
Samenvatting rapport van de commissie Bos op het onderdeel wonen 
 
“vroeger kon je samenblijven, maar dat kan nu niet meer, er zijn geen 
verzorgingshuizen meer “ 

(uit een interview van het VPRO programma “uit elkaar “). 
 
In het rapport oud en zelfstandig in 2030, een reis advies, van de commissie Bos , in 
opdracht van de minister van VWS worden aanbevelingen gedaan die ook van belang 
zijn voor de gemeentelijke verkiezingsprogamma’s.  
Daarbij zijn ook aanbevelingen gedaan m.b.t.  de problemen die door de corona crisis 
zijn veel duidelijker zijn geworden.  
 
Tevens heeft het CLB een inventarisatie verkiezingsprogramma 2022-2026 gemaakt 
met aandachtspunten op het gebied van ouderen, in combinatie met Wonen en Zorg 
 
We spitsen ons allereerst toe op het onderdeel wonen uit het rapport.  
Het PSO vindt het rapport Bos een uitstekend rapport: 
 
• zorg per regio voor een leidende visie op wonen, welzijn en zorg en maak deze visie 

publiek . 
   
• Nieuwe woon(zorg)mogelijkheden zijn in opkomst. 
 
Verspreid over het hele land is de afgelopen jaren een grote diversiteit aan nieuwe 
woonmogelijkheden voor ouderen ontstaan, al of niet met een eigen aanbod van 
professionele zorg en ondersteuning: hofjes, geclusterde woningen, 
woongemeenschappen, woonzorgcentra en -complexen, gestippelde 
woonzorggroepen, zorgvilla’s, kangoeroewoningen etc. De teller van de ‘monitor 
geclusterd wonen’ – waarin het gaat om clusters van minimaal vijf wooneenheden, met 
een gezamenlijke ontmoetingsruimte, overwegend bewoond door ouderen – staat in 
juni 2020 op ruim 91 duizend wooneenheden, waarvan 87 procent in bezit van 
woningcorporaties. Tussen thuis en verpleeghuis is een ‘gat’ ontstaan 
 
Het “gat” in de ouderenzorg.  

 
Doordat de verzorgingshuizen verdwenen zijn, ervaren ouderen, wanneer zij eraan toe 

zijn om te verhuizen – omdat de kinderen uit huis zijn, de eerste gebreken zich 

aandienen of ze de aansluiting verliezen bij de buurt –, dat er een tekort is aan 

geschikte woonmogelijkheden.  

In 2015 woonde slechts 20 procent van de 2,2 miljoen 65-plus huishoudens in een 

woning die min of meer was aangepast voor bewoning door ouderen.  

Het merendeel van de niet aangepaste woningen was weliswaar in technische zin voor 

beperkte kosten (minder dan 10.000 euro) voor ouderen geschikt te maken, maar 



woningaanpassingen kwamen om diverse redenen – weinig spaargeld bij de ouderen, 

gemeenten en corporaties die niet willen bijspringen – niet tot stand.   

Ruim de helft van de 65-plussers met somatische beperkingen woonden eind 2015 in 

een ‘ongeschikte’woning, bijvoorbeeld in een appartement zonder lift of in een 

eengezinswoning waarin geen ruimte voor een traplift is. Ruim de helft van de door 

65-plus huishoudens bewoonde woningen die technisch gesproken geschikt of geschikt 

te maken waren, stonden bovendien in een fysieke woonomgeving die voor ouderen 

ongeschikt is, doordat voorzieningen en ontmoetingsplekken niet op loopafstand 

bereikbaar zijn.  

Het gebrek aan woonmogelijkheden tussen ‘thuis’ en ‘verpleeghuis’ manifesteert zich 

vooral op pijnlijke wijze in de sociaaleconomisch zwakke wijken in steden, waar 

kwetsbare ouderen vaak sociaal geïsoleerd raken. 

 

• Langer thuis’ wordt verabsoluteerd 

 
’Langer thuis’ wonen wordt door velen begrepen, terecht of niet, als ‘blijven wonen in 
het huis waar je altijd gewoond hebt’. Het benadrukken van de wenselijkheid ervan 
draagt het gevaar in zich het zicht te ontnemen op de voordelen van nieuwe 
woonvormen. Het kan daarmee leiden tot vereenzaming, tot onnodig dure zorg op een 
suboptimale locatie en tot onnodig beslag op dure ziekenhuisbedden als er iets mis 
gaat. Wanneer ouderen te lang in een te groot huis blijven wonen belemmert dat ook de 
doorstroming op de woningmarkt. Verabsoluteren van ‘langer thuis’ staat haaks op tijdig 
anticiperen op veranderende woonbehoeften bij het ouder worden. 
 
• De wet- en regelgeving is complex 

 
Voor ouderen is het vaak niet duidelijk welke vormen van zorg en ondersteuning 
beschikbaar zijn, welke zorg onder welke wet valt, of ze ervoor in aanmerking komen en 
hoe ze zorg kunnen krijgen. De mogelijkheid een onafhankelijke cliëntondersteuner in te 
schakelen is weinig bekend en de kennis en ervaring van cliëntondersteuners sluiten 
vaak ook niet aan op de vragen van ouderen.  Deze bezwaren gelden a fortiori 
naarmate ouderen met meer verschillende wettelijke regimes, financieringsregelingen 
en zorgaanbieders te maken krijgen en al helemaal als zich dan zeer concrete drempels 
manifesteren, zoals de zogenaamde zorgval. 
 
• Neem bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen serieus; ondersteun en 

faciliteer ze en werk met hen samen. 

 
Veel bewonersinitiatieven kampen met een gebrek aan erkenning door gemeenten, 
essentieel om bij het ouder worden een zelfstandig leven te kunnen blijven leiden zijn 
de woning en woonomgeving. De omgeving moet veilig zijn en uitnodigen tot wandelen 
en fietsen. Ontmoetingsplekken en voorzieningen, waaronder goed toegankelijk 



openbaar vervoer, moeten met een rollator te belopen zijn. De woningen zelf moeten 
ouderen niet alleen fysiek in staat stellen zich in het dagelijks leven goed te redden, ze 
moeten bovendien het onderling contact vergemakkelijken, om de ouderen te helpen 
hun leven betekenis te geven, eenzaamheid te vermijden en met elkaar de 
onvermijdelijke tegenslagen op te vangen. Met name geclusterde en collectieve 
woonvormen waarin ouderen en ook verschillende generaties elkaar kunnen 
ondersteunen, kunnen de leemte vullen die door het verdwijnen van de 
verzorgingshuizen is ontstaan.  Aan de ontwikkeling ervan wordt gewerkt, maar van 
een voldoende, landelijk dekkend aanbod is nog geen sprake.  
 
• Bevorder de totstandkoming van woonvormen die het ouderen makkelijk maken 

om elkaar bij te staan. 

 
De afgelopen jaren zijn met verschillende woonvormen, waaronder vormen van 
(semi-)collectief en geclusterd wonen, goede ervaringen opgedaan. Veel van deze 
nieuwe woonvormen zijn te realiseren door verbouw van bestaande panden, zoals 
zorgvastgoed en flats, onder meer door ruimten te creëren voor ontmoeting en 
gezamenlijke activiteiten. Het is belangrijk dat deze ontwikkeling verder gestimuleerd 
wordt. Wij zijn ervan overtuigd dat er onder jongere én oudere ouderen een potentieel 
aan onderlinge mantelzorgcapaciteit bestaat dat de komende jaren aanzienlijk van 
omvang zal blijven, ook al zal het aantal jongere ouderen dalen in verhouding tot het 
aantal oudere ouderen. De nieuwe semi-collectieve (of semi-zelfstandige) woonvormen, 
zoals de bekende ‘hofjes’, kunnen bevorderen dat dit potentieel benut wordt. Omdat bij 
deze woonvormen – anders dan bij de verpleeghuizen – de scheiding van wonen en 
zorg goed vorm te geven is zonder grote herverdelingseffecten, zijn met de verruiming 
van dit aanbod verschillende vliegen in één klap te slaan. Bij nieuw- en verbouw moet 
rekening gehouden worden met de mogelijkheden van slimme (thuis)technologie, met 
duurzaamheidseisen en met de mogelijkheid van bewoning door andere 
bevolkingsgroepen, wanneer de vergrijzingsgolf over zijn hoogtepunt heen is. Gezien 
de wenselijke verschuiving van ‘blijven wonen in de eigen woning. 
 
• opstellen woonzorgvisies 

 
De commissie Bos beveelt  aan :Verplicht gemeenten tot het opstellen van 
woonzorgvisies en stimuleer het maken van hierbij aansluitende prestatieafspraken 
conform de Woningwet tussen (oudere) huurders, gemeenten en woningcorporaties. 
Betrek hierbij welzijns- en bewonersorganisaties, zorgaanbieders en private 
investeerders. Verplicht zorgaanbieders en zorgverzekeraars tot het uitbrengen van een 
‘bod’ op de woonzorgvisie. 
 
Er moet een einde komen aan de vrijblijvendheid. Op dit moment wordt er in te veel 
gemeenten onvoldoende woningaanbod gerealiseerd dat geschikt is voor 
(zorgbehoevende) ouderen. In de planning van bouwen en verbouwen voor ouderen 
dienen de partijen die werkzaam zijn in wonen, welzijn en zorg, de grenzen tussen hun 
domeinen te slechten. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten verplicht worden in 
een ‘bod’ vast te leggen hoe zij hun bijdrage aan de realisatie van de woonzorgvisie 
zullen leveren, zoals woningcorporaties volgens de Woningwet verplicht zijn een bod uit 



te brengen op de uitvoering van de woonvisie van een gemeente. Uiteraard zijn wij ons 
ervan bewust dat de woningmarktproblematiek op dit moment meer omvat dan alleen 
het onvoldoende woningaanbod voor ouderen. Dat is echter geen reden om op dit punt 
niet te pleiten voor specifieke afspraken en verplichtingen. 
 
Uit de inventarisatie CLB voorstellen voor het verkiezingsprogramma 2022-2026 
staat over wonen voor ouderen het volgende : 
 

• Het CLB  stelt voor om te kiezen voor het investeren  in de voor een gezonde 
gemeente essentiële voorzieningen als de bibliotheek en het buurthuis. Daarmee 
maken we de stad /het dorp niet alleen tot een fijne woonplek, maar ook tot een 
sociale ontmoetingsplek . Een stad / dorp is meer dan een verzameling stenen. 
Het is de plek waar we leven, elkaar ontmoeten, ons prettig voelen. 

• In gemeentes is de doorstroom uit sociale woningen belangrijk. Om die doorstroom 
op gang te brengen is het essentieel om ook voldoende middeldure 
huurwoningen te bouwen en goedkope en middeldure koop te realiseren. 

• Het CLB stelt voor dat  de doorstroom van ouderen uit eengezinswoningen 
gestimuleerd wordt. Hiervoor moeten levensloopbestendige en gelijkvloerse 
complexen  gebouwd worden. 

• In deze gebouwen moeten ontmoetingsplekken en zorgvoorzieningen komen om 
eenzaamheid te bestrijden en passende zorg te organiseren. Deze woningen 
worden gerealiseerd samen met zorgverzekeraars en woningbouwcoöperaties. 

• mensen wonen zolang mogelijk thuis in hun eigen wijk / dorp. Tegelijkertijd wordt 
geconstateerd  dat bij ouderen eenzaamheid en dementie vaker voorkomen. Het 
bestrijden van eenzaamheid is onze maatschappelijke opgave. 

 
 
 
 
 


