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INVENTARISATIE MANTELZORGWONINGEN 

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg deed deze zomer onderzoek naar mantelzorgwoningen. Wat zijn de 

ervaringen met dit woonconcept? Selma de Schipper bekeek in het onderzoek de mantelzorgwoning vanuit 

verschillende perspectieven: dat van de aanbieder (de leverancier) van mantelzorgwoningen, dat van de eigenaar 

en dat van de gebruiker (de mantelzorger en mantelzorgontvanger). 

 

 

Woonoplossing bij mantelzorg 

Veel mensen in Nederland zijn mantelzorger van een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende in hun 

omgeving. Ruim 600.000 mensen zorgen langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week voor een familielid, 

vriend of kennis (bron: Mezzo). Hoewel veel mantelzorgers voldoening halen uit hun taak, is intensieve mantelzorg 

zowel fysiek als emotioneel vaak zwaar. Een beperkende factor bij het verrichten van mantelzorg kan de woning van 

de zorgvrager zijn. De slaapkamer en de badkamer bevinden zich bijvoorbeeld op de verdieping van een 

eengezinswoning en deze zijn door bewoner die zorg nodig heeft niet (meer) te bereiken. Maar ook de reisafstand 

tussen het huis van de mantelzorger en –ontvanger kan een flinke drempel zijn. Rond 2009 is er een nieuw 

woonconcept geïntroduceerd, dat voor deze beperkingen een oplossing kan bieden: de mantelzorgwoning. Een 

woonoplossing, waarbij de mantelzorger en de persoon die zorg nodig heeft (vaak een familielid) bij elkaar wonen. 

Het Kenniscentrum is benieuwd in hoeverre het concept inmiddels navolging heeft gekregen en heeft een 

onderzoek uitgevoerd. 

Wat is een mantelzorgwoning? 

Een vraag die bij het onderzoek onvermijdelijk naar voren komt is: wat is nu eigenlijk een mantelzorgwoning? Want 

sinds de introductie zijn er tal van namen voor het concept geïntroduceerd: zorgkamer, zorgserre, aanklikwoning, 

wmo-unit, etc. 

 

Onze zoektocht maakt duidelijk dat er diverse woonsituaties het stempel mantelzorgwoning mee krijgen. Kreeft 

(2015) onderscheid vijf verschillende vormen: 

http://www.mezzo.nl/
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2014/20140218-vragen-antwoorden-mantelzorgwoningen-def.pdf
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1. Een bestaand gedeelte van de woning of een bijgebouw ervan wordt geschikt gemaakt voor bewoning. Dit 

kan bijvoorbeeld een garage of tuinhuis zijn. 

2. Er wordt tijdelijk (voor de duur van de mantelzorgsituatie) een zorgunit aan de woning geplaatst waar de 

zorgbehoevende of de zorgverlener verblijft. Het gaat hierbij om een slaap- en of badkamer. 

3. Er wordt tijdelijk (voor de duur van de mantelzorgsituatie) een zelfstandige woning op het erf geplaatst met 

een aparte ingang, woon/slaapkamer, sanitair en keuken. 

4. Het huis wordt voorzien van een permanente aanbouw die onderdeel uitmaakt van het hoofdgebouw 

waarin de zorgbehoevende of mantelzorger woont. 

5. Bij het huis wordt een permanent bijgebouw gerealiseerd dat geen onderdeel uitmaakt van het 

hoofdgebouw. Dit wordt de woning van de zorgbehoevende of mantelzorger. 

Wij zoomden in op de tweede en derde variant: de tijdelijke oplossing voor mantelzorgers en zorgbehoevenden die 

de zorg dicht bij huis willen regelen. Het Kenniscentrum heeft contact gelegd met aanbieders van tijdelijke 

mantelzorgwoningen, maar ook met woningcorporaties en een gebruiker van een mantelzorgwoning. 

VOOR ELK WAT WILS 

In ons onderzoek kwam één ding al snel naar voren: wie zich wil oriënteren op een mantelzorgwoning kan daar 

rustig even voor gaan zitten. Sinds de introductie van de eerste mantelzorgwoning is het aantal aanbieders flink 

toegenomen.  

 

Tijdens onze zoektocht op internet kwamen wij 38 aanbieders tegen. We maakten een overzicht van deze 

aanbieders met daarbij enkele kenmerken. Onder de bedrijven die mantelzorgwoningen aanbieden bevinden zich 

een paar gespecialiseerde bedrijven; bedrijven die zich specifiek richten op dit product. Daarnaast zijn er veel 

aanbieders die de mantelzorgwoning hebben ‘ontdekt’ aanvullend op hun eigenlijke bedrijfsactiviteit. Het gaat 

bijvoorbeeld om kleinere bouwbedrijven, maar ook om unit- en chaletbouwers. Ook de diversiteit in het aanbod zelf 

is groot. Er zijn al onzelfstandige mantelzorgunits (badkamer + slaapkamer, circa 30 m2) verkrijgbaar vanaf €20.000, 

exclusief plaatsingskosten. Maar ook volledige tijdelijke woningen met een oppervlakte van meer dan 100 m2 en 

een hoog afwerkingsniveau zijn voor rond de €100.000 in de markt beschikbaar. 

Kleine maar groeiende markt 

De leveranciers van mantelzorgwoningen richten zich (vooralsnog) op een kleine (niche)markt. Op basis van een 

beperkt aantal bedrijven dat bereid was ons inzicht te geven in de productiecijfers, worden er jaarlijks grof geschat 

http://kcwz.nl/thema/woonvariaties/inventarisatie-mantelzorgwoningen/kenmerken-aanbieders
http://kcwz.nl/thema/woonvariaties/inventarisatie-mantelzorgwoningen/kenmerken-aanbieders
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zo’n 200 nieuwe zelfstandige mantelzorgwoningen geleverd. Hoeveel onzelfstandige zorgunits er jaarlijks worden 

geplaatst is moeilijker te schatten, omdat deze niet altijd het stempel ‘mantelzorgwoning’ mee krijgen. Hoewel de 

markt dus niet groot is, is zij de afgelopen jaren wel fors gegroeid. De eerste mantelzorgwoningen werden rond 2009 

geleverd. Sindsdien zijn er flink wat aanbieders bijgekomen. Vrijwel alle leveranciers die meegedaan hebben aan ons 

onderzoek verwachten dat de vraag alleen maar verder zal toenemen, zeker nu er sinds 2014 voor het plaatsen een 

mantelzorgwoning (onder voorwaarden) geen vergunning meer is vereist. Ook de toenemende vergrijzing, het 

beroep dat op mensen zelf gedaan wordt om zorg te regelen en de stijgende bekendheid van het concept worden 

als redenen voor een toenemende vraag naar mantelzorgwoningen genoemd. 

Zelfstandige woningen domein van particulieren 

Wie zijn nu de klanten van deze bedrijven? Dit is vooral afhankelijk van het type mantelzorgwoning. De vraag naar 

zelfstandige mantelzorgwoningen, zeker de grotere (en duurdere), komt met name van particulieren. Vooral in meer 

landelijke gebieden komt het voor dat ouders hun woning of boerderij verkopen aan de kinderen. Op deze manier 

komt er geld vrij, waarvoor een mooie tijdelijke woning wordt aangeschaft die op het erf wordt geplaatst. Dit soort 

mantelzorgwoningen worden vrijwel uitsluitend gekocht. Naar huur is geen vraag. Bij het eindigen van de 

mantelzorgsituatie worden deze woningen ook niet altijd weggehaald, maar bijvoorbeeld omgebouwd naar een 

hobbyruimte. 

Voor de onzelfstandige woningen (vaak tijdelijke aanbouwen) of de kleinere zelfstandige mantelzorgwoningen (rond 

de 40m2) is het beeld meer divers. Ook hier zijn er particulieren die zelf een tijdelijke uitbreiding van de woning 

aanschaffen (eigenaar-bewoners). Maar de gemeente is via de Wmo ook een partij waarmee zaken wordt gedaan. 

De eigendomssituatie is eveneens gedifferentieerder: zowel koop als huur komen voor, maar ook constructies als 

lease, huurkoop, koop met terugkoopgarantie of bemiddeling bij doorverkoop. 

WONINGCORPORATIES EN MANTELZORGWONINGEN 

Een opvallende ontbrekende partij in het rijtje met eigenaren zijn de woningcorporaties. Het Kenniscentrum heeft 

gesproken met verschillende corporaties die kort na de introductie van het concept een mantelzorgwoning/unit 

hebben aangeschaft. Talis (Nijmegen), Wonen Breburg (Breda e.o.) en Wooninc (Eindhoven) zijn in het recente 

verleden alle drie een pilot gestart, waarbij zij een (zelfstandige) mantelzorgwoning hebben aangeschaft. Alle drie 

hebben inmiddels besloten om de pilot geen vervolg te geven. 
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Knelpunten 

De corporaties lopen tegen verschillende knelpunten aan, zoals: 

 De afmetingen van de woningen. Een zelfstandige mantelzorgwoning is minimaal 4 bij 8 m groot en vaak nog groter. 

De tuinen van corporatiewoningen zijn veelal te klein om een dergelijke woning te kunnen plaatsen, zeker in meer 

stedelijk gebied. 

 De hoge investeringskosten. Een corporatie krijgt niet alleen te maken met de aanschafkosten, maar ook met de 

plaatsings-, verplaatsings- en aansluitkosten. Deze laatste lopen al snel op tot €10.000 tot €15.000 per keer. Lang 

niet altijd is duidelijk wie deze kosten voor zijn rekening gaat nemen, de corporatie of de gemeente. 

 De beperkte vraag. Woningcorporatie Talis heeft bijvoorbeeld breed ingezet om de aangeschafte mantelzorgwoning 

te verhuren. Er zijn folders verspreid onder de huurders, er is een advertentie geplaatst in een huis-aan-huisblad en 

ook via partijen als huisartsen en gemeenten is naar geschikte kandidaten gezocht. Het is niet gelukt om deze te 

vinden. 

Succesverhalen 

Toch zijn er ook succesverhalen. Sité woondiensten werd bijvoorbeeld een aantal jaren geleden benaderd door de 

ouders van een jong volwassen stel met een lichamelijke en verstandelijke beperking. Na onderzoek van 

verschillende huisvestingsmogelijkheden, besloot Sité mee te werken aan het plaatsen van een tijdelijke uitbouw 

aan de woning. Sité heeft hiervoor zelf een mantelzorgunit aangeschaft. De organisatie is, ondanks de kosten, nog 

steeds erg tevreden met de gekozen oplossing. ‘Voor een kleine, specifieke groep is dit echt een goede oplossing. Je 

ziet hoe blij de bewoners en ook hun ouders zijn. Het is voor hen dé manier om zelfstandig kunnen wonen’ (Tadjana 

van der Leeden, Sité Woondiensten). Sité staat dan ook, op beperkte schaal (circa 1 per jaar), open voor uitbreiding 

van dit soort initiatieven. 

Wmo-budget 

Betekenen bovenstaande ervaringen nu dat voor huurders een mantelzorgwoning niet of nauwelijks tot de 

mogelijkheden behoort? Toch niet. Er zijn verschillende corporaties die meewerken aan het plaatsen van een tijdelijke 

aanbouw door de gemeente. De kosten worden dan betaald uit het Wmo-budget. Lees hier bijvoorbeeld het bijzondere 

verhaal van Martien Peters en Anny Eijmers uit Groesbeek. 

Kansen voor woningcorporaties 

Welke mogelijkheden zijn er voor corporaties die open willen staan voor initiatieven, maar aanhikken tegen de hoge 

kosten? Het Kenniscentrum zet een aantal kansen voor corporaties op een rijtje. 

 Door mantelzorgwonen op te nemen in de strategische visie van de corporatie op wonen en zorg wordt duidelijk 

waar een de organisatie wel en niet in mee wil gaan. Belangrijke daarbij is de principiële vraag of een corporatie de 

kosten voor een mantelzorgwoning zelf wil dragen. Maar ook meer praktische vragen zoals hoe te handelen 

wanneer een bewoner zich meldt zijn handig om op hoofdlijnen alvast met elkaar te bespreken. Besef wel dat het 

realiseren van mantelzorgwoningen maatwerk is, waarbij niet alles vooraf in kaders en randvoorwaarden kan 

worden vastgelegd. 

 Onzelfstandige mantelzorgwoningen (aanbouwen) zijn vaak eenvoudiger te realiseren dan volledige 

mantelzorgwoningen en daardoor een kansrijker product voor corporaties. De aanschafkosten zijn lager. Het is 

daarbij goed te beseffen dat de markt snel verandert en dat deze veel gedifferentieerder en flexibeler is dan een 

aantal jaren geleden, ook wat betreft de kosten. Heeft u een aantal jaren geleden een aanvraag gehad voor een 

mantelzorgwoning of aanbouw en was het toen kostentechnisch niet mogelijk deze te realiseren? Het is heel goed 

mogelijk dat dit nu wel haalbaar is. Bovendien zijn er met gemeenten soms afspraken te maken over vergoeding van 

de plaatsings- en verplaatsingskosten uit het Wmo-budget. De kosten voor het plaatsen van een volledige 

mantelzorgwoning worden door gemeenten maar zelden vergoed. 

http://kcwz.nl/thema/woonvariaties/inventarisatie-mantelzorgwoningen/ervaringen-gebruikers
http://kcwz.nl/thema/woonvariaties/inventarisatie-mantelzorgwoningen/ervaringen-gebruikers
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 Ook als de corporatie zelf geen mantelzorgwoningen of units wil aanschaffen, maar de plaatsing door anderen wel 

wil faciliteren is het goed om vooraf met de gemeente in de gesprek te gaan over de mogelijkheden en over hoe te 

handelen bij een vraag van een bewoner. Op het moment dat een huurder zich meldt met een verzoek is er vaak 

sprake van een acute situatie. Het is jammer als er dan veel kostbare tijd verloren gaat bij het maken van afspraken 

tussen de gemeente en de woningcorporatie. In de praktijk komt het voor dat de zorgvrager overlijdt voordat de 

mantelzorgwoning/unit wordt geplaatst. Natuurlijk is dit niet altijd te voorkomen, maar het is extra zuur als de 

proceduretijd daar een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. 

 Veel bewoners zegt de term ‘mantelzorgwoning’ nog niets. De woningcorporatie is vaak één de eerste organisaties 

waar bewoners zich melden met vragen op het gebied van wonen en zorg. Door als corporatie voorlichting te geven, 

bijvoorbeeld door op de website de mogelijkheden aan te geven, kan de bekendheid verder worden vergroot. 

Mantelzorg wonen is zeker niet voor iedereen een geschikte oplossing. Maar dat de mensen die er voor kiezen er 

erg tevreden mee zijn. 

 

KENMERKEN AANBIEDERS MANTELZORGWONINGEN 

Op zoek naar een mantelzorgwoning? Het Kenniscentrum vond 38 leveranciers van zelfstandige of onzelfstandige 

mantelzorgwoningen. Naast deze aanbieders zijn er nog tal van bedrijven die ook een (tijdelijke) aanbouw of extra 

woning in de tuin kunnen realiseren. 

 

Het vinden van dé geschikte mantelzorgwoning is dus geen eenvoudige klus. Niet alleen is het aantal leveranciers 

aanzienlijk, ook de diversiteit is groot. Om het zoeken gemakkelijker te maken hebben wij de markt aan de hand van 

een aantal kenmerken nader getypeerd. 

Specialist of aanvullend product 

Een aantal bedrijven heeft zich gespecialiseerd in het aanbieden van mantelzorgwoningen. De mantelzorgwoning is 

hun core business. PasAan is daar misschien wel het bekendste voorbeeld van. Maar de meeste bedrijven zijn vanuit 

andere bedrijfsactiviteiten gestart met het aanbieden van mantelzorgwoningen. Wat die bedrijfsactiviteit is verschilt 

sterk. Het gaat om bouwbedrijven (zoals Senioord en De Veeneman), maar ook om bedrijven die tijdelijke units 

leveren (zoals G&G Unitservices, Keizer Unitbouw en de Schans) of aanbieders van recreatiewoningen en chalets 

(zoals Arcabo mantelzorgwoningen). 

http://kcwz.nl/doc/woonvariaties/Overzicht-aanbieders-mantelzorgwoningen-sept2016.pdf
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Standaard of maatwerk 

De meeste leveranciers richten zich op het leveren van maatwerkwoningen. Op basis van de wensen van de 

eindgebruiker wordt een specifiek ontwerp gemaakt. Soms wordt daarbij uitgegaan van standaard bouwdelen die 

aan elkaar worden gekoppeld. De breedte van de woning is dan meestal een vast gegeven. Bedrijven die uitsluitend 

maatwerk leveren doen dit vooral vanuit de visie dat de beperking van de bewoner, het budget en de locatie waar 

de mantelzorgwoning moet komen zo specifiek is, dat dit standaardiseren moeilijk maakt. Maar er zijn ook 

leveranciers die juist bewust kiezen voor standaardisering. Door te kiezen voor een aantal basismodellen (waar vaak 

wel wat aanpassingen bij mogelijk zijn) kunnen de (ontwerp)kosten voor de klant worden beperkt. InDlu, Mazo 

Mantelzorgunit en Symo bouw zijn hier voorbeelden van. 

Manier van plaatsen 

Een mantelzorgwoning of aanbouw kan op twee manieren worden geplaatst. Of de mantelzorg-woning wordt ter 

plekke opgebouwd, meestal uit voorgefabriceerde bouwdelen (bijvoorbeeld Alforte). Of de mantelzorgwoning wordt 

in zijn geheel of in een paar delen met een hijskraan in de tuin gehesen. Beide manieren hebben zo hun voor- en 

nadelen. De plaatsing van een kant- en klare woning met een hijskraan is vaak snel gebeurd. Binnen een dag kan de 

woning staan. Daarvoor is dan wel het nodige voorwerk noodzakelijk (effenen tuin, plaatsen beperkte fundering, 

aansluiten riolering, elektra, etc.). De kosten voor een hijskraan zijn hoog en het vraagt de nodige voorbereiding. Het 

opbouwen op locatie duurt vaak wat langer (meestal enkele dagen), waardoor de woning lastiger te verplaatsen is. 

Prijs en grootte 

Misschien wel het meest onderscheidende kenmerk tussen de leveranciers is de prijs in combinatie met de grootte 

van de mantelzorgwoning. Bij de onzelfstandige woningen is voor de meeste leveranciers zo rond de 20 m2 de 

minimale oppervlakte. Prijzen beginnen bij €20.000. Maar het kan ook kleiner; Maas Mobile home levert zelfs al 

units vanaf 12 m2. Zelfstandige woningen worden aangeboden vanaf circa 40 m2 oplopend tot 100 m2. De prijzen 

van een zelfstandige woningen beginnen bij de meeste bedrijven rond de €50.000 tot €60.000. De plaatsingskosten 

komen daar nog bij. Het is niet alleen de grootte die het prijsverschil bepaalt. Een deel van de bedrijven richt zich 

nadrukkelijk op het luxere segment. Comfort, uitstraling en duurzaamheid zijn ook elementen die in de prijs tot 

uitdrukking komen. 

 

> Bekijk het overzicht van aanbieders in de bijlage 

 

 

ERVARINGEN VAN AANBIEDERS 

Hoe kijkt de markt nu zelf aan tegen het product mantelzorgwoning? Waarom zijn zij in de markt gestapt en wat zijn 

hun ervaringen? Wij interviewden twee leveranciers:  

Senioord (onderdeel van Bouwbedrijf Dijkman) en De Meeuw. 

De Meeuw 

De Meeuw is een aanbieder van mantelzorgwoningen en woonzorgunits van het eerste uur. Al tien jaar geleden is het bedrijf 

begonnen met de ontwikkeling van woningen en units op basis van een modulair en flexibel bouwsysteem. Aanleiding waren het 

beleid van de overheid waarbij langer zelfstandig wonen wordt gestimuleerd en de toenemende vergrijzing van de bevolking. Het 

bedrijf onderscheidt zich van andere leveranciers doordat zijzelf alleen Business tot Business leveren. Voor de 

mantelzorgwoningen zijn dit met name gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars. 
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Senioord 

Bij Senioord is de mantelzorgwoning van recentere datum. Zo’n drie jaar geleden werd de eerste mantelzorgwoning ontwikkeld. 

Het idee hiervoor kwam van de oud-directeur van het bouwbedrijf; de vader van de huidige directeur Jos Dijkman. ‘Mijn vader is 

opgegroeid op de boerderij en heeft verscheidene jaren samen met zijn ouders en grootouders op het erf gewoond. Voor hem 

was dit een heel logische ontwikkeling. Ontwikkelingen in de zorg maken dat mensen, net zo als in het verleden, steeds meer 

verantwoordelijk worden voor de zorg van familieleden.’ 

De bedrijven verschillen sterk van elkaar. Waar Senioord zich met name richt op het luxere segment van 

voornamelijk particulieren, richt De Meeuw zich op het bereikbaar maken van (on)zelfstandige mantelzorgwoningen 

voor grotere groepen via modulaire bouw. Maar over ontwikkelingen in de markt zijn zij het opvallend eens. 

Innovatie 

Beide bedrijven hechten veel waarde aan innovatie. De Meeuw is bezig haar woonconcept verder te ontwikkelen. ‘In 

dit concept moet de nadruk meer op comfort, wonen en domotica komen te liggen. Aan de basis van het concept 

liggen de behoeften die bij gebruikers, gemeenten en ontwikkelaars worden opgehaald. Het gaat daarbij om fysieke 

behoeften, maar ook om de emotionele kant’, aldus Wilfried Gradus van De Meeuw. Bij Senioord komt de innovatie 

bijvoorbeeld tot uiting in de ontwikkeling van een mantelzorgwoning met een verschuifbare wand tussen de 

woonkamer en slaapkamer. Op deze manier kunnen de ruimten worden aangepast aan de ruimtebehoefte van dat 

moment. 

Meer interesse 

De bedrijven zijn het ook over eens dat er steeds meer interesse is voor mantelzorgwoningen. ‘Een tijdje geleden 

stond De Meeuw met het Slimmer Levenhuis in Eindhoven. Deze modelunit bevat een slaapkamer en badkamer en 

zit boordevol domotica en zorgtechnologie, zoals sensoren in de badkamer en slaapkamer. Er kwamen veel mensen 

op af, met name ouderen, mantelzorgers en thuiszorgorganisaties. De reacties waren positief.’  

Senioord organiseert zo nu en dan een open dag, waarop mensen de mantelzorgwoning die op het terrein van het 

bouwbedrijf staat kunnen bezichtigen. ‘De laatste keer hebben we alleen geadverteerd in de plaatselijke krant. Toch 

kwamen er 100 mensen op de open dag af. De helft hiervan kende het concept voor die tijd niet.’   

Te laat 

Hoewel veel mensen positief zijn over het idee van een mantelzorgwoning ervaren de bedrijven dat er vaak te laat 

echt actie wordt ondernomen. Jos Dijkman heeft twee situaties meegemaakt waarbij de zorgvrager tijdens of vlak na 

het plaatsen van de mantelzorgwoning is overleden. ‘Het zou mooi zijn als mensen veel eerder over deze oplossing 

gaan nadenken. Eén ding weet je zeker, iemand van 85 jaar wordt nooit meer 75 en de kans dat er zorg nodig wordt, 

wordt alleen maar groter.’ Ook bij De Meeuw ervaart Wilfried Gradus dat mensen en ook organisaties (te)laat 

denken aan een mantelzorgunit. ‘Als je te laat aan een mantelzorgwoning denkt , komt de nadruk sterk te liggen op 

het zorgcomponent. Er kan veel meer ingezet worden op prettig en comfortabel wonen op de begane grond. 

Bijkomende voordeel is dat het valrisico aanzienlijk wordt beperkt’. 

Rol woningcorporatie 

Zowel Senioord als De Meeuw legden wij de vraag voor welke kansen zij zien voor (on)zelfstandige 

mantelzorgwoningen bij huurwoningen en wat zij daarbij van woningcorporaties verwachten. Jos Dijkman zou graag 

zien dat woningcorporaties meer open staan voor een gesprek. 'Veel corporaties hikken aan tegen de kosten. Wij 

bieden woningen die zeker 4 à 5 keer opnieuw ingezet kunnen worden voor verschillende situaties. Met een 

afschrijving over 20 jaar wordt het een heel ander verhaal.' Hij doet daarbij ook een beroep op de gemeenten. ‘Voor 

corporaties zou het erg fijn zijn als het verplaatsen van woningen, een relatief grote kostenpost, wordt bekostigd 

vanuit de Wmo. Daarmee wordt het concept voor corporaties een stuk aantrekkelijker.’ 
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Wilfried Gradus ziet mantelzorgwoningen of onzelfstandige units vooral als een kans voor woningcorporaties om 

klanten langer te behouden. ‘Het is dan wel belangrijk hier bewust beleid op te maken en dat is niet voor iedereen 

vanzelfsprekend. Kijk meer naar oplossingen in plaats van in beperkingen. De kosten hoeven geen probleem te zijn. 

Bovendien bieden verschillende leverancier(s) de mogelijkheid om de woningen na het beëindigen van de 

mantelzorgsituatie weer in te ruilen. Wij zouden zelfs een soort portal kunnen opzetten, waarmee verplaatsingen 

tussen gemeenten en/of corporaties worden geregeld.’ Wilfried wil dan ook graag een uitnodiging aan corporaties 

doen om samen met de sector beleid te ontwikkelen. ‘Graag wil ik met corporaties nadenken over de vraag hoe we 

flexibel kunnen inspelen op de markt zonder alleen te denken aan oplossingen die 40 jaar blijven staan.’ Wie pakt de 

handschoen op? 

'IK ZOU HET ZO WEER DOEN' 

‘Ik zou het zo weer doen’. Deze woorden van Anny en vooral de glunderende blik van Tiny daarbij blijven bij mij 

hangen als ik de auto instap. Zojuist ben ik met mijn collega Yvonne op bezoek geweest bij Anny Eijmers en Martien 

Peters (door de omgeving Tiny genoemd); broer en zus. Sinds 2009 verzorgt Anny Tiny thuis, nadat hij aan een 

hartstilstand ernstige beperkingen heeft over gehouden en 24 uur per dag zorg nodig heeft. Om dit mogelijk te 

maken verhuisde Anny met haar man naar de woning van Tiny. In de tuin van zijn huurwoning in Groesbeek is een 

mantelzorgunit geplaatst met daarin een badkamer en een slaapkamer. 

 

Hijskraan 

Dat het plaatsen van de unit flink wat voeten in de aarde heeft gehad, laat Anny ons zien aan de hand van een reeks 

foto’s die destijds zijn gemaakt. De unit is gebouwd door het bedrijf Hodes en in delen op betonnen blokken in de 

tuin neergezet. Daarvoor moesten de delen met een hijskraan over het dak van de woning worden gehesen. 

‘Ontzettend spannend was dat. De hele dag heb ik mij afgevraagd of het goed zou gaan.’ Maar het ging goed en ook 

voor de rest is Anny erg te spreken over het bedrijf dat de unit heeft geleverd. ‘Als er problemen waren en dat was 

zelden het geval, dan werd er altijd keurig naar een oplossing gezocht.’ Nadat er toestemming was verleend door de 

Wmo, mocht zij zelf op zoek gaan naar een leverancier. ‘Zeven jaar geleden was het aanbod nog niet zo groot en dit 

was een organisatie die al wat ervaring had. Daarom heb ik dit bedrijf voorgesteld bij de Wmo consulent. 

Lange weg 

De daadwerkelijke plaatsing van de unit was in enkele dagen gebeurd. De weg er heen was een stuk langer. Het 

aanvragen van de mantelzorgunit bij de gemeente duurde ongeveer een half jaar (in 2009 was een 
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mantelzorgwoning nog niet vergunningsvrij). Nadat bij de gemeente de toestemming en de financiering was 

geregeld, heeft het nog eens acht maanden geduurd voordat Tiny vanuit het zorgcentrum, waar hij sinds zijn infarct 

verbleef, naar huis kon komen. ‘Het was niet eenvoudig om alles geregeld te krijgen. Sommige zorgorganisaties 

wilden geen zorg leveren, omdat voor de verzorging van Tiny twee personen nodig zijn. Uiteindelijk was een 

organisatie bereid de zorg te verlenen onder de voorwaarde dat ik daarbij zou helpen.’ Op de dagen dat Tiny thuis is 

krijgt hij vier keer per dag zorg aan huis, zoals wassen en aankleden. De rest van de zorg komt van Anny. Drie à vier 

dagen per week is haar broer overdag naar de dagbehandeling.  

Niet altijd gemakkelijk 

Zowel Anny als Tiny zijn duidelijk tevreden met de situatie zoals deze nu is. ‘Maar dat betekent niet dat het altijd 

gemakkelijk is. Omdat ik naast de zorg voor Tiny ook nog vrijwilligerswerk doe, heb ik nauwelijks nog tijd voor 

mijzelf. Je moet altijd alles van tevoren regelen.’ Het is niet alleen de verzorging zelf die veel tijd van Anny vraagt. 

Ook het papier- en regelwerk kost veel tijd. ‘Alleen al voor de hulpmiddelen van Tiny heb ik met vijf verschillende 

leveranciers te maken.’ Anny zou deze vorm van mantelzorg zeker aan anderen aanraden, mits je er de juiste 

persoon voor bent. ‘Zorgen zit mij in het bloed. Je moet er tegen kunnen dat je nauwelijks nog tijd voor jezelf hebt 

en je moet ook mondig genoeg zijn om dingen te kunnen regelen bij bijvoorbeeld de gemeente, zorgorganisaties en 

in mijn geval ook de woningcorporatie (Oosterpoort) voor instemming met het plaatsen van de unit. En je familie 

moet er ook achter staan. Mijn man stemde er uit liefde voor mij mee in om samen met Tiny te gaan wonen. Elke 

dag ging ik naar het zorgcentrum waar mijn broer verbleef en op zondag zelfs twee keer per dag. Mijn man zag dat 

dit niet goed voor mij was.’ Anny benadrukt dat ze er ook veel voor terug krijgt. ‘Als ik bij Tiny in het zorgcentrum 

kwam ergerde ik mij vaak. Zijn broek zat bijvoorbeeld niet goed, zijn haar werd de verkeerde kant op gekamd of er 

zat een vlek op zijn kleren. Bovendien gaf Tiny vaak aan dat hij naar huis wilde. De situatie die we nu hebben geeft 

ons veel meer rust.’ 

Suggesties voor woningcorporaties 

Voor wij Anny en haar broer weer verlaten, vragen we haar nog of zij suggesties heeft voor woningcorporaties die te 

maken krijgen met situaties zoals de hare. ‘Ik verwacht niet dat woningcorporaties massaal mantelzorgunits gaan 

aanschaffen. Dat is meer iets voor de Wmo. Maar het zou wel mooi zijn als huurders een verzoek voor een 

mantelzorgwoning ook bij de corporatie neer kunnen leggen en dat de corporatie dan met de gemeente aan de slag 

gaat om het met de gemeente af te handelen. Misschien wordt een mantelzorgwoning dan ook bereikbaar voor 

mensen die wat minder mondig zijn.’ 

Door Selma de Schipper 

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg 

September 2016  

 

 

MEER INFORMATIE 

 Mantelzorgwoningen: wat mag en wat niet? 

 Handreiking VNG Vragen en antwoorden over mantelzorgwoningen (pdf) 

 Dossier Mantelzorg en wonen op de website van Mezzo 

 

http://kcwz.nl/thema/doelgroepen/mantelzorgwoningen-wat-mag-en-wat-niet
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2014/20140218-vragen-antwoorden-mantelzorgwoningen-def.pdf
https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/wetten-en-regels/mantelzorg-en-wonen
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Bedrijf Typen Eigendomssituatie Range grootte Prijsrange Bijzonderheden

Alforte zelfstandige woningen 

en onzelfstandige 

ruimten

koop, koop met terugkoop, 

huur en huurkoop

n.v.t. vanaf prijs van €1.350 per m2, 

huurprijs €500 - €1.200 per 

maand

Het bedrijf levert maatwerkwoningen. Er wordt 

gewerkt met prefab bouwelementen, die op 

locatie in elkaar worden gezet. Hiervoor is 

geen hijskraan nodig.

Arcabo Mantelzorgwoningen zelfstandige woningen 

en onzelfstandige 

ruimten

koop met terugkoop en lease 28-69 m2 voor zelfstandige 

woningen

vanaf €35.000, de gemiddelde 

prijs ligt rond €65.000

Het bedrijf levert maatwerk woningen. Het gaat 

om chaletbouw. Op de website is een groot 

aantal voorbeeldwoningen te zien.

De Meeuw mantelzorg zelfstandige woningen 

en onzelfstandige 

ruimten

koop, koop met terugkoop, 

huur en vendor lease

vanaf 18 m2 voor onzelfstandige 

units, woningen gemiddeld 56 

m2

€ 25.500 (exclusief BTW) voor 

onzelfstandige unit, en € 53.000 

voor een woning. 

Het bedrijf levert uitsluitend business tot 

business. Er wordt gebruik gemaakt van 

standaard modules, die op maat worden 

aangepast. Voor particulieren wordt gewerkt 

met PasAan.

De Schans zelfstandige woningen 

en onzelfstandige 

ruimten

koop, koop met terugkoop en 

huur

80-100 m2 onbekend Het bedrijf maakt maatwerkwoningen. Naast 

mantelzorgwoningen richt het bedrijf zich ook 

op mobiele school-, kantoor- en sanitairunits.

De Veeneman 

Woonzorgunit

zelfstandige woningen 

en onzelfstandige 

ruimten

koop, koop met terugkoop en 

huur

vanaf 23 m2 voor onzelfstandige 

units

vanaf circa €35.000 voor een 

onzelfstandige unit, huur vanaf 

€400

Het bedrijf levert woningen volgens een 

modulair systeem op basis van Hout Skelet 

Bouw. De losse elementen zijn in een 

willekeurige volgorde aan elkaar te koppelen. 

De woning wordt op locatie opgebouwd.

G&G unitservices zelfstandige woningen 

en onzelfstandige 

ruimten

koop en huurkoop vanaf 18 m2 voor onzelfstandige 

units, woningen 36-54 m2

huur onzelfstandige units €450 

exclusief BTW per maand, €600 -

€770 per woning

Voor de verhuur wordt gewerkt met een 

standaard indeling van de units. Bij koop is 

een aanpassing van de indeling mogelijk. 

Naast mantelzorgwoningen richt het bedrijf 

zich ook op kantoren, scholen, etc.

InDlu zelfstandige woningen 

en onzelfstandige 

ruimten

koop 30 m2 voor onzelfstandige units, 

vanaf 40 m2 voor een woning

€79.800 inclusief BTW en 

plaatsing/aansluiting voor een 

onzelfstandige unit, €95.500 voor 

een woning

Het bedrijf werkt met standaard ontwerpen, die 

goed zijn uitgedacht zodat er geen 

ontwerpkosten voor de klant zijn. De styling 

kan wel verschillen.

Keizer Unitbouw zelfstandige woningen 

en onzelfstandige 

ruimten

koop n.v.t. onbekend Het bedrijf levert tijdelijke huisvesting voor 

kantoren, scholen en bouwketen en richt zich 

van daaruit ook op Wmo-units. De units 

worden op maat gemaakt.

Maas Mobile home zelfstandige woningen 

en onzelfstandige 

ruimten

koop, koop met terugkoop en 

lease

vanaf 12 m2 voor onzelfstandige 

units, vanaf 24 m2 voor 

woningen

€30.000 - €60.000  voor 

zelfstandige woningen

Het bedrijf levert tijdelijke huisvesting voor 

tijdens een verbouwing en evenementen en 

richt zich van daaruit ook op 

mantelzorgwoningen. Mazo Mantelzorgunit zelfstandige woningen 

en onzelfstandige 

ruimten

koop, koop met terugkoop, 

huurkoop en huur

27-60 m2, in maatwerk ook 

groter

€25.000 - €65.000 Het bedrijf heeft drie standaard woningen. 

Daarnaast is het mogelijk om een woning op 

maat te laten maken.

PasAan zelfstandige woningen 

en onzelfstandige 

ruimten

koop, koop met 

terugkoopgarantie en huur

36-90 m2 voor zelfstandige 

woningen

€110.000 voor meest gangbare 

woning van 54 m2 (inclusief 

BTW). Bij verhuur via corporatie 

een huurprijs van circa € 670

Het bedrijf maakt gebruik van standaard 

bouweenheden. Op basis daarvan wordt een 

aanpassing gemaakt voor de specifieke 

situatie. PasAan werkt samen met De Meeuw.

Senioord zelfstandige woningen 

en onzelfstandige 

ruimten

koop, koop met terugkoop en 

huur

vanaf 42 m2, gemiddeld 60-70 

m2

€70.000 inclusief BTW voor een 

gemiddelde woning

Het bedrijf maakt maatwerkwoningen met een 

standaard breedte van 6 m. Bij het bedrijf is 

een modelwoning te bezichtigen.

Symo bouw zelfstandige woningen 

en onzelfstandige 

ruimten

koop, koop met terugkoop en 

huur

vanaf 18 m2 voor onzelfstandige 

units, woningen 35-72 m2

koop onzelfstandige units van 

€18.000 (inclusief BTW), huur 

€225 per maand

Het bedrijf werkt met een aantal 

basismodellen. Vandaar uit wordt een ontwerp 

op maat gemaakt.
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Bedrijf Typen Eigendomssituatie Range grootte Prijsrange Bijzonderheden

088zorgwoning zelfstandige woningen 

en onzelfstandige 

ruimten

koop en bemiddeling bij 

doorverkoop

24 m2 voor onzelfstandige unit, 

54 m2 voor woning

onbekend Het bedrijf maakt gebruik van standaardunits, 

die op maat worden aangepast. Partner van 

Grond Vrij, waarmee de overwaarde van een 

woning gebruikt kan worden voor de 

financiering.
Blijf ook wonen zelfstandige woningen koop en huren 42-70 m2 €59.750 - €95.450 Het bedrijf levert een aantal modellen uit 

voorraad. Daarnaast is het mogelijk om zelf 

een ontwerp te maken. Er zijn modelwoningen 

te bekijken. De woningen worden met een 

kraan in de tuin geplaatst.

Bouwgroep  Dijkstra 

Draisma

onzelfstandige ruimten koop onbekend onbekend Een bouwbedrijf dat zich naast woningbouw 

ook op zorg richt. Vandaaruit zijn twee 

standaard aanbouwen ontwikkeld: de 

tuinkamers.De Bergjes zelfstandige woningen koop n.v.t. onbekend Het bedrijf maakt maatwerkwoningen in een 

eigen fabriek. Het gaat om chaletbouw.

De Mors BV zelfstandige woningen 

en onzelfstandige 

ruimten

koop n.v.t. onbekend Het bedrijf is van oudsher een timmerfabriek, 

maar levert ook tijdelijke huisvesting, 

waaronder Wmo units. De units worden op 

maat gemaakt.Direct Bouw onzelfstandige ruimten koop 15-42 m2, maximale breedte 

3,50 m

onbekend Het bedrijf levert tijdelijke huisvesting voor 

bedrijven en richt zich van daaruit ook Wmo-

units. De units worden geproduceerd in een 

eigen productie hal. Op locatie wordt de unit 

binnen 4 dagen opgebouwd.

Dopcare zelfstandige woningen koop 25-74 m2 van €24.950 inclusief BTW Het bedrijf levert maatwerkwoningen, maar wel 

op basis van standaard bouwdelen. Het gaat 

om chaletbouw.

Duocar zelfstandige woningen koop onbekend onbekend Het bedrijf levert chalets/stacaravans en heeft 

van daaruit ook een mantelzorgwoning 

ontwikkeld.

Euro wagon zelfstandige woningen 

en onzelfstandige 

ruimten

koop en lease n.v.t. onbekend Het bedrijf levert tijdelijke huisvesting voor 

tijdens een verbouwing en bouwketen en richt 

zich van daaruit ook op mantelzorgwoningen. 

De units worden op maat gemaakt.

Hermes 

mantelzorgwoningen

zelfstandige woningen 

en onzelfstandige 

ruimten

koop n.v.t. onbekend Het bedrijf levert maatwerkwoningen. Er wordt 

gewerkt met prefab bouwelementen, die op 

locatie in elkaar worden gezet. Hiervoor is 

geen hijskraan nodig.

Huis in de tuin zelfstandige woningen koop en huurkoop 42-53 m2 onbekend Het bedrijf heeft vier standaard modellen, die 

op maat kunnen worden aangepast. De 

woningen worden met een kraan in de tuin 

geplaatst.Hodes zelfstandige woningen 

en onzelfstandige 

ruimten

koop, koop met terugkoop en 

huur

n.v.t. onbekend Het bedrijf levert maatwerk woningen en richt 

zich met name op zorgkamers. De woningen 

of kamers worden met een kraan in de tuin 

geplaatst.

Goed Verblijven zelfstandige woningen koop n.v.t. €26.400 - €94.250 Het bedrijf levert maatwerk woningen, vooral 

gemaakt van hout. Naast de 

mantelzorgwoningen richt het bedrijf zich ook 

op garages, kantoren, veranda's, etc.

Hans Porreij 

Containerservice

zelfstandige woningen koop onbekend onbekend Het bedrijf levert containers en heeft van 

daaruit ook een mantelzorgwoning ontwikkeld. 

Jaro Mantelzorg zelfstandige woningen 

en onzelfstandige 

ruimten

koop n.v.t. vanaf prijs van €998 per m2 Het bedrijf maakt maatwerkwoningen in een 

eigen fabriek. De woningen worden van hout 

gemaakt en op locatie gemonteerd.
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Loot BV zelfstandige woningen koop 20, 28, 43 m2 onbekend Een bedrijf dat zich richt op permanente en 

semipermanente huisvestingsoplossingen op 

basis van zeecontainers, waaronder 

mantelzorgwoningen. Het is onderdeel van 

een bouwbedrijf. Er zijn drie standaard woning, 

maar ook maatwerk is mogelijk.

Mantelzorg Wereld zelfstandige woningen koop 24-69 m2 onbekend Het bedrijf levert blokhutten en heeft van 

daaruit ook een aantal mantelzorgwoningen 

ontwikkeld. De woningen worden op maat 

gemaakt en op locatie op gebouwd (3 tot 5 

dagen).
Multihome zelfstandige woningen 

en onzelfstandige 

ruimten

koop 54 m2 voor de woning onbekend Het bedrijf levert tijdelijke huisvesting voor 

kantoren, scholen en bouwketen en heeft van 

daaruit ook een standaard mantelzorgwoning 

ontwikkeld. 

Prefab Systeembouw zelfstandige woningen 

en onzelfstandige 

ruimten

koop met terugkoop 45-72 m2 onbekend Het bedrijf levert woningen op basis van prefab 

onderdelen die op locatie worden opgebouwd.

Starline mobiele bungalows zelfstandige woningen koop onbekend onbekend Het bedrijf levert chalets en heeft van daaruit 

ook een mantelzorgwoning ontwikkeld.

Theunissen tuinhuisjes zelfstandige woningen koop 100 m2 onbekend Het bedrijf levert tuinhuisjes, vakantiehuizen, 

poorten, etc. en heeft van daaruit ook een 

mantelzorgwoning ontwikkeld.

Thuis aan huis zelfstandige woningen 

en onzelfstandige 

ruimten

koop, huur en bemiddeling bij 

doorverkoop

n.v.t. koop vanaf €20.000, huur vanaf 

€350

Het bedrijf levert maatwerk woningen.

Werners Caravans zelfstandige woningen koop onbekend onbekend Het bedrijf levert stacaravans en heeft van 

daaruit ook een mantelzorgwoning ontwikkeld. 

De woningen worden in een eigen fabriek 

gebouwd.

Zorg en welzijn bouw zelfstandige woningen 

en onzelfstandige 

ruimten

koop vanaf 18 m2 voor een 

onzelfstandige unit tot 100 m2 

voor een woning

€22.950 (inclusief BTW) voor een 

onzelfstandige woning van 24 m2

Het bedrijf levert maatwerk units. Op de 

website is een groot aantal voorbeelden te 

zien.

Zorgchalet Nederland zelfstandige woningen 

en onzelfstandige 

ruimten

koop en bemiddeling bij 

doorverkoop

n.v.t. onbekend Het bedrijf levert mantelzorgwoningen voor 

bewoners thuis, maar ook voor 

recreatieparken. De woningen worden op maat 

gemaakt.

deelnemer onderzoek

deskresearch

Dit overzicht hoort bij de Inventarisatie Mantelzorgwoningen door het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, september 2016 

www.kcwz.nl/thema/woonvariaties/inventarisatie-mantelzorgwoningen  

NB: deze lijst bevat de bedrijven die het KCWZ via internet heeft gevonden. Omdat ontwikkelingen snel gaan is de lijst mogelijk onvolledig. Wij kunnen geen uitspraak doen over de kwaliteit van de 

afzonderlijke bedrijven.
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