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Gedwongen om na te denken:
NAAR EEN BETERE AANSLUITING VAN WONEN

EN ZORG VOOR OUDEREN

Sien WINTERS1

Projectleider Huisvesting en Lokaal Beleid – HIVA - KULeuven

Ouder worden is iets waar we met gemengde gevoelens
naar kijken. Velen durven al vooruit blikken op een iets
trager levensritme en meer tijd voor zichzelf, familie,
vrienden. Maar aan de andere kant wekt het (langzaam)
dichterbij komen van de mogelijkheid afhankelijk te
worden van anderen toch ook enige bezorgdheid. Wie ziet
niet het beeld voor zich van één van zijn ouders of
grootouders die zolang mogelijk in hun eigen woning
bleven tot ze – uit voorzorg of omdat het echt niet meer
anders kon – hun intrek namen in een rusthuis, en met de
verhuis ook een (groot) deel van hun zelfbeschikking
verloren.

Voor onszelf zien we onze toekomst anders. We willen
zolang mogelijk blijven wonen zoals iedereen, ook als we
ooit zorg nodig hebben. We willen maximaal onze vrijheid
bewaren, en kunnen kiezen, wat we eten, hoe we onze
woonkamer inrichten, wie ons verzorgt, wanneer dat
gebeurt,… Wonen en zorg op maat wordt de norm voor
de toekomst.

Voorlopig staan we hier nog een eind van af. De huidige
wetgeving en reglementering bevat nog tal van knelpunten
of hindernissen om dit principe op grote schaal in het
huisvestings- en welzijnsbeleid toe te passen. Maar er zijn
wel aanzetten. Er wordt op beleidsniveau gedacht over
nieuwe concepten, en op het veld groeien en bloeien
innovatieve projecten. Met wat creativiteit en samenwer-
king is er reeds veel mogelijk. Dit proberen we in deze
bijdrage te verduidelijken.

1.  Ouder worden in Vlaanderen

De gemiddelde Vlaming mag zich verheugen op een oude
dag die alsmaar langer wordt. De demografische evolutie
is zo sterk dat ze zichtbaar zal zijn in het straatbeeld.
Enkele cijfers voor wie hier nog niet van overtuigd is.
Waar het aandeel personen ouder dan 60 jaar in de totale
Vlaamse bevolking momenteel nog minder is dan een
kwart, zal dit in 2050 opgelopen zijn tot één derde.

Bovendien zal binnen de groep ouderen het aandeel van
de hoogbejaarden (80+) zeer sterk toenemen. Waar nu dit
aandeel nog niet één zesde bedraagt, zal dit in 2050 bijna
één derde zijn.

Wat betekent deze evolutie voor het wonen?

Louter in kwantitatieve termen heeft de demografie tot
gevolg dat in de toekomst minstens één op drie woningen
zal bewoond worden door personen ouder dan 60 jaar en
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minstens één op tien door personen ouder dan 80 jaar. Dit
zijn zeer minimale ramingen aangezien ouderen veel meer
alleen wonen dan andere bevolkingsgroepen, en ze dus
ook relatief meer woningen bezetten.

Daarnaast zijn er de kwalitatieve aspecten: wat moeten
deze woningen bieden om tegemoet te komen aan de
specifieke behoeften van ouderen?

Dankzij de lange levensverwachting geniet de doorsnee
Vlaming ook van een lang pensioen, een levensfase
waarin men veel vrije tijd heeft, waar men de zorg
opneemt voor kleinkinderen, vrienden ontvangt, graag
buiten is, enz. De woningen voor de ouderen van de
toekomst moeten hiervoor (letterlijk) ruimte kunnen
bieden.

Op het einde van deze levensfase volgt een periode waarin
een deel van de ouderen zorg nodig hebben. Deze periode
is weliswaar relatief kort (1 à 2 jaar), maar voor ouderen
is het één van hun voornaamste wensen dat ze ook dan
nog thuis kunnen blijven wonen. De woning moet daarom
in staat zijn om de zorg thuis mogelijk te maken. Hiervoor
zijn de uiterlijke kwaliteit van de woning en het woon-
comfort belangrijk. In vergelijking met andere Europese
landen is het aandeel woningen van slechte kwaliteit in
Vlaanderen zeer hoog. Opvallend daarbij is dat de wonin-
gen die als ‘slecht’ beoordeeld worden in belangrijke mate
bewoond worden door ouderen. Zo zouden er in Vlaan-

deren 145.000 ‘slechte woningen’ zijn die bewoond
worden door gepensioneerden (Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, 1996). De grote meerderheid van hen is
eigenaar van de woning. Onderzoek wijst uit dat naarmate
de bewoners ouder zijn, ook de woonkwaliteit en het
comfort dat de woning biedt, lager is. Als de beleids-
doelstelling is dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten
kunnen blijven wonen, zijn er alleszins initiatieven nodig
die beogen de woonkwaliteit en het comfort te verbeteren.

Voor een aanzienlijke groep van ouderen is de eerder
afgelegen ligging van de woning een probleem. Dit is
vooral zo op het platteland. Maar tijdens de afgelopen
decennia is er ook (te) veel gebouwd buiten de stedelijke
centra en dorpskernen. Eenmaal men minder goed te been
is, of zelf niet meer met de wagen rijdt, wordt de afstand
tot de bakker, de bank, het gemeentehuis of OCMW
moeilijker overbrugbaar. De diensten voor thuiszorg
komen wel naar hun klanten toe, maar zijn slechts
gedurende een maximum aantal uren per dag aanwezig.
De rest van de dag is een handje hulp voor kleine dingen,
of dringende hulp in geval van nood, soms ver weg. Dit
is dan ook voor vele ouderen een belangrijke reden om (op
gevorderde leeftijd) te beslissen tot verhuis naar een
residentiële voorziening.

In vergelijking met wonen thuis betekent verhuizen naar
een rusthuis of verzorgingstehuis vooral een aanzienlijke
verbetering van de zorgsituatie. Het wooncomfort verbe-

Opvallend dat woningen die als 'slecht' beoordeeld worden, in belangrijke mate bewoond worden door ouderen.
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tert op een aantal punten (o.a. sanitair en verwarming),
maar op andere punten boet men dan weer in. In een
rusthuis of verzorgingstehuis moeten ouderen het op heel
veel plaatsen nog doen met een voor iedereen uniforme
kamer, met ingebouwde kast, zonder afzonderlijk sani-
tair. De bewoner krijgt veelal een standaardpakket aan
dienstverlening, ongeacht of hij dit volledige aanbod nodig
heeft of niet. De keuzevrijheid wordt met de verhuis
ineens veel beperkter. Dit is niet bevorderlijk voor de
zelfredzaamheid. Maar bovendien gaan de ouderen meer
en meer hun autonomie en privacy  opeisen. Immers, de
ouderen van de toekomst zullen beter opgeleid zijn, zich
beter informeren, meer eisen formuleren. Het internet-
gebruik neemt ook bij deze groep met rasse schreden toe.
Informatie is niet langer het monopolie van hen die
woningen bouwen of voorzieningen beheren. De ouderen
zullen zich informeren, nadenken en kiezen. Hiervan
zullen de toekomstige bouwheren van woningen en
uitbaters van voorzieningen zich moeten bewust zijn. Ze
zullen een goed product moeten leveren, als ze het
verkocht willen krijgen!

2. Ontwikkelingen in Europa

In antwoord op de vergrijzing van de bevolking en op de
veranderende noden van de groep ouderen zien we in
Europa reeds een aantal jaren nieuwe ontwikkelingen in
het domein van wonen en zorg. Deze kunnen het best
omschreven worden als het vervagen van de grenzen
tussen wonen enerzijds en zorg anderzijds (Pacolet e.a.,
1998). De aanbieders van woningen gaan hoe langer hoe
meer rekening houden met een mogelijke zorgbehoefte
van de gebruikers, ze zorgen dat de woningen (ook van
jongeren) hierop alvast voorzien zijn (‘levenslange wo-
ningen’), ze gaan samenwerken met zorgverstrekkers, of
bieden soms zelf ook de zorg aan. Aanbieders van zorg
daarentegen houden meer en meer rekening met de
omgeving waarin ze werken, en bieden hun diensten aan
in een brede waaier van woonvormen, met inbegrip van
de residentiële voorzieningen. Waar de klassieke beleids-
optie vroeger was dat mensen met een zorgbehoefte
verhuisden naar de zorgvoorziening, wordt er nu naar
gestreefd de zorgvoorzieningen tussen de mensen te
brengen. En dit houdt meer in dan het nog verder
uitbouwen van de thuiszorg. Vooral in Nederland en de
Scandinavische landen is er al een heel eind weg afgelegd.
Kleinschaligheid van voorzieningen, integratie van voor-
zieningen binnen de gewone leef- en woonomgeving,
openheid van de instellingen voor omwonenden,
toegankelijkheid van voorzieningen voor meerdere doel-
groepen (én ouderen én gehandicapten én andere), vraag-
gestuurde zorg, … worden er gepropageerd.

Internationaal zien we ook dat er een breed spectrum
groeit van diensten die de zorg thuis mogelijk maken. Het
aanbod aan elektronische en andere hulpmiddelen wordt
ruimer. Er komt aandacht en interesse voor vernieuwende
woonvormen als groepswonen, kangoeroe- en
duplexwonen, levenslang wonen, woonclusters, zorg-
flats, … Het ‘woon-, leef- en zorgcomplex’ en de ‘woon-
zorgzone’ zijn concepten die verschillende van deze
evoluties in één begrip samenbrengen. De focus ligt hierbij
niet meer enkel op de woning of op een groep van
woningen, maar het vizier wordt gericht op de wijk. Dit
wordt vooral duidelijk in het concept ‘woonzorgzones’
dat poogt te komen tot een betere ruimtelijke structurering
van wijken vertrekkend van de vraag hoe de zorg binnen
handbereik kan worden gebracht van alle bewoners van
de wijk. De aansluiting met de problematiek van de
leefbaarheid van wijken is hier zeer nauw.

Een belangrijke vaststelling is dat in de nieuwe ontwikke-
lingen ook de grenzen tussen de verschillende doelgroe-
pen vervagen. Er treedt een verschuiving op van een
beleid dat gericht is op de specifieke vraag van specifieke
doelgroepen naar een algemeen beleid gericht op alle
groepen van de samenleving, maar dat anderzijds ook
maximale kansen biedt op integratie van groepen met een
specifieke woon- en zorgbehoefte. In een ‘woonzorg-
zone’ kunnen ook gehandicapten, zelfs met een intensieve
zorgbehoefte, ‘gewoon’ leven, net zoals andere burgers
en tussen andere personen en gezinnen. Ex-psychiatri-
sche patiënten, jongeren met een instellingsverleden e.a.
genieten er bijzondere beschutting.

3. Initiatieven in Vlaanderen

Ook in Vlaanderen zien we een duidelijke trend in de
richting van de boven beschreven internationale evolu-
ties. Op het veld groeien vernieuwende initiatieven zowel
in de sectoren huisvesting als welzijn. We geven een
beknopt overzicht.

Een eerste reeks initiatieven is gericht op het verbeteren
van het comfort en de kwaliteit van de eigen woning. Dit
kan door het opzetten van advies- en begeleidings-
initiatieven. Ouderen kunnen zelf door eenvoudige ingre-
pen bij de inrichting van hun woning hun comfort, maar
vooral ook hun veiligheid aanzienlijk verhogen. Het gaat
hier om eenvoudige tips, als het verplaatsen van obstakels
die de doorgang verhinderen, het verhogen van het toilet
of het bed, het installeren van een alarmsysteem. Ergo-
therapeuten kunnen hierbij zinvolle adviezen verstrek-
ken. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld staat deze
aanpak momenteel hoog op de beleidsagenda omwille van
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het sterke preventieve karakter en de grote kosten-
besparing die er op lange termijn mee kan worden
gerealiseerd. Een woning aanpassen aan een specifieke
zorgsituatie vraagt meer inspanningen en bij voorkeur ook
een deskundig en multidisciplinair advies, waarbij zowel
architecten als huisartsen, zorgverstrekkers, huisvestings-
ambtenaren e.a. een inbreng hebben. Het Toegan-
kelijkheidsbureau VZW en Seniorama VZW zijn twee
organisaties in Vlaanderen die een hele ervaring hebben
uitgebouwd met dergelijke adviesverlening. Architecten
en producenten van bouwmaterialen en –onderdelen
hebben bovendien reeds heel wat technische know-how
ontwikkeld. De nieuwe informatie- en communicatie-
technologie en in het bijzonder de domotica bieden heel
wat bijkomende mogelijkheden om het gebruikscomfort
en de veiligheid van ouderen te verhogen.

Aangepaste woningen voor ouderen vinden we in Vlaan-
deren terug bij de OCMW’s (8000 woningen) en in de
sociale huisvesting (10.000 woningen specifiek voor
ouderen gebouwd). In de sociale huisvesting zijn er
projecten van ‘aanleunwoningen’, dit zijn woningen voor
ouderen die gebouwd zijn naast een rusthuis of verzorgings-
tehuis en die het mogelijk maken dat de bewoners beroep
doen op de zorg- en dienstverlening die aanwezig is in het
rusthuis (bijvoorbeeld De Volkshaard Gent) of in een
nabijgelegen dienstencentrum (bijvoorbeeld bejaarden-
flats Nieuw Dak Genk). Voor het realiseren van dit soort
projecten bestaan nog een aantal knelpunten in de
reglementering. Een van de uitzonderingsmaatregelen
waarvan regelmatig gebruik wordt gemaakt, is de moge-
lijkheid tot ‘verhuringen buiten het sociaal huurstelsel’.
Op zich is het bestaan van deze uitzonderingsmaatregel
een goede zaak omdat het vernieuwende initiatieven
mogelijk maakt. Anderzijds wordt een deel van het
patrimonium onttrokken aan de gewone toewijzings-
regels en kan dit aanleiding zijn tot huurprijsverschillen die
niet gebaseerd zijn op inkomen of kwaliteit van de woning.
Verder stelt zich bij de aanleunwoningen het probleem dat

de zorgverstrekking vanuit het rusthuis niet in aanmerking
komt voor terugbetaling vanuit het RIZIV. Het inschake-
len van diensten voor thuiszorg kan dan volgens sommi-
gen weer niet omdat het project dan voldoet aan de
voorwaarden om een ‘serviceflatgebouw’ te zijn, en de
sociale huisvestingsmaatschappijen hiervoor uitgesloten
zijn als initiatiefnemers. Een uitklaring van de
reglementering terzake is dringend noodzakelijk om dit
soort van initiatieven te stimuleren.

Bij de aangepaste woningen kunnen ook de 10.000
serviceflats genoemd worden. Eén van de voornaamste
problemen met deze voorziening is dat ze op dit ogenblik
gericht is op een valide doelgroep, maar dat met het ouder
worden van de bewoners ook de behoefte aan verzorging
toeneemt. Momenteel zijn de bewoners nog gedwongen
om te verhuizen als ze meer ondersteuning nodig hebben.
Een ander knelpunt is de financiering. In vergelijking met
de sociale huisvesting is de subsidiegraad zeer beperkt,
zodat de kosten (en het gaat hier dan enkel om de
woonkosten, en niet om de zorgkosten) voor de bewoners
hoog zijn, en niet alle ouderen hier toegang toe hebben.
Op een colloquium over de toekomst van de serviceflats
in maart 2001 formuleerden we ook voor de serviceflats
een aantal suggesties gericht op een betere integratie van
wonen en zorg, en op het opentrekken van deze woon-
vorm naar de wijk waarbinnen ze gelegen is (Winters,
2001).

Naast de traditionele woonvormen voor ouderen zijn er
de laatste decennia in Vlaanderen een hele reeks vernieu-
wende initiatieven gegroeid, waaronder kangoeroewonen,
duplexwonen, groepswonen, intergenerationeel wonen
(Dudal, 1998). Kenmerkend voor al deze initiatieven is
dat zij meer dan de traditionele voorzieningen tegemoet-
komen aan de behoefte van ouderen om naast het
verkrijgen van de nodige zorg toch ook een grote mate van
autonomie te behouden. Daarnaast maken deze initiatie-
ven in belangrijke mate gebruik van de solidariteit die
tussen mensen bestaat, soms tussen validen en invaliden
binnen één generatie, op andere plaatsen tussen genera-
ties. Voorbeelden van dergelijke projecten vinden we bij
private eigenaars (bv. groepswonen ‘La Fraternité du
Buisson te Louvain-la-Neuve, intergenerationeel wonen
De Drie Appelbomen te Etterbeek, Abbeyfield huizen),
maar ook in de sociale huursector (kangoeroewoningen
Ter Groene Boomgaard in Kuurne) of in de publieke
sector (groepswonen Andromeda te Sint-Lambrechts-
Woluwe).

Ook het ‘levenslang wonen’ raakt stilaan ingeburgerd.
Een ‘levenslange woning’ is een woning waaruit men niet
moet verhuizen indien men te maken krijgt met lichame-

Woningen voor bejaarden (OCMW Sint-Genesius-Rode)



OCMW-VISIES 1/2003

lijke beperkingen. De woning is zodanig gebouwd of
verbouwd dat het een veilige en comfortabele woning is
voor iedereen, ook voor bewoners die tijdelijke of lang-
durige mobiliteitsbeperkingen kennen. De argumenten
voor het bouwen van levenslange woningen zijn velerlei,
waaronder het gebruikscomfort, de toegankelijkheid voor
bezoekers, het gebruiksgemak voor de zorgverstrekkers.
De ‘Ontwerpgids Levenslang Wonen’, opgemaakt door
het Platform Wonen van Ouderen en uitgegeven door de
Vlaamse administratie, afdeling Woonbeleid, is inmiddels
in Vlaanderen goed bekend, mede dankzij de talrijke
vormingssessies die het Platform Wonen van Ouderen
hierover verzorgde. Tijdens een internationaal colloquium
over levenslang wonen in Europa gehouden te Leuven op
4-5 december 2000 konden we bovendien vaststellen dat
het levenslang wonen opgang maakt in meerdere Euro-
pese landen. In Nederland, het Verenigd Koninkrijk en
Denemarken gaat men zelfs zo ver dat nieuwe woningen
aan een beperkt aantal criteria moeten voldoen om een
bouwvergunning te krijgen (Winters, 2001).

In de residentiële zorgsector in Vlaanderen zien we dat een
aantal instellingen zich omvormen tot ‘woon-, zorg en
leefcentra’, waarin zowel woonvormen met een beperkt
zorgaanbod als met intensieve zorgverstrekking een plaats
krijgen ( VVI-congres 2001 ‘Vlaams Zilver’). Ten aan-
zien van de residentiële zorgvoorzieningen voor ouderen
die in het (zelfs soms nog recente) verleden gebouwd
werden, houdt het concept dat het VVI voorstelt een
vergaande vernieuwing in. Nieuwe elementen zijn de
openheid van de instelling voor de omgeving en de
expliciete aandacht voor de coördinatie met andere act-
oren. Eveneens nieuw is dat de instelling ook bijkomende
taken gericht naar de thuiszorg wil opnemen. Hoewel de
aandacht voor het comfortabel wonen aan belang gewon-
nen heeft, blijft het woon- en zorgcentrum in de eerste
plaats een zorgvoorziening, eerder dan een woon-
voorziening. Het ‘gewoon wonen’, tussen valide leeftijds-
genoten of tussen andere generaties, wil men mee moge-
lijk maken, maar blijft toch secundair. Op dit punt
verschilt het woon- en zorgcentrum zoals het door het VVI
wordt voorgesteld met de recent gebouwde woonzorg-
complexen in Nederland, die in de eerste plaats beogen
een comfortabele en veilige woonvoorziening voor oude-
ren te zijn. Men kan er terecht vanaf de leeftijd van 50 of
55 jaar. Bij de toewijzing van de woningen wordt er over
gewaakt dat de grootste groep uit valide ouderen bestaat.
Het is ook gebruikelijk dat een beperkt aantal woningen
beschikbaar zijn voor jonge gehandicapten.
De bewoners beschikken over een ruim appartement,

meestal met 2 slaapkamers, gebouwd volgens de princi-
pes van het levensloopbestendig wonen. De voorziening
biedt ook een breed gamma aan gemeenschappelijke
voorzieningen zowel voor valide als voor mindervalide
senioren, zoals een café-restaurant, een wasserette, fit-
nessruimte bruikbaar voor fysiotherapie, soms een bibli-
otheek en zelfs op sommige plaatsen een cybercafé. Al
deze voorzieningen staan niet alleen ter beschikking van
de bewoners, maar worden ook frequent gebruikt door
andere wijkbewoners. Het restaurant en het café zijn
gezellig ingericht en bieden een aantrekkelijke kwaliteit.
Het complex is een levendig gebeuren waar jong en oud
graag komt en waar ook plaats is voor een cultureel
aanbod.
Bij de bouw werden de complexen zo opgevat dat ze niet
ogen als een instelling. Enkele recente projecten hebben
centraal een overdekt atrium dat als ontmoetingsplaats
dient en een aantal gemeenschappelijke faciliteiten huis-
vest. Iedere bewoner heeft een eigen bel en eigen brieven-
bus. Er zijn geen huisregels. Men woont er ‘als thuis’.

Een belangrijk verschil met de serviceflats zoals we ze in
Vlaanderen kennen, is dat alles erop voorzien is dat
wanneer de bewoners te kampen krijgen met een zorg-
behoefte, ze er alle zorgen kunnen krijgen die ze wensen.
De voorziening heeft zelf verzorgend en verplegend
personeel in dienst dat zonodig 24 uur op 24 beschikbaar
is. Maar als de bewoner ervoor kiest dat familieleden of
extramurale zorgverstrekkers instaan voor hun zorg, is
ook dat hun vrije keuze. Op deze manier is de voorziening
verplicht een kwaliteitsvolle zorgverstrekking aan te bie-
den. De ervaring wijst uit dat slechts een zeer klein aantal
bewoners omwille van een te hoge zorgintensiteit (gevor-
derde dementie) moet doorverwezen worden naar een
verpleegtehuis. Ondanks het succes van deze voorzienin-
gen lijkt men ook in Nederland in de meest recente
visieteksten (STAGG, 2000) alweer een stap verder te

Singelenberg (2001) pleit voor het onderbrengen van zoveel mogelijk functies onder één dak, waaronder bijvoorbeeld een buurtwinkel,
huishoudelijke dienstverlening, recreatie, educatie, cultuur, sport, administratie, coördinatie en loketfunctie.
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redeneren en het aanbod van wonen en zorg niet meer te
beschouwen op niveau van complexen maar van wijken.

Het concept dat hierop ten volle inspeelt is de ‘woonzorg-
zone’. Een ‘woonzorgzone’ is een gewone woonwijk (of
dorp), met in grote meerderheid bewoners die geen
gebruik maken van zorg en niet meer dan normaal gebruik
maken van welzijn en dienstverlening. Singelenberg (2001)
beschrijft de woonzorgzone als een ‘geëxplodeerd woon-
zorgcomplex’, waar zorgwoningen en kleinschalige clus-
ters voor intensieve zorg als een puntenwolk verspreid
zijn rond een servicecentrum.
Het voornaamste is dat de bewoners in de wijk ‘gewoon’
kunnen wonen, maar dat zij daarbij ook beroep kunnen
doen op de gewone voorzieningen, en dat zij - wanneer
dit nodig wordt - in hun dagelijks leven ondersteund
kunnen worden door welzijnsdiensten of zorgverstrek-
kers.
Er wordt geredeneerd voor wijken van 6 000 tot 12 000 wo-
ningen. Centraal in de wijk is er een ‘zorgkruispunt’ dat
de wijkbevolking bedient. Dit centrum huisvest de zorg-
coördinatiefunctie voor de hele wijk en is de uitvalsbasis
van de teams voor thuiszorg. Het bedient alle zorg-
behoevende groepen in de wijk, over de huidige sector-
grenzen heen, dus niet alleen voor ouderen. Het zorg-
kruispunt kan ook de materiële infrastructuur bevatten
voor verzorging, zoals fysiotherapie, sanitaire installaties,
consultatieruimten. Verspreid over de wijk liggen enkele
kleinere zorgsteunpunten en activiteitencentra voor so-
ciale en recreatieve activiteiten (STAGG, 2000).2  De
activiteitencentra en het zorgkruispunt liggen op loop-
afstand van elkaar. Daartussenin of eraan gekoppeld
liggen een aantal geclusterde woonvormen waar inten-
sieve zorg kan geboden worden. De clusters zijn opgeno-
men in de gewone woonbebouwing, zijn niet direct
afzonderlijk herkenbaar, maar ingeweven in het algemene
verkavelingspatroon. Een loopafstand van maximum
200 meter tot het zorgkruispunt is hiervoor vereist, met
het oog op een 24-uur zorggarantie. Het STAGG-toekomst-
scenario stelt hiervoor flexibele woonzorgstructuren van
zes of acht wooneenheden voor, met een voordeur aan de
straatzijde en een achterdeur aan een serviceruimte. De
woningen voor zorgvragende groepen zouden in dit
toekomstscenario 6 tot 8 procent van de woningvoorraad
in de wijk in beslag nemen. Een veelvoud daarvan zou
moeten aanpasbaar gebouwd zijn (STAGG, 2000). Sin-
gelenberg (2001) stelt dat de woonclusters deel kunnen
uitmaken van een bouwblok met eengezinswoningen, van
een rijtje van 4 woontorens (urban villa’s) of een hofje
vormen binnen een bouwblok. Waar de woonzorgzone
zich wel door onderscheidt t.o.v. een andere woonomge-
ving is een bijzondere aandacht voor kwetsbare bevolkings-
groepen bij de inrichting en het beheer van de openbare

ruimte. Er is bijzondere aandacht besteed aan barrière-
vrije looproutes, sociale veiligheid en verkeersveiligheid,
nabijheid van openbaar vervoer (Singelenberg, 2001).
STAGG werkte het concept uit zowel voor een stedelijke
omgeving als voor het platteland. Figuur 1 stelt het
plattelandsscenario schematisch voor.

Figuur 1. Plattelandsscenario voor een woonzorg-
zone
Bron: STAGG, 2000

Ook in Vlaanderen begint het concept van de woonzorg-
zone aan te slaan. Zo is in Essen, op gezamenlijk initiatief
van vzw De Bijster (een instelling voor dementerende
ouderen) en vzw De Regenboog (een instelling voor
personen met een handicap) een werkgroep opgestart met
als vraag de mogelijkheden tot het inrichten van een
woonzorgzone in het landelijk gebied van Essen te
bekijken. In Heist-op-den-Berg wordt vanuit het woon-
en zorghuis Ten Kerselaere bij de verdere uitbouw van de
woon- en zorgfuncties eveneens vanuit dit concept ver-
trokken met de uitbouw van de ‘woonzorgzone d’oude
molen’ (Van Tendeloo, 2001). In Zwijndrecht bekijkt
een werkgroep met vertegenwoordigers van het gemeen-
telijke en het lokale niveau de mogelijkheden tot realise-
ring van een woonzorgzone. In Leuven tenslotte werd een
voorstel uitgewerkt voor de herinrichting van de oude
ziekenhuiscampus St-Pieter – St. Raphaël tot een woon-
zorgzone (Van Damme & Winters, 2002).
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DASSEN A. (2001), ‘Domotica, een nieuwe uitdaging’, (Smart)Cards
in Business, nr. 5, p. 22-24.
DENEF N. (1998), ‘Levenslang Wonen’, in Platform Wonen van
Ouderen (ed.), Handboek wonen van ouderen, Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Woonbeleid, Brussel, p. 216-223.
DOMS K. e.a. (2001), Op zoek naar eigendom. Onderzoek naar de
overheidssteun voor eigenaars van woningen, HIVA-K.U.Leuven,
Leuven.
GEURTS V. (1998), ‘De woonsituatie van ouderen in Vlaanderen.
Nieuwe gegevens over woonkwaliteit en -dynamiek vanuit de
panelstudie Belgische huishoudens’, in Platform Wonen van Ouderen
(ed.), Handboek wonen van ouderen, Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Brussel, p. 58-63.
HOUBEN P.P.J. (2001), ‘Levensloopbestendig wonen en inter-
sectorale afstemming in Europa’, Beleidswetenschap, vol. 1.
MAES T., VANDEN BERGH H., JACOBS T. & DE DECKER P.
(1999), ‘Keerpunten in de woongeschiedenis van ouderen. Enkele
snapshots’, in De Decker P., Goossens L. en Deschamps L. (eds.),
Wonen onderzocht 1995-1999. Een Overzicht van de resultaten
van de recente onderzoeken, Ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap, Brussel, p. 24.
MATTHIJS K. & VAN DEN TROOST A. (1998), ‘Vergrijzing van
de bevolking: kenmerken en gevolgen’, in Platform Wonen van Oude-
ren (ed.), Handboek Wonen Van Ouderen, Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, Brussel, p. 7-13.

4. Naar een herdenking van het beleid

De planning van nieuwe initiatieven voor kwaliteitsvol
wonen van ouderen heeft in grote mate een lokale
dimensie. Het is dan ook evident dat de ontwikkeling van
ideeën, het overleg hieromtrent en de concrete planning
en programmering op lokaal niveau gebeurt en onderwerp
uitmaakt van het lokaal woonoverleg waartoe de gemeen-
ten de verantwoordelijkheid dragen. De partners die
deelnemen aan dit woonoverleg zijn naast de traditionele
huisvestingsactoren ook de vertegenwoordigers van de
zorgsector, en niet in het minst de ouderen zelf.

Tegelijkertijd overstijgt de afstemming tussen wonen en
zorg de verantwoordelijkheid van de lokale actoren.
Kenmerkend voor de vernieuwende projecten is immers
dat ze in belangrijke mate balanceren op de grens van de
huidige reglementering en dat ze regelmatig aanleiding zijn
tot grensconflicten tussen verantwoordelijken bevoegd
voor huisvesting enerzijds en voor welzijn anderzijds. Op
Vlaams niveau is er daarom dringend nood aan nieuwe
wetten en reglementen om onduidelijkheden voor de
huidige initiatiefnemers weg te nemen en discontinuïteiten
in de financieringsmechanismen op te heffen.
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