzelfde
geldt voor begeleiding.

Projectleider

In de pilotgemeenten heeft de gemeente de projectleider geleverd. Dat is, zeker in de startfase, handig
vanwege de besluitvorming en het beroep op de gemeentelijke basisadministratie.  Deze projectleider kan
iemand zijn van de afdeling wonen/volkshuisvesting of van de afdeling welzijn/zorg. Het kan ook worden



ondergebracht bij de manager van het Wmo-loket of bij een projectenbureau. Belangrijk is dat de project-
leider intern alle betrokken afdelingen en mensen op één lijn brengt en ook extern goede afspraken maakt
met eventuele deelnemende organisaties. 

Interne en externe afstemming

Intern moet een goede afstemming bereikt worden met het Wmo-loket (daar komen vragen binnen en
kunnen vragen naar toegeleid worden), de afdeling bouw en woningtoezicht (er zullen meer vragen 
kunnen komen over welke verbouwingen goedkeuring krijgen) en met communicatie (omdat er veel 
publiciteit gemaakt moet worden). Incidenteel zijn ook intern nog andere contacten nodig om bijv. de
WOZ-administratie te koppelen met leeftijden voor de selectie van de doelgroep.

Extern is in ieder geval de welzijnsorganisatie belangrijk. Deze kan vrijwilligers werven en trainen die hand
en spandiensten in het project kunnen leveren. Het is ook mogelijk dat de gemeente de hele uitvoering
van het project bij een welzijnsstichting neerlegt.
Behalve een welzijnsorganisatie is te denken aan een lokaal actieve corporatie die wellicht ook hand en
spandiensten wil verzorgen. Verder kunnen de lokale seniorenraad of andere organisaties een belangrijke
bijdrage leveren in de communicatie over dit project. Als er een dorpsraad is, of zoals in Utrecht een 
actieve bewonersgroep binnenstad, zijn deze mensen waardevolle ambassadeurs van het project. Het is
zelfs aan te bevelen om gericht op zoek te gaan naar een groep senioren, ouderenbond of dorpsraad die
het project mede wil promoten. Vergeet daarbij de informele netwerken van kerken en verenigingen ook
niet. Daarmee neemt de acceptatiegraad toe. 

De externen kunnen worden ingeschakeld om mee te denken over de inrichting van het project. In de
voorbereiding dient tevens afgesproken te worden wie welke taken op zich neemt. Zie de bijlage voor een
overzicht van de taken.

Betaalt de Wmo dat dan niet?

Ongetwijfeld komen er vragen over de relatie tussen dit project en de Wmo-woningaanpassingen. 
Er zullen mensen zijn die een aanpassing niet doen uit preventieoverwegingen, omdat zij verwachten
dat ze later een beroep kunnen doen op de Wmo. Het is daarom belangrijk om duidelijk te maken 
wat de Wmo wél vergoedt (als het noodzakelijk is) en wat niet. De meeste van de maatregelen die 
mensen uit preventieve overwegingen kunnen nemen, zullen ze alleen uit de Wmo vergoed krijgen 
als ze zware lichamelijke problemen gaan krijgen.

En, nog los van de discussie die momenteel speelt over het afleren van de claimcultuur, zal in dit 
project vooral het comfort en gemak benadrukt worden dat mensen ondervinden als ze nu al hun
maatregelen nemen. 

Vanaf het moment dat naar het publiek gecommuniceerd wordt dat mensen in koopwoningen gestimu-
leerd worden hun woning tijdig aan te passen, zullen er extra vragen binnenkomen over woningaanpas-
singen. Dat betekent dat de loketmedewerkers op de hoogte moeten zijn van dit project, en omgekeerd,
dat degenen die informatie verstrekken aan ouderen ook weten wat er binnen de gemeente wel en niet
kan op grond van de Wmo.  
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Een gemeente kan overwegen om kleinere Wmo-woningaanpassingen preventief mogelijk te maken 
met een financiële bijdrage, vooruitlopend op de noodzaak tot aanpassingen. In dat geval zal scherp 
geformuleerd moeten worden voor welke doelgroepen en onder welke omstandigheden een preventieve
woningaanpassing mogelijk wordt gemaakt. 

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn bijna onontbeerlijk bij een dergelijk project. Niet alleen kunnen ze het project helpen 
promoten, maar er zijn diverse taken die heel goed bij vrijwilligers neergelegd kunnen worden. 

Inzet van vrijwilligers is mogelijk bij:

• Ondersteuning bij het maken van de digitale woningtest.
• Huisbezoek en check van de woning.
• Controle van aangebrachte voorzieningen en akkoord op subsidieverstrekking.
• Technische vraagbaak over mogelijke aanpassingen en te gebruiken materialen.
• Promotie van het project en de doelen. 
• Daadwerkelijk verrichten van kleine aanpassingen.
• Gesprekspartner bij de keuze tussen verhuizen of aanpassen.

Aangezien de soort activiteit ook verschil uit kan maken naar het soort vrijwilliger dat gewenst is, en daar-
mee naar de selectie en opleiding, wordt het vrijwilligersbeleid per fase uiteengezet in bijlage 3. 
In de provincie Utrecht wordt gewerkt met een digitale woningtest. Voor degenen die niet thuis zijn op in-
ternet, moet iets georganiseerd worden dat ze de woningtest toch kunnen maken. Dat kan onder meer
door gebruik te maken van vrijwilligers die op huisbezoek gaan. Vrijwilligers worden ook ingezet om bij-
voorbeeld een subsidieaanvraag te begeleiden of om geïnteresseerde senioren bij te staan bij hun vragen
over woningaanpassing. De lokale welzijnsorganisatie kan heel goed de vrijwilligers werven, opleiden en
aansturen.

Ambassadeurs

Met ambassadeurs wordt bedoeld: mensen uit de doelgroep zelf, die enige bekendheid bij de doelgroep
genieten en het project positief willen promoten. Een vrijwilliger kan een ambassadeur zijn, maar bijvoor-
beeld ook voorzitter van de ouderenbond, een oud-wethouder, voorzitter van een dorpsraad en dergelijke.
Indien juist mensen met enig gezag in de pers en in persoonlijke contacten aangeven dat ze dit project
een warm hart toedragen (en zelf ook al de nodige stappen hebben genomen), kan dat mensen over de
streep trekken.
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5. Instrumenten

a. Woningtest

De provincie heeft een online woningtest aangekocht voor de hele provincie. Deze test is benaderbaar via
www.uwhuisuwtoekomst.nl. De test geeft mensen in 18 à 22 vragen een beeld van de geschiktheid van
hun woning. Vervolgens kunnen mensen aanklikken welke maatregelen zij zouden willen nemen. Aan het
einde van de test krijgt men dan een overzicht met indicatieve prijzen per maatregel. Het testresultaat kan
zelf uitgeprint worden of worden toegestuurd.
Momenteel staan op de openingspagina de namen van de pilotgemeenten vermeld en selecteert een 
bezoeker zijn of haar eigen gemeente. Gemeenten die nog geen project Uw Huis, Uw Toekomst hebben,
staan nog niet op de startpagina vermeld. Zodra een gemeente zover is, kan ook die naam worden toe-
gevoegd en komen de bezoekers via de gemeentenaam bij de woningtest.
Behalve bovenstaande algemene naam als toegang tot de test, kan de test ook geplaatst worden op de 
gemeentelijke site, of desgewenst op de site van de lokale welzijnsstichting, woningcorporatie of 
ouderenbond.  
De pilotgemeenten bieden allemaal aan dat mensen hulp kunnen krijgen bij het invullen. Immers, niet 
iedereen is thuis op internet. Bovendien leert de ervaring dat een persoonlijke benadering goed aanslaat.
Het is wenselijk dat elke gemeente toch de mogelijkheid aanbiedt van samen de woningtest invullen, 
hetzij via huisbezoek hetzij via spreekuren in dorpshuizen bijvoorbeeld. 
Om goed met de test te kunnen werken, is het handig dat de vrijwilligers en de betrokken medewerkers
een kleine training krijgen. 

Per gemeente dient een medewerker te worden aangesteld die aan de zogeheten achterkant van de test
kan werken. Immers, mensen kunnen de testresultaten opvragen. Deze moet, samen met de begeleiden-
de brief door de organisatie gemeente worden uitgedraaid, eventueel aangepast en verzonden (begelei-
dende brief wordt gegenereerd door het systeem). Bovendien moet iemand regelmatig checken of er
nieuwe aanvragen zijn voor het ontvangen van het rapport. Daartoe krijgt een persoon per gemeente 
een inlogcode om aan de achterkant te kunnen werken. Dit kan overigens ook iemand van de welzijns-
organisatie of Wmo-loket zijn. Belangrijk is dat deze interne organisatie gereed is om ingevulde woning-
testen te verwerken zodra een gemeente publiek gaat. Dat geldt evenzeer voor een eventuele opvolging 
of contacten ná het invullen van de woningtest. 
Het gaat hierbij overigens niet om grote aantallen. Telkens na een publiciteitsactie zijn er meer mensen
die een woningtest hebben gedaan, maar op dat soort momenten zijn het maximaal enkele tientallen. 
De hoeveelheid werk die hiermee is gemoeid is dan ook niet groot. 

b. Vraagbaak

Zodra de publiciteit gezocht wordt, kunnen er ook vragen binnenkomen. Hoewel er bij de pilotgemeenten
niet veel vragen binnenkwamen, moet er toch een centraal punt voor worden georganiseerd. Ook de 
betrokken vrijwilligers moeten een punt hebben waar ze hun vragen en opmerkingen kwijt kunnen. 
Deze vraagbaak kan worden ondergebracht bij de projectleider zelf, maar dat kan ook bij het Wmo-loket,
of bij het loket bouwen en wonen. Met een apart telefoonnummer kan goed bijgehouden worden hoeveel
vragen er komen.
Het is ook mogelijk om dat bij externen zoals een corporatie of een welzijnsorganisatie neer te leggen. 
In alle gevallen moeten de desbetreffende medewerkers op de hoogte zijn van het project alsmede de 
telefooncentrale. 
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c. Aan- en bijbouwen, woningsplitsing

Het is bijna onvermijdelijk dat er vragen gaan ontstaan over wat er mag aan verbouwingen om op begane
grond alle leefruimten te realiseren. Het lijkt erop dat de jongere senioren (tot 75) in een ruime een-
gezinswoning eerder overwegen om hun woning zodanig te verbouwen dat ze beneden kunnen slapen en
douchen. Zodra daarvoor een echte uitbouw nodig is, zal vaak een vergunning nodig zijn en komt het
loket bouwen en wonen in beeld. 
De betrokken ambtenaren dienen dus op de hoogte te zijn van mogelijke extra vragen als gevolg van dit
project. Mooier nog is als het beleid over aan en bijbouwen duidelijk en goed vindbaar is voor eventuele
aanvragers. Het is ook mogelijk om deze vragen beter te stroomlijnen door een helpdesk in te richten 
(zie ook vorig hoofdstuk) of door de bestemmingsplannen beter toegankelijk te maken. Het ministerie
van VROM heeft een wegwijzer opgesteld wanneer een vergunning nodig is en waar mensen meer 
informatie kunnen vinden.
Het is zelfs te overwegen om het beleid te versoepelen voor aanvragen die te maken hebben met het 
langer kunnen blijven wonen. Diverse gemeenten hebben ook al een beleid geformuleerd inzake mantel-
zorgwonen. Hierop kan worden aangesloten. Als geen bijzondere maatregelen worden getroffen, zullen 
de medewerkers van bouw en woningtoezicht meer van dergelijke vragen krijgen. Provincie Utrecht heeft
in de loop van 2010 een brochure uitgebracht voor beleidsmedewerkers bij gemeenten inzake aanpak en
beleid voor mantelzorgwoningen die ook geschikt is voor woninguitbreidingen. 

d. Begeleiding bij woningaanpassing

Als mensen weten wat er aan hun woning mankeert, komt de volgende stap in beeld: wil men daar iets
aan doen? Voor de lokale projecten is dan de vraag: welke vormen van begeleiding wil men ter plaatse 
leveren en wie gaat wat leveren. Het is mogelijk dat een gemeente alléén bewustwording wil bieden en
geen verdere begeleiding. Hier gaan we verder in op een verdere begeleiding.

Begeleiding bij de keuze welke maatregelen te nemen
De woningtest levert op basaal niveau op welke maatregelen genomen zouden kunnen (moeten) worden.
De woningtest kan geen maatwerk bieden als mensen bijvoorbeeld willen gaan verbouwen en een slaap-
kamer of badkamer op begane grond willen realiseren. Voor dat laatste en voor de verdere begeleiding zal
op lokaal niveau de keuze gemaakt worden of en waar dat neergelegd wordt.

• Keuze te maken welke begeleiding wordt geboden en door wie. Dat kan bijv. bij de afdeling bouw en
woningtoezicht die direct inzicht kan geven in wat er mag en kan. Het is ook mogelijk hiervoor vrij-
willigers op te leiden of bijv. afspraken te maken met een corporatie.

• Keuze te maken of begeleiding aan iedereen wordt aangeboden of alleen aan een bepaalde groep. 
Het is mogelijk dat de jongere ouderen (tot 70 jaar) geen nadere begeleiding wordt aangeboden en
vanaf 70 jaar wel.

Nadat mensen weten welke maatregelen ze kunnen gaan nemen, willen sommigen begeleiding bij de 
volgende stappen: hóe deze maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Het weten wat er moet gebeuren is
pas een eerste stap; mensen zullen met vragen zitten. Wie kan ik daarvoor inschakelen, hoe lang gaat dat
duren, kan ik in die periode mijn huis wel blijven gebruiken (bijv. bij het plaatsen hogere toilet of anti-
sliplaag aanbrengen in de badkamer), kan ik beter alle maatregelen in één keer nemen of stapsgewijs?
Kortom, wat komt er allemaal bij kijken.
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Voor dergelijke vragen kunnen ‘maatjes’ goede diensten bewijzen. Vrijwilligers met enige bouwkundige
achtergrond, die ervaring hebben met die maatregelen. Bij voorkeur gepensioneerden die op grond van
hun leeftijd en kennis een goede gesprekspartner zijn. Behalve maatjes kan ook een helpdesk worden 
ingericht. Deze vrijwilligers moeten immers een achtervang hebben, waar zij met hun vragen en opmer-
kingen terecht kunnen. Tevens moet bedacht worden of dit ook de vrijwilligers zijn die straks bij feitelijke
aanpassing kunnen assisteren. 

Begeleiding bij de aanpassing zelf
In het voorgaande werd al even gememoreerd dat begeleiding betrekking kan hebben op het kiezen welke
maatregelen worden uitgevoerd. Begeleiding kan ook verder gaan en ondersteuning bieden bij de feitelijke
aanpassingen zelf. De gemeente moet bepalen hoe ver zij wil gaan in het ondersteunen bij het realiseren
van woningaanpassingen. 

De dienstverlening van de maatjes kan uitgebreid worden zodat zij ook beschikbaar zijn voor vragen die
ontstaan bij het uitvoeren van maatregelen of in de discussie met de leveranciers over materialen en 
dergelijke. Ook het beoordelen van offertes van leveranciers kan daaronder vallen.

De ervaring leert dat dit soort overwegend kleine maatregelen eerder door kleinere klusbedrijven wordt 
gedaan. Ervaring met woningaanpassingen op grond van de Wmo geeft zicht op welke bedrijven in de
markt zijn voor kleinere aanpassingen. De projectleider zou alle lokale bedrijven kunnen aanschrijven om
te polsen wie in de markt is voor het uitvoeren van deze maatregelen. Waarschijnlijk blijft dan een kleine
lijst over. Een andere manier kan zijn om de (vrijwillige) klusjesdienst zoals deze al op veel plaatsen is 
georganiseerd, hiervoor in te schakelen. Een nog verdergaande variant kan zijn om met behulp van de 
sociale werkplaats of werkervaringsplekken te realiseren in het kader van de WWB (Wet Werk en Bijstand).
Tot slot kan een variant genoemd worden dat de corporatie bereid is om dergelijke maatregelen uit te 
voeren tegen kostprijs.

e. Begeleiding bij keuze tussen verhuizen en aanpassen

Uit het voortraject is gebleken dat veel senioren niet tot maatregelen komen, omdat ze denken dat ze wel
gaan verhuizen als ze lichamelijke problemen krijgen, of ze wachten tot er iets geschikts voorbij komt.
Ook komt het regelmatig voor dat de keuze wordt uitgesteld. In het kader van dit project kan overwogen
worden om hen te helpen om tot een keuze te komen: verhuizen of aanpassen. Dat vraagt om een inten-
sieve begeleiding. Het is ook een onderdeel dat nog nergens is ontwikkeld.

Het idee is om in een serie gesprekken met de desbetreffende senior die hierin begeleid wil worden, tot
een keuze te komen. In het eerste gesprek (huisbezoek, of contact naar aanleiding van de woningtest) kan
duidelijk worden dat iemand met dit vraagstuk speelt. Dan kan worden voorgesteld dat er enkele vervolg-
gesprekken gevoerd gaan worden.
In een tweede gesprek kan op een rij gezet worden wat de wensen zijn, de plussen en minnen van de 
huidige situatie en welke reële alternatieven er zijn. Dat vraagt dat de begeleider ook op de hoogte is van
eventueel geschikt aanbod in de wijk, de kern of de regio. Eventueel stelt hij/zij voor om dat voor een 
volgend gesprek op een rij te zetten. Essentieel hierbij is enerzijds respect voor de keuze van de desbetref-
fende senior maar tegelijkertijd wel het schetsen van eventuele negatieve scenario’s. Dat vraagt veel tact. 
Het daarop volgende gesprek moet ingaan op hoe deze informatie is aangekomen; roept dat vragen op,
wat vindt men er van? Ook de optie om dit met de kinderen te bespreken of een ander vertrouwens-
persoon kan in zo’n gesprek aan de orde komen. 
Het vierde gesprek zou dan 1 à 2 maanden later moeten plaatsvinden om nogmaals de keuzes voor te 
leggen en de eventuele consequenties. 



Cruciaal is hierbij dat het steeds dezelfde persoon is die de gesprekken voert en dat steeds direct een 
afspraak gemaakt wordt voor het volgende gesprek. In totaal zal een doorlooptijd tussen het eerste 
huisbezoek en het laatste gesprek circa 4/6 maanden in beslag nemen. 

Allereerst moet op het lokale niveau de keuze gemaakt worden of men dit instrument wil inzetten.
Vervolgens is de vraag aan de orde of dit met vrijwilligers of met professionals wordt ingezet. In geval van
professionals is als eerste te denken aan ouderenadviseurs maar dit zal een aanzienlijk tijdbeslag geven. 
Ook is het de vraag hoe met deze senioren contact gelegd wordt. Dat kan alleen maar op de persoonlijke
manier als bijvoorbeeld bij een huisbezoek blijkt dat men verhuizen ook wel in overweging neemt maar
geen stappen zet. Deze vorm van begeleiding kan alleen maar op basis van vrijwilligheid en interesse. 
Een oproep in het lokale krantje zou ook kunnen, zeker in een proefperiode waarin ervaring wordt 
opgedaan met dit instrument.

• Keuze voor inzet van dit instrument.
• Keuze op welke wijze senioren worden geselecteerd voor deze vorm van begeleiding.

Verhuisadviseur 60+
In regio Utrecht is de afgelopen tijd een verhuisadviseur actief geweest. In dit geval hebben mensen vaak
al de keuze gemaakt om te gaan verhuizen of ze willen zich daarop oriënteren. De verhuisadviseur helpt
hen op weg bij hun zoektocht binnen de systemen van woonruimteverdeling en kan hand en spandien-
sten verrichten. De verhuisadviseur kan ook helpen als mensen in de nabijheid van hun kinderen willen
gaan wonen en aldus uit hun bekende woonomgeving gaan vertrekken. De eerste ervaringen zijn bijzon-
der positief; het lijkt erop dat de verhuisadviseur een gat in de markt is. 

In het verlengde van een dergelijk project kan ook nog bekeken worden of het woonruimteverdelingssys-
teem onnodig belemmerend is voor verhuizing van een eengezinswoning naar een appartement. Aange-
zien juist senioren vaker dan gemiddeld in een eengezinswoning wonen, zou bekeken kunnen worden of
zij met voorrang in aanmerking kunnen komen voor een appartement. 

f. Financiële informatie

Op het moment dat mensen in actie komen, betekent het dat er kosten gemaakt gaan worden. Kosten die
geheel of grotendeels voor rekening van de eigenaar komen. Het is goed om dat vanaf het begin duidelijk
te maken. Er zijn twee manieren waarop de kosten niet geheel voor eigen rekening hoeven te komen. In
bepaalde gevallen is het mogelijk om een beroep te doen op Wmo-woningaanpassing. Ook is het mogelijk
dat een gemeente een stimuleringspremie zet op het verrichten van aanpassingen. 

Subsidies
Gemeente Utrecht heeft afgelopen jaar ervaring opgedaan met een stimuleringspremie van maximaal 
1/3 van de kosten van bepaalde aanpassingen en maximaal 1500 euro in totaal per woning. In andere 
gemeenten in provincie Gelderland wordt ook gewerkt met een subsidieregeling en is soms het maximum
slechts 500 euro. Desondanks gaat ook van een gering maximumbedrag een stimulans uit.
Het voordeel van een subsidie is dat direct duidelijk wordt wie daadwerkelijk in actie komt. Dit in tegen-
stelling tot andere gemeenten; zonder subsidie is er nauwelijks zicht op wat er aan maatregelen wordt 
opgepakt. Nadeel van subsidies is dat er veel meer organisatie en controle bij komt kijken, nog los van de
inzet van middelen.
Ervaring van Utrecht en andere gemeenten is dat er uiteindelijk niet zoveel mensen een beroep op 
subsidie doen. 2 tot 5 % van de doelgroep verricht aanpassingen. Het is belangrijk om een goede uitleg 
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te geven waarvoor de subsidie bestemd is. Utrecht heeft gewerkt met vrijwilligers die bezoek afleggen bij
ouderen en ook controleren of de aangevraagde maatregelen zijn uitgevoerd.  

Het valt te overwegen om ook subsidies te verstrekken aan verenigingen van eigenaren (VVE) om de 
gezamenlijke entree beter toegankelijk te maken. De bewoners met stemrecht in een VVE moeten in
meerderheid instemmen met investeringen in hun gebouw. Het zal niet altijd meevallen om iedereen mee
te krijgen in het doen van uitgaven ten behoeve van collectieve delen als deze niet direct noodzakelijk zijn.
Overigens zijn verbeteringen in de entree ook gunstig voor alle bewoners of bezoekers met kinderwagens
e.d.

Wmo-woningaanpassing
Het project Uw Huis, Uw Toekomst richt zich op het beter geschikt maken van de woning, nog vóórdat
aanpassingen echt nodig zijn. Dit in tegenstelling tot de Wmo die woningaanpassingen kan vergoeden 
indien deze noodzakelijk zijn voor het kunnen blijven functioneren van de bewoner. Het kan natuurlijk
voorkomen dat mensen via Uw Huis, Uw Toekomst bepaalde maatregelen willen treffen maar deze ook al
echt nodig hebben en dus daarvoor een beroep kunnen doen op de Wmo. Ervaring leert dat dit niet veel
voorkomt. Het is echter wel goed om de verbinding te leggen tussen Uw Huis, Uw Toekomst en de Wmo
zodat mensen ook geattendeerd worden op de Wmo als dit van toepassing is. Juist omdat Uw Huis, Uw
Toekomst zich richt op preventie, is er minder aandacht in het programma besteed aan de aanpassingen
die op grond van de Wmo vergoed kunnen worden zoals een traplift.

Hoewel het (nog) niet te becijferen is dat een preventieve aanpak een besparing oplevert voor Wmo-
woningaanpassing, is dat wel de verwachting. Dat kan tevens de argumentatie zijn om Wmo-budget in te
zetten voor de preventieve aanpak.

Inzicht in financiën
Veel mensen in koopwoningen beseffen onvoldoende welk kapitaal hun (bijna afgeloste) eigen woning
vertegenwoordigt. Dan wordt aangehikt tegen de kosten van een aanpassing of wordt een onterecht 
vergelijk gemaakt tussen de huidige hypotheeklasten en de toekomstige huurkosten. Daarbij wordt over
het hoofd gezien dat de renteopbrengst uit de verkoop van de woning al vaak een fors deel van de toe-
komstige huurkosten kan dekken. Als ook de energiekosten betrokken worden bij een vergelijk tussen 
bijvoorbeeld een vrijstaande, ongeïsoleerde woning en een goed geïsoleerd appartement, konden de 
kosten van een verhuizing weleens bijzonder meevallen. Let wel, het is geen doel van het project om 
mensen aan te zetten tot een verhuizing maar dat kan wel een resultaat zijn.   
In de bijlage is een voorbeeld opgenomen van iemand die gaat verhuizen naar een duurder appartement
en desondanks slechts weinig meerkosten heeft. Dat is een document dat ook als aanvullende informatie
op de gemeentelijke site geplaatst kan worden.

g. Inzicht in toegankelijkheid van de koopwoningenvoorraad

Het is al eerder gezegd; het project beoogt niet aan te zetten tot een verhuizing, maar dat kan wel een 
uitkomst zijn. Als iemand de woningtest heeft gedaan en daaruit de conclusie trekt dat er teveel in de
eigen woning moet gebeuren, kan dat leiden tot een besluit om te gaan verhuizen. Momenteel kan deze
oudere nergens terecht voor een overzicht van welke (koop)woningen dan geschikt zijn om naartoe te
gaan verhuizen. Bij voorkeur zijn dit woningen die nu al geschikt zijn of tenminste aanpasbaar zijn.
Samen met gemeente Woerden heeft de provincie in 2010 een proef gedaan of het haalbaar is om 
informatie over aanpasbare koopwoningen te verzamelen. De proef is gedaan door voor een hele wijk de
woningplattegronden te beoordelen op een aantal kenmerken. Daarbij blijkt dat een woning met een netto



breedtemaat van tenminste 5.70 meter goede basisvoorwaarden biedt voor toegankelijkheid. Een tweede
belangrijk gegeven is de gangbreedte. Badkamergrootte is ook een belangrijk criterium maar is vaak 
makkelijker aan te passen.
Een gemeente zou de koopwoningen in haar gemeente aldus in kaart kunnen brengen en daar bijvoor-
beeld met de ouderenorganisaties een gezamenlijk project van kunnen maken. Belangrijk is in ieder geval
in de informatie rond dit project duidelijk te maken dat senioren bij een eventuele verhuizing goed 
moeten letten op toegankelijkheid. Daarbij kan een gemeente ook verwijzen naar woonkeur, waarin ook
diverse toegankelijkheidseisen zijn opgenomen.
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6. Registratie

Een belangrijk deel van het werk bij dit project is het op gang brengen van bewustwording. Dat maakt 
tegelijkertijd dat het moeilijk meetbaar is, wat het effect is van een campagne. Voor elke gemeente die van
start gaat met dit onderwerp is het van belang om een goede registratie bij te houden. Een registratie van
de hoeveelheid bezoekers van voorlichtingsbijeenkomsten, een registratie van aantallen vragers en het
soort vragen dat gesteld wordt. Zodra duidelijk is wat voor soort vragen er vooral gesteld worden, kunnen
antwoorden wellicht gestandaardiseerd worden en wellicht in ‘veelgestelde vragen’ op de site geplaatst
worden.

Brede registratie

Facultatief kan een gemeente kiezen om een bestand aan te leggen van alle ouderen in koopwoningen.
Veelal zal dat het bestand zijn dat ook wordt aangeschreven voor een informatiebijeenkomst. Het kan
voor een gemeente interessant zijn, ook voor andere beleidsvelden om voortaan bij te houden waar de 
ouderen in hun gemeente wonen. Dat vraagt echter om een extra bestand waarvoor de afweging gemaakt
moet worden of de inspanning opweegt tegen het resultaat. 

Registratie bij informatiebijeenkomsten

In ieder geval begint de registratie bij de deelnemers aan de informatiebijeenkomsten. Bij voorkeur wordt
gevraagd om zich van te voren aan te melden voor deze bijeenkomsten en anders te registreren bij de
voorlichtingsbijeenkomsten zelf. Dan kan al naam, adres, type woning en leeftijdscategorie worden 
geregistreerd. Deze gegevens zijn van belang om te volgen of het juist bepaalde leeftijdsgroepen zijn, 
dan wel bewoners van bepaalde woningtypen, dan wel vooral alleenstaanden zijn die de informatie-
bijeenkomsten bezoeken en zich verder oriënteren.   

Het bestand wordt op één centrale plek bijgehouden. Dat kan het gemeentelijk Wmo-loket zijn, of een
welzijnsorganisatie.
Zie ook de bijlage voor voorbeelden van registratie.

2 7



7. Implementatie en verankering

Het project Uw Huis, Uw Toekomst kan alleen succesvol zijn als dit meerjarige aandacht krijgt. Dat bete-
kent dat op enig moment het onderwerp van een projectstatus over moet gaan naar regulier werk. In dit
deel doen we een handreiking op welke wijze deze overgang gestalte kan krijgen. Uiteraard heeft elke 
gemeente haar eigen projectopzet met eigen keuzes wie welke taken voor zijn/haar rekening neemt. 
Dat maakt dat dit document niet heel specifiek kan zijn voor de eigen situatie maar in algemene termen
zal benoemen hoe het project onderdeel kan worden van regulier beleid.

Organisatie

In de tijd dat Uw Huis, Uw Toekomst als een project wordt vormgegeven, zijn er tenminste de volgende
personen en organisatie(delen) bij betrokken:

• Een lokaal projectleider.
• De afdeling communicatie, voor PR activiteiten en de gemeentelijke website. 
• De afdeling bouw en woningtoezicht, voor afstemming over verbouwingen.
• Het Wmo-loket, voor tenminste de afstemming tussen wmo-woningaanpassingen en reguliere 

woningaanpassingen.
• De welzijnsorganisatie, tenminste om vrijwilligers te werven en te begeleiden.

De projectleider heeft tot taak om ervoor te zorgen dat iedereen die met dit project te maken kan krijgen,
is geïnformeerd en betrokken, en draagt zorg voor een goede uitvoering en voortgang in het project. 
Het grote verschil tussen een projectmatige aanpak en regulier beleid is, dat er geen functionaris is aange-
wezen die ervoor zorgt dat alle lijntjes bij elkaar komen. De veronderstelling is dat als iedereen zijn werk
gewoon doet, dit onderwerp ook aan bod komt. Om te bewerkstelligen dat het zo gaat werken, is er wel
aandacht nodig voor de overgangsfase van project naar regulier werken. Eenvoudig gezegd dus, moet de
projectleider zichzelf overbodig maken op een zodanige manier dat het project op dezelfde manier door-
loopt. In het geheel zonder enige vorm van coördinatie zal niet haalbaar zijn.

De manier om de projectleidersrol af te bouwen, is om het werk van de projectleider te ontrafelen in alle
deeltaken en per deeltaak te bepalen wie daarin verantwoordelijkheid neemt, zoveel mogelijk aansluitend
op logische taakverbindingen. De taken van andere betrokkenen blijven bij hen ondergebracht, tenzij er
aanleiding is om tot een andere werkverdeling te komen (maakt geen onderdeel uit van dit draaiboek).  

Doorlopende taken van de lokale projectleider zijn (de regievoering door de gemeente):

• Met communicatie afstemmen over publieksacties en berichten op de website.
• Contact onderhouden met welzijnsstichting, met Wmo-loket en met collega’s van bouwen en wonen.
• Voortgang project bewaken, verzamelen cijfermateriaal en evt. verantwoording afleggen over voortgang

project. 
• Aansturen van degene die de rapportjes van de test versturen.
• Vragen beantwoorden van geïnteresseerden over het project.

De belangrijkste rol van de projectleider is dus eigenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor het project/
onderwerp en zorgen dat de lijntjes bij elkaar blijven. Indien iedereen goed geïnstrueerd is, kan de taak
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van de projectleider tot een minimum beperkt blijven. Het blijft echter belangrijk dat iemand verantwoor-
delijkheid neemt of krijgt voor dit onderwerp. Naar verwachting blijft het alleen dan levend. Deze persoon
noemen we in het vervolg niet meer de projectleider maar de aandachtsfunctionaris. Onderstaand wordt
voor de verschillende taken een nadere invulling gegeven.

Communicatie

Jaarlijks moet een plan gemaakt worden door communicatie op welke momenten en op welke wijze het
onderwerp onder de aandacht gebracht wordt. Dit kan dan prima in de jaarplanning van communicatie
alsmede in de planning van de gemeentepagina worden opgenomen.  Wel vraagt dit dat de aandachts-
functionaris informatie verstrekt over de effecten van eerdere publieksacties en meedenkt in de planning
voor komend jaar.

Contacten met andere betrokkenen

De accountmanager voor de welzijnsorganisatie kan prima in de contacten het onderwerp woningaan-
passing en betrokken vrijwilligers meenemen. De aandachtsfunctionaris hoeft hierbij alleen betrokken te
raken mochten er problemen zijn met de inzet van vrijwilligers.
De aandachtsfunctionaris blijft aanspreekpunt voor het Wmo-loket en de collega’s van bouwen en wonen
voor wat betreft dit onderwerp.

Voortgang project

De aandachtsfunctionaris zal periodiek cijfers moeten verzamelen over het verloop van het project en
daar desgewenst over rapporteren. Een behoorlijke inzet zal nodig zijn indien het project dreigt te 
verzanden en nieuw leven ingeblazen moet worden. 

Aansturen van rapportjes maken

Als het goed is, is degene die de rapportjes moet versturen voldoende op de hoogte en hoeft hier verder
geen bijzondere aandacht aan te worden gegeven. Vaak ook is deze persoon werkzaam bij het Wmo-loket
dan wel de welzijnsstichting en ontvangt deze persoon vanuit die kant reeds aansturing.

Informatie verstrekken over het project

Dit kan voor een groot deel worden gedelegeerd aan het Wmo-loket of de welzijnsstichting. Alleen de 
vragen die te maken hebben met de opzet van het project, blijven bij de aandachtsfunctionaris onder-
gebracht.
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Met dank aan

Dit draaiboek had niet gemaakt kunnen worden zonder de inzet van de pilotgemeenten Utrecht,
Utrechtse Heuvelrug, Maarssen en Woudenberg, en de lokale projectleiders. Juist door de voorbereiding
met z’n allen te doen, kon lering getrokken worden uit elkaars activiteiten. De voorbereiding van de vier
pilotgemeenten in provincie Utrecht is de belangrijkste inspiratiebron voor dit draaiboek.

Daarnaast is uiteraard geput uit reeds bekende documenten. 
Een bijzonder woord van dank is verschuldigd aan provincie Gelderland en Sabine Verkroost. Aangezien
ook provincie Gelderland gemeenten stimuleert een beleid te formuleren en actie te ondernemen om 
tot meer woningaanpassing te komen, is afgelopen jaar meermaals contact geweest tussen provincie 
Gelderland en provincie Utrecht. De projecten in Gelderland verschillen van de Utrechtse projecten, 
ondermeer doordat in Gelderland ook huurwoningen worden meegenomen. Ook in Gelderland wordt 
een draaiboek vervaardigd, en wel door Sabine Verkroost die langjarige ervaring heeft in het opplussen
van woningen. Er is veel van elkaars kennis geprofiteerd.
En tot slot is dank op z’n plaats aan Mieke Koot, degene die de woningtest heeft ontwikkeld en imple-
menteert. Zij heeft de afgelopen twee jaar de provincie en de vier pilotgemeenten van adviezen voorzien
en bijgestaan in hun vraagstukken. 
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Uitwerking organisatie in taken

Taken bij (de voorbereiding van) een project:

• Communicatieplan: er moet een communicatieplan geschreven worden op welke manieren en op 
welke momenten de publiciteit gezocht wordt. Dit wordt in de volgende bijlage apart uitgewerkt.

• Coördinatie: meestal komt de coördinatie bij de gemeente zelf te liggen. Coördinatie betekent de 
projectgroep met deelnemende organisaties bijeen brengen, taken verdelen, controleren of alle werk-
zaamheden zijn uitgezet, signalen vertalen in aangepaste werkwijzen etc.  

• Vrijwilligers: in bijna elk project wordt gewerkt met vrijwilligers. Voor huisbezoek, hulp bij het invullen
van de vragenlijst, vraagbaak voor mensen met vragen etc. Het ligt voor de hand om de werving, 
opleiding en begeleiding van vrijwilligers bij de welzijnsorganisatie neer te leggen. Deze heeft immers
ervaring hiermee. In de projectgroep zal dan de keuze gemaakt moeten worden of gebruik gemaakt
wordt van een bestaande pool van vrijwilligers (bijv. degenen die nu al het huisbezoek 75+ doen), dan
wel dat er vrijwilligers speciaal voor dit project worden geworven. In overleg met de welzijnsstichting
kan dan bekeken worden of er scholing nodig is en waar deze scholing zich op moet richten.  

• Achtervang voor vragen: zodra de publiciteit gezocht wordt, zullen er vragen komen. Dat kan goed
neergelegd worden bij het Wmo-loket maar ook het bouwenenwonen-loket kan daarin een rol vervullen.
Een andere mogelijkheid is om dat onder te brengen bij de welzijnsstichting en de ouderenadviseurs.
Dit moet vroegtijdig worden besloten zodat het juiste telefoonnummer in alle communicatie vermeld
kan worden.

• Adresgegevens verzamelen: indien de folder huis aan huis verspreidt wordt, dienen de GBA-gegevens
gekoppeld te worden aan de WOZ-gegevens om te achterhalen waar de 60plussers in koopwoningen
wonen. Voor eenmalig gebruik mag een doelgroep-selectie gemaakt worden uit de GBA. Toch kan het
handig zijn om de adressen te hergebruiken voor extra informatiemomenten. Dan moet toestemming
gevraagd worden aan de bewoners. Dat kan via het voorbeeldkaartje.

• Woningtest: er is een woningtest beschikbaar waarmee mensen een rapport kunnen opvragen over te
verbeteren punten in hun eigen woning. Zodra een gemeente hiermee aan de slag wil, kan de gemeen-
tenaam worden toegevoegd aan de homepage. Dit gebeurt via het contract dat de provincie met de le-
verancier van de woningtest heeft. De gemeente moet iemand selecteren die de woningtesten uitprint
en verstuurt aan de indieners. Deze medewerker ontvangt dan de inloggegevens om aan de achterkant
van de woningtest te kunnen werken en een eigen brief te kunnen formuleren.

• Begeleiding: indien de gemeente meer doet dan alleen bewustwording, zal daar uitwerking aan 
gegeven moeten worden. In veel gevallen betreft het dan het werven, opleiden en begeleiden van 
vrijwilligers die op huisbezoek gaan of als vraagbaak/maatje kunnen dienen voor mensen die een 
volgende stap willen zetten. In de projectgroep wordt besloten welke vorm van begeleiding wordt 
geboden. Vervolgens moeten medewerkers en vrijwilligers worden geïnstrueerd. Via de vraagbaak 
kunnen vrijwilligers en vragers aan elkaar gekoppeld worden. 

• Verbinding met andere projecten:  hoewel dit als een project wordt opgezet, is het de bedoeling dat het
reguliere taken worden zodra het eenmaal loopt. De projectleider of coördinator kan inventariseren
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welke lopende activiteiten er zijn en projecten die gericht zijn op ouderen of waar dit project een relatie
mee heeft. Denk daarbij niet alleen aan activiteiten als huisbezoeken maar ook bijv. contacten met
dorpsraden of bijv. een campagne om woningen energiezuiniger te maken. Dan kan daarop aangehaakt
worden.

• Afstemming met de Wmo: dit project gaat niet over Wmo-woningaanpassingen maar heeft daar wel
een relatie mee. Als de vraagbaak bij het Wmo-loket wordt neergelegd, kunnen deze medewerkers 
direct bij eventuele vragen toetsen of een Wmo-woningaanpassing eventueel aan de orde is. 
Alle betrokkenen bij de Wmo moeten op de hoogte worden gesteld van dit project en geïnformeerd
worden over de verschillen. Het kan goed zijn om die informatie nog een paar keer te herhalen via de
gemeentelijke informatiekanalen.   

• selectie bouwbedrijven: de vraag is of het project gaat werken met geselecteerde aannemers of bouw-
bedrijven. Voordeel is dat harde afspraken gemaakt kunnen worden over prijs en leveringsvoorwaarden
en ook bejegening als randvoorwaarde mee kan wegen. Nadeel kan marktvervalsing zijn. In de praktijk
zal overigens nauwelijks interesse zijn voor dergelijke kleine maatregelen bij de reguliere bouw-
bedrijven. Kleinere klusbedrijven of vrijwillige klusbedrijven komen dan eerder in aanmerking. 
Gemeenten hebben wellicht al ervaring met klusbedrijven voor Wmo-woningaanpassingen. In de 
pilotgemeenten is ervoor gekozen om wel een lijst op te stellen van erkende bedrijven in de buurt en
deze lijst mee te sturen met het resultaten van de woningtest.
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Uitwerking onderdelen communicatieplan

In het communicatieplan is beschreven welke communicatieacties worden uitgezet, voor welke 
doelgroep(en), met welke middelen en in welk tijdpad. In deze bijlage worden enkele praktische punten
aangestipt voor de afzonderlijke onderdelen:

Voorlichtingsbijeenkomst

Stel dat je kiest voor voorlichtingsbijeenkomsten om de doelgroep te interesseren.

• Waar hou je deze bijeenkomst? Bij voorkeur in neutrale zaalruimte.
• Per wijk of kern georganiseerd?
• Worden de mensen persoonlijk uitgenodigd en/of via flyers en/of via posters en/of via contacten

met bijv. thuiszorgmedewerkers, ouderenwerkers, huisartsen etc.
• Richt je de voorlichtingsbijeenkomst op één doelgroep of breed?
• Moeten mensen zich vooraf aanmelden?
• Is het een praatje en vragen of meer marktachtige setting met bijv. mogelijkheid om vragen aan een 

notaris, corporatie en/of aannemer te stellen?
• Welke opvolging wordt gegeven aan deze bijeenkomst, bijv. mensen die belangstelling tonen, vullen

een kaartje in en accepteren dat ze gebeld worden voor een vervolggesprek met vrijwilliger of ouderen-
adviseur of de vrijwilligers/ouderenadviseurs zijn aanwezig en kunnen meteen afspraken maken? 

• Wil je ook meteen een enquête houden?

Communicatiestructuur intern

• Welke medewerkers moeten op de hoogte zijn en blijven van dit project?
• Hoe worden zij geïnformeerd?
• Hoe wordt het project op intranet en internet gecommuniceerd?
• Wordt de woningtest toegankelijk gemaakt vanaf de gemeentelijke site of (ook) vanaf andere sites van

deelnemende partners?

Zodra het project lokaal bekend gemaakt wordt, zullen er vragen ontstaan. Het is wenselijk dat alle 
gemeentelijke medewerkers met klantencontacten weet hebben van dit project (vergeet de telefonistes
niet) en de juiste verwijzing kunnen doen. Datzelfde geldt trouwens voor externen bij de corporatie en 
bij welzijnsorganisaties. Daarbij kan een informatieve nieuwsbrief of informatiebijeenkomst voor 
professionals wenselijk zijn.

Huisbezoeken

Vaak heeft een gemeente al een beleid van huisbezoeken vanaf 75 jaar. Ook is het mogelijk dat de 
ouderenbonden iets dergelijks al aanbieden. Indien de huisbezoeken worden ingezet om dit project 
(en de huistest) onder de aandacht te brengen, spelen de volgende vragen:

• Worden de huisbezoeken uitgebreid met nieuwe doelgroepen bijv. jongere senioren en welke keuzes
worden daarin gemaakt (vanaf welke leeftijd, alleen in koopwoningen of koop en huur)?
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• Het huidige huisbezoek kent veelal al een lange vragenlijst. Het is ook denkbaar om voor dit project
een apart huisbezoek in te stellen met een aparte pool van vrijwilligers (die meer bouwkundig 
geïnteresseerd zijn).

• De provincie heeft een huistest aangekocht waarmee elke woning kan worden getoetst op 
verbeteringen/aanpassingen (www.uwhuisuwtoekomst.nl). Indien de medewerkers die huisbezoek 
afleggen de huistest afnemen, moeten zij geïnstrueerd worden over de huistest.

• Wordt de woningtest direct ingevuld bij het eerste huisbezoek of wordt daar een vervolgafspraak 
voor gemaakt?

• Worden de huisbezoeken alleen gericht op bewustwording of wordt er ook begeleiding geboden. 
En zijn dat dan dezelfde vrijwilligers die de verdere begeleiding doen, of weer anderen?

Informatie op de site

Het is de bedoeling dat ook op de gemeentelijke site dit project bekend gemaakt wordt. Tevens moet 
gekozen worden of het alléén via de gemeentelijke site of ook bijv. via de site van de welzijnsorganisatie
en/of corporatie bekend gemaakt wordt. Op de site moet in ieder geval duidelijk staan welke acties 
(informatie, begeleiding, subsidie e.d.) de gemeente aanbiedt. 

• Hoe wordt het op de site geplaatst (liever niet alleen bij het nieuws maar via een eigen ingang). 
Zorg dat het makkelijk vindbaar is voor het brede publiek en gebruik zowel de ingang van ‘wonen’ 
als van ‘Wmo’.

• Wordt meteen doorgelinkt naar de huistest of wordt meer informatie en tips gegeven?
• Hoe wordt de koppeling gemaakt met andere onderwerpen bijv. bij bouwaanvraag ook een 

doorkoppeling naar dit onderwerp of tips bij verbouwing.

Folders

Inmiddels zijn er diverse voorbeelden beschikbaar vanuit de pilotgemeenten voor de foldertekst. 
Elke gemeente moet toch de eigen tekst maken op grond van de specifieke karakteristieken van het 
project. Belangrijk is ook te bedenken hoe de folder wordt verspreid. Alle pilotgemeenten hebben de 
folder bezorgd bij alle 55- of 60 plussers in een koopwoning. Daarvoor hebben zij de GBA-gegevens 
gekoppeld aan de WOZ-gegevens om te achterhalen op welke adressen ouderen in een koopwoning
wonen. Al deze mensen hebben vervolgens een folder in de bus gekregen met een begeleidende brief 
op gemeentepapier. De folder wordt het beste gelezen als de brief op naam is gesteld.
Tevens is het gewenst de folder neer te leggen op plaatsen waar veel ouderen komen zoals het Wmo-
loket, dienstencentra en huisartsen.
Behalve de algemene folder kunnen er ook specifieke folders worden gemaakt bijvoorbeeld over aan- 
en bijbouwen. Denk daarbij ook aan de mogelijkheid om aan te haken bij folders over woningisolatie en
valpreventie.
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Communicatieplan gemeente Maarssen

Projectnaam Uw huis, uw toekomst

Periode 01-12-2009/01-05-2010

Communicatieboodschap
Door nu aan de toekomst te denken en uw woning aan te passen, kunt u straks in uw eigen 
huis blijven wonen. Uw gemeente helpt u hierbij graag op weg. 

Doelgroep
Huiseigenaren binnen de gemeente Maarssen die 55 jaar of ouder zijn.
In de afgelopen maanden zijn de volgende communicatie-uitingen aan bod gekomen:
• Verspreiding brief en folder onder alle 55+ers met een koopwoning
• Verspreiding folders bij vindplaatsen van de doelgroep
• 2 informatiebijeenkomsten (+ verspreiding verslag)
• 55+ beurs: Maarssen Vitaal!
• Artikelen in de lokale krant (4 maal)

In de resterende maanden van de pilotperiode (december t/m april) komen de volgende 
communicatiemiddelen aan bod. 

Communicatiemiddel Via welk kanaal Tijdspad

1 Informeren huisartsen, Brief December
fysiotherapeuten, pedicures etc. 
(vindplaatsen doelgroep)

2 Interview Interview in lokale krant Januari

3 Enquête gehouden door Telefoon Februari
vrijwilligers

4 Informatiebijeenkomst Uitnodiging via post Maart

5 Huisbezoeken Aanmeldformulier via post December

6 Artikel in lokale krant Lokale krant Januari/maart

Voorbeeld van een eenvoudig communicatieplan:



Inzet van vrijwilligers

Vrijwilligers bij de informatieoverdracht

In de meeste gemeenten wordt al gewerkt met reguliere huisbezoeken bij senioren waarbij vrijwilligers 
de senioren bezoeken. Dit project zou onderdeel kunnen uitmaken van dat huisbezoek. Organisatorisch
hoeft daarin niets te veranderen, tenzij een gemeente besluit om een grotere groep in aanmerking te laten
komen voor huisbezoek (herhalingsbezoek of leeftijd verlagen). Een variant is nog dat er een pool van 
vrijwilligers gemaakt wordt die contact opnemen met geïnteresseerden naar aanleiding van een voor-
lichtingsbijeenkomst. Indien een gemeente daarvoor kiest, moet ook een besluit genomen worden of dat
dezelfde vrijwilligerspool als voor het huisbezoek is, of een aanvullende.

De vrijwilligers in de informatieoverdracht moeten leren werken met de huistest. Op zichzelf is dat niet
moeilijk maar men moet weten wat voor resultaten en adviezen de huistest oplevert en wat er nog meer
kan (individueel maatwerk bij grotere aanpassingen). Met name voor dat individuele maatwerk moet men
weten wat de eigen gemeente honoreert bij woningaanpassingen en welke hulpmiddelen via de thuiszorg-
winkel en de verzekeraar vergoed of geleverd kunnen worden. Dat zal veelal al voldoende verweven zijn in
de huidige opleiding van deze vrijwilligers. Vrijwilligers moeten vooral leren om niet teveel toe te zeggen
in onderwerpen die niet tot hun competentie behoren zoals vragen als:

• Mag ik een muur uitbreken zonder vergunning?
• Welke vergunning en procedure heb ik nodig als een stuk aan mijn woning wil aanbouwen?
• Kan ik zelf beslissen of ik een slaapkamer en badkamer in een bijgebouw aanleg (schuur of garage)?

Al naar gelang hetgeen nu al in de huidige opleiding van ouderenbezoekers zit, zal enige aanvullende 
training gewenst zijn. Vooralsnog ontstaat het beeld dat deze bijscholing prima te organiseren is in een
halve dag training, van de gemeentelijke projectleider, in samenwerking met mensen van bouw en 
woningtoezicht. 

Vrijwilligers in de begeleiding van keuze tussen aanpassen en verhuizen

Het is een lokale keuze of in een gemeente ook wordt ingezet op begeleiding bij de afweging tussen 
verhuizen of aanpassen. Een tweede keuze moet gemaakt worden of dit begeleidingstraject wordt georga-
niseerd met vrijwilligers of met professionals. Aangezien dit een intensief traject is dat nogal wat vraagt
aan gesprekstechniek en het creëren van een vertrouwensbasis, is het de vraag of dit bij vrijwilligers moet
worden neergelegd. Omgekeerd kunnen vrijwilligers die zelf ervaring hebben met dit afwegingsproces
juist een goede begeleider worden. Indien gekozen wordt voor vrijwilligers moet vervolgens gekozen 
worden of dit andere vrijwilligers zijn dan degenen die het huisbezoek doen.

In geval van aparte vrijwilligers voor dit traject, zal hiervoor geworven moeten worden. Het beste zou zijn
om dat onder te brengen bij de welzijnsorganisaties, in het bijzonder de ouderenadviseurs. Zij weten nog
het beste wat voor persoonlijkheden hiervoor gewenst zijn. 

De opleiding van deze vrijwilligers vraagt een intensieve training met de nodige psychologische aspecten.
Op dit punt zouden de ROC’s ingeschakeld kunnen worden om een dergelijke training op te zetten en uit
te voeren als een vorm van volwasseneneducatie.
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Vrijwilligers als maatjes in de begeleiding bij woningaanpassing

De begeleiding bij woningaanpassing kan diverse vormen krijgen; van meer ondersteunend bij vragen tot
concrete ondersteuning bij het verrichten van aanpassingen. De eerste vorm is een maatjesproject; er
worden vrijwilligers geworven die worden toegewezen aan mensen die het traject van woningaanpassing
willen ingaan. Ook hier weer de keuze of dit dezelfde mensen zijn als degenen die het huisbezoek afleg-
gen. Als hiervoor een aparte pool van vrijwilligers wordt geworven, zal geselecteerd moeten worden op
vrijwilligers met enige bouwkundige achtergrond. Bij voorkeur gepensioneerden die op grond van hun
leeftijd en kennis een goede gesprekspartner zijn.

In het maatjesproject krijgen geïnteresseerde senioren een vrijwilliger toegewezen. Vaak zal als eerste de
begeleiding moeten worden ingezet op welke maatregelen mensen willen gaan uitvoeren. Het weten wat
er moet gebeuren is pas een eerste stap; mensen zullen met vragen zitten. Wie kan ik daarvoor inschake-
len, hoe lang gaat dat duren, kan ik in die periode mijn huis wel blijven gebruiken (bijv. bij plaatsen hogere
toilet of antisliplaag aanbrengen in de badkamer), kan ik beter alle maatregelen in één keer nemen of
stapsgewijs? Kortom, wat komt er allemaal bij kijken.

Het kan aantrekkelijk zijn om ook gebruik te maken van de kennis van bijv. de WAC’s (woonadviescom-
missies) die ook vaak de nodige kennis in huis hebben van bouwtekeningen en materialen. 

Vrijwilligers die helpen bij woningaanpassing

De laatste variant zijn de vrijwilligers die ook daadwerkelijk kleine aanpassingen voor hun rekening
nemen. Veel gemeenten kennen al een soort klussendienst waar vrijwilligers kleine klusjes kunnen uit-
voeren voor senioren die daar niet zelf toe in staat zijn. Hier dient de keuze gemaakt te worden of deze
bestaande klussendienst hiervoor wordt ingeschakeld, dan wel dat vrijwilligers hiervoor worden opgeleid. 
In dat geval zal een duidelijke keuze gemaakt moeten worden welke maatregelen door vrijwilligers mogen
worden uitgevoerd. Te denken valt aan het plaatsen van steunen in toilet en badkamer, het aanpassen van
de douchegarnituur of plaatsen van thermostatische mengkraan of een coating aanbrengen op tegel-
vloeren om deze antislip te maken of het verhogen van het tuinpad zodat niveauverschillen verdwijnen. 
Voor alle vrijwilligers geldt uiteraard dat men integer werkt en zich niet laat betalen of aan koppelverkoop
doet.
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Evaluatie en Registratie

Evaluatiecriteria pilotfase Uw Huis, Uw Toekomst

Teneinde goed te kunnen evalueren na afloop van de pilotfase, is het noodzakelijk om vooraf na te denken
over de evaluatiecriteria. Dan kan vooraf reeds rekening gehouden worden met hetgeen geregistreerd en
bijgehouden moet worden om resultaten te kunnen bepalen. De moeilijkheid daarbij is wel dat het start-
punt in een aantal opzichten niet te bepalen is. Momenteel is niet bekend wel deel van de koopwoningen-
sector geschikt is om oud in te worden. Noch is bekend hoeveel ouderen al wel serieus nadenken over
hoe zij straks willen wonen als ze lichamelijke gebreken gaan krijgen. Dat vraagt om een afgeleide meetlat.

Tevens moet rekening gehouden worden met de korte looptijd van de pilotfase. Kort, in vergelijking 
met het keuzeproces dat ouderen doorlopen. In een jaar tijd zullen weinig ouderen ook daadwerkelijk 
woningaanpassingen hebben gerealiseerd. Er zal dus vooral gekeken moeten worden naar de voorberei-
dingen om tot woningaanpassing te komen.

Effectiviteit van inzet

De vragen die we eigenlijk beantwoord willen krijgen zijn de volgende:
• Hoeveel méér ouderen denken na over hun toekomstige woonsituatie. 
• Hoeveel ouderen nemen echt een besluit (tot verhuizen, tot woningaanpassing of tot niks doen tot het

nodig is). 

Aangezien het startpunt niet bekend is, wordt dit: 
• Hoeveel ouderen bezoeken de informatiebijeenkomsten (en welk percentage van de uitgenodigden) of

zoeken anderszins contact naar aanleiding van de publiciteit. 
• Hoeveel ouderen vullen de huistest in.
• Hoeveel meer ouderen stellen vragen over woningaanpassingsmaatregelen en verhuismogelijkheden. 
• Bovendien willen we weten of de ouderen die zich interesseren, zich op kenmerken onderscheiden van

degenen die geen interesse tonen (verschillen op grond van leeftijd, huishoudensituatie, gezondheids-
situatie).

Nb. Het derde punt is moeilijker te meten omdat dergelijke vragen ook al gesteld konden worden op
grond van de Wmo. Dat is te ondervangen indien de afgelopen jaren al geregistreerd werd hoeveel vragen
er over wonen werden gesteld. Bovendien kunnen de Wmo-medewerkers vanaf de start van de pilots 
vragen of de gestelde vraag wordt ingegeven door de informatie over de pilot.  

Bij de woningtest kan geteld worden hoe vaak de test wordt aangeklikt. Het aantal adviezen dat wordt 
verstuurd is eveneens eenvoudig te tellen.   

Sommige gemeenten zullen bij de informatiebijeenkomsten ook de mogelijkheid bieden van een 
aanvullend huisbezoek. 

• Hoeveel mensen vragen een aanvullend huisbezoek aan?
• Welk percentage van de informatiebezoekers is dat?
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Registratie ten behoeve van Uw huis, Uw Toekomst

Uit het voorgaande blijkt al het belang van een goede registratie voor een adequate evaluatie.

Brede registratie
Facultatief kan een gemeente kiezen om een bestand aan te leggen van alle ouderen in koopwoningen.
Veelal zal dat het bestand zijn dat ook wordt aangeschreven voor een informatiebijeenkomst. Het kan
voor een gemeente interessant zijn, ook voor andere beleidsvelden om voortaan bij te houden waar de 
ouderen in hun gemeente wonen. Dat vraagt echter om een extra bestand waarvoor de afweging gemaakt
moet worden of de inspanning opweegt tegen het resultaat. 

Registratie bij informatiebijeenkomsten
In ieder geval begint de registratie bij de deelnemers aan de informatiebijeenkomsten. Bij voorkeur wordt
gevraagd om zich van te voren aan te melden voor deze bijeenkomsten. Dan kan al naam, adres, type wo-
ning en leeftijdscategorie worden geregistreerd (zie voorbeeld). Bij een voorregistratie kan ook gestuurd
worden op deelnemersaantal en kunnen mensen aangeven voor welke bijeenkomst men wil registreren.
Indien de registratie niet op voorhand gevraagd wordt, is het handig om bij de informatiebijeenkomsten
lijsten neer te leggen waar mensen deze gegevens noteren, alsmede de keuze of ze een vervolggesprek
willen, of al dan niet  bezwaar hebben tegen een telefonisch contact. 

Deze gegevens zijn van belang om te volgen of het juist bepaalde leeftijdsgroepen zijn, dan wel bewoners
van bepaalde woningtypen, dan wel vooral alleenstaanden zijn die de informatiebijeenkomsten bezoeken
en zich verder oriënteren.   

Dit vormt het basisbestand. Van elke deelnemer wordt een bestand aangelegd, een kaart waarop de 
vervolgacties worden aangegeven. Dit basisbestand wordt gedeeld met de welzijnsorganisatie die de huis-
bezoeken organiseert, zodat de uitkomst van vervolgacties genoteerd kan worden. Zie tweede schema.
Ook het Wmo-loket (of de andere instantie waar vragen naar toegeleid worden) dient bij te houden welke
vragen en welke acties er worden ondernomen. Dat vraagt waarschijnlijk geen aparte registratie maar een
extra aantekening bij het al noteren van de vragen (komt uw vraag voort uit het project Uw Huis, Uw 
Toekomst). En het zal duidelijk moeten zijn wie mag wijzigen in de bestanden.
Het bestand wordt op één centrale plek bijgehouden. Dat kan het gemeentelijk Wmo-loket zijn, dan wel
de welzijnsorganisatie. Een voorbeeld kan duidelijk maken om hoeveel handelingen en aantallen het gaat.

Utrechtse Heuvelrug

Inwonertal circa 60.000, huishoudens circa 25.000. Huishoudens in koopwoningen circa 14.000. 
Huishoudens in koopwoningen met een bewoner boven de 55 jaar circa 7.000. Dit is het maximum-
aantal dat geregistreerd moet worden als iedereen wordt bijgehouden. 

Indien 10% van de bevolking reageert op een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst, dienen 
700 registraties bijgehouden te worden. Circa eenderde tot de helft zal al op reguliere wijze huis-
bezoek ontvangen. Dan zullen acties moeten worden uitgezet op 350 tot 450 adressen. Nabellen kost
dan circa 80 uur. Naar verwachting de helft zal de huistest invullen (200) en nog eens iedereen die
huisbezoek in de komende periode ontvangt (ook 200). Dan moet 400 x de resultaten van de huis-
test worden ingevoegd (20 uur). 



Antwoordkaart of registratie bij informatiebijeenkomst

Registratie vragen bij Wmo-loket

Naar verwachting wordt al bijgehouden bij telefonische contacten en persoonlijke contacten of de vragen
gaan over wonen (algemeen) of specifiek over woningaanpassing. Het is wenselijk bij het Wmo-loket bij te
houden hoeveel mensen vragen om woningaanpassing als gevolg van het project.

Registratie extra vragen over wonen bij Wmo-loket 
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Naam:

Straat:

Leeftijdscategorie: (s.v.p. 60-70 jaar

aankruisen op basis van de 70-75 jaar

oudste bewoner van 75-80 jaar

huishouden) 80plus

Ik woon alleen: Nee

Ja

Ik/ wij wonen in een: Rijtjeswoning

Appartement

Twee-onder-een-kap of hoekwoning

Vrijstaande woning

Indien u prijs stelt op nadere informatie (telefonisch contact of huisbezoek), verzoeken we u om uw 

telefoonnummer te vermelden zodat we contact kunnen leggen. 

Telefoonnummer: 

Eventueel toevoegen: 
Ik meld mij aan voor de bijeenkomst: [datum], [tijdstip], [locatie]

Heeft u gehoord over het project 

Uw Huis, Uw Toekomst?

Hoe? Folder, brief, artikel krant, website, viavia,…
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Registratie (door professional)

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

Leeftijdscategorie oudste bewoner Leeftijdscategorie (genoteerd 60-70 jaar

van huishouden, dan wel geboortejaar op [datum] 70-75 jaar

oudste bewoner 75-80 jaar

80plus

Geboortejaar

Huishouden: Alleenstaand genoteerd Ja

op [datum] Nee

Woningtype: Rijtjeswoning

Appartement

Twee-onder-een-kap of hoekwoning

Vrijstaande woning

Heeft informatiebijeenkomst bezocht [datum noteren]

Heeft al eerder regulier huisbezoek ontvangen [datum of jaar van huisbezoek noteren]

Huisbezoek nav informatiebijeenkomst Ja/nee [datum]

Bevindingen huisbezoek:

Heeft huistest ingevuld Ja/nee

Woning geschikt/ongeschikt op grond van: Slaapkamer+badkamer beneden

Drempels/ hoogteverschillen

Grootte van de woning

Wensen huishouden Willen blijven wonen

Zien nut aanpassingen niet

Willen verhuizen 

Willen zich meer oriënteren

Vervolgafspraken of acties:

Vervolggesprek

Vrijwilligersmaatje gezocht

Offertes opgevraagd (en beoordeeld)

Wmo-woningaanpassing aangevraagd

Contact gelegd met makelaar



Voorbeeldberekening bij verhuizing naar
een appartement

Die (huur)woning is veel te duur voor mij! Of toch niet? 

Een kostenvergelijking tussen uw huidige woning en een overstap naar een appartement (koop of huur)
Veel mensen overwegen op latere leeftijd een overstap van een eengezinswoning naar een appartement. 

En vaak is dat ook direct een overstap van koop naar huur. Dat laatste is ingegeven om geen zorgen meer
te hebben over het onderhoud van de woning (en tuin). Dat verschil tussen huur en koop is bij een appar-
tement overigens kleiner dan veel mensen denken. Want bij een koopappartement is er een vereniging
van eigenaren die zich met het onderhoud bemoeit, terwijl dat bij een huurappartement de verhuurder
doet. In beide gevallen is het onderhoud minder een persoonlijke zorg.

Hoewel veel mensen er over nadenken, zetten weinigen hun plannen door. Want men schrikt van de
nieuwe huurprijs van een appartement of de koopprijs daarvan. De vraag is echter of dan een eerlijk 
kostenvergelijk gemaakt wordt. Want als u nu in een eigen woning woont waarvan de hypotheek (bijna) 
is afgelost, kost die woning ogenschijnlijk vrijwel niks. Maar u zou ook de woning kunnen verkopen en de
verkoopopbrengst op een spaarrekening kunnen zetten. 

Als u iets gaat huren, kunt u heel lang de huur betalen van de opbrengst van de woning en waarschijnlijk
houdt u dan nog over. Onderstaand geven wij u een voorbeeld. Ter vergelijk geven ook een voorbeeld van
de kosten indien u van een eengezinskoopwoning naar een koopappartement overgaat. 

Een ander element dat u daarbij kunt betrekken, is het energieverbruik. Een appartement heeft vrijwel 
altijd een gunstiger energieverbruik ten opzichte van een woning. Het verschil is indrukwekkend veel als 
u van een vrijstaande woning naar een recent gebouwde (en dus goed geïsoleerde) woning verhuist. 

Een gemiddeld appartement verbruikt tussen de 600 en 1000 m3 aardgas. Een rijtjeswoning tussen de
800 en 2000 m3 maar een vrijstaande woning kan wel 4000 m3 of nog meer verbruiken. 

Laten we eens een vergelijking maken. Indien u van uw huidige koopwoning naar een huurappartement
gaat, zelfs naar een vrije sector huurappartement, vallen de meerkosten erg mee; in het voorbeeld betaalt
u bijna 140 euro per maand meer, terwijl u wel een kapitaal op de bank heeft staan, waarmee u deze meer-
kosten heel lang kunt betalen. In het voorbeeld wordt uitgegaan van een verhuizing van een rijtjeswoning
in de koop naar een appartement in de huur.
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B I J L A G E 5 :
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Kosten Kosten Onderhoud Rente ontvangst Totaal
hypotheek (netto) / energie woning over 
huurkosten verkoopbedrag

Bestaande 192 p/m 135 p/m 150 p/m 
rijwoning reservering 477

Nieuw 850 100 30 p/m  365 615
appartement servicekosten

Verschil 138

Uw huidige woning zou verkocht kunnen worden tegen 220.000 euro. U heeft nog een (aflossingsvrije)
hypotheek van 45.000 euro, met een rente van 6,4%. Maandelijks betaalt u dan 240 euro aan bruto rente
voor deze woning. U en uw partner zijn met pensioen en samen ontvangt u 2.000 euro bruto per maand.
Vanwege diverse fiscale regels ontvangt u als gepensioneerde circa 20% hypotheekrenteaftrek. Dus netto
betaalt u voor de hypotheek 192 euro. 

U verstookt jaarlijks 1600 m3 gas en uw energiekosten (gas en elektra) bedragen maandelijks 135 euro.
Voor het onderhoud van een eigen woning moet geld opzij gelegd worden ( tenminste 1% van de 
koopsom). Hier wordt een lager bedrag aangenomen van 150,- per maand. Uw maandelijkse huisvestings-
kosten voor de oude woning bedragen dan 477 euro.

Nu gaat u een appartement huren voor 850 euro per maand; op het eerste gezicht een stijging van meer
dan 500 euro per maand. Uw werkelijke stijging in de kosten bedraagt echter 138 euro. Dat is alsvolgt op-
gebouwd:

De verkoop van uw woning levert 170.000 euro op (220.000 minus aflossing hypotheek en minus enkele
kosten). Als u dit geld op de bank zet tegen 3,5% rente, ontvangt u maandelijks alleen al aan rente 495
euro. U gaat wel belasting betalen over uw vermogen, dat is uitgedrukt in maandelijkse bedragen 130
euro. Netto ontvangt u dus 365 euro elke maand, indien uw vermogen intact blijft. 

De lagere energiekosten van een appartement resulteren in maandelijks 30 euro minder betalen aan 
energie. 

Verder draagt u zelf niet meer de kosten van het onderhoud van de woning (dat zit in de huurprijs) maar
betaalt u wel servicekosten voor bijv. de schoonmaakkosten van het trappenhuis. Zelf moet u nog reserve-
ren voor klein onderhoud.

Als u deze hogere kosten van de huurwoning niet kunt dragen uit uw inkomsten en u moet daarvoor uw
vermogen aanspreken, kost u dit jaarlijks circa 1700 euro vermogen. U kunt bijvoorbeeld wel meer dan 20
jaar huren voordat uw vermogen met 50.000 is gedaald. 

Wel moet u er rekening mee houden dat een huurprijs jaarlijks met enkele procenten kan stijgen.

U kunt zelf oordelen of in uw situatie blijven wonen of huren aantrekkelijk is. 
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Indien we hetzelfde voorbeeld nemen maar nu voor een koopappartement, ziet de situatie er iets 
anders uit.

Kosten Kosten Kosten Onderhoud woning Totaal
(netto)

Bestaande 192 p/m 135 p/m 150 p/m reservering 477
rijwoning

Nieuw 192 plus 80 euro 100 130 p/m  servicekosten 502
appartement p/m

Verschil 25 euro

Uw kosten van uw huidige woning zijn gelijk aan die van het eerste voorbeeld. 

Voor de nieuwe situatie gaan we uit van een koopappartement dat even duur is als de woning die 
verkoopt, nl. 220.000. Inclusief kosten koper bent u dan 242.000 euro kwijt. U brengt de overwaarde 
van de oude woning in maar moet een kleine extra hypotheek nemen. 

We veronderstellen 22.000 tegen 5,5 % rente. Dit kost u maandelijks 100 euro bruto en 80 euro netto. 
Uw maandkosten stijgen hierdoor met 80 euro. Voor een dergelijk appartement moet u ook servicekosten
betalen. We veronderstellen 130,- euro per maand. Daarin is ook de reservering van groot onderhoud van
de vereniging van eigenaren opgenomen (naast schoonmaakwerkzaamheden trappenhuis). Dit bedrag is
lager dan voor uw huidige woning, omdat het casco-onderhoud gedeeld wordt door alle bewoners samen. 

Zelf moet u nog reserveren voor klein onderhoud en dergelijke. Bij elkaar opgeteld bent u dan aan de
nieuwe woning dan 25 euro meer geld kwijt. In dit geval blijft uw vermogen in de woning zitten. U kunt
overigens altijd een hogere hypotheek nemen om een deel van het geld vrij te spelen. Dan heeft u geen
hypotheekrenteaftrek over dat bedrag.

Het is aan u om te beoordelen of deze hogere kosten opwegen tegen de voordelen van een appartement. 









Voor een gemeentelijk project
Uw Huis, Uw Toekomst

DRAAIBOEK EN STAPPENPLAN

Handreiking om senioren in koopwoningen te stimuleren tot woningaanpassing

Provincie Utrecht, februari 2011
Pythagoraslaan 101
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
T: 030  258 9111

www.provincie-utrecht.nl

[MMC 13293]

Wel Thuis !

Met het programma Wel Thuis! werkt de provincie Utrecht aan een
groter en gevarieerder aanbod van woningen met welzijn en zorg.
Daarnaast verbetert zij de samenhang tussen wonen, welzijn en
zorg. Doel: mensen die zorg nodig hebben de mogelijkheid bieden
thuis te blijven wonen. Uw Huis, Uw Toekomst maakt onderdeel 
uit van Wel Thuis!




