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Ouderenhuisvesting 
Uit verschillende onderzoeken, zoals Monitor Ouderenhuisvesting, blijkt dat de verhuisgeneigdheid van 
ouderen laag is. De voornaamste reden is dat de meeste ouderen tevreden zijn met zowel hun woning als hun 
woonomgeving. Als er toch een verhuiswens bestaat, willen veel ouderen doorstromen naar een reguliere 
woning.  
  
Woningaanbod 
Net als voor anderen geldt dat het woningaanbod op dit moment beperkt is. Met de Woningbouwimpuls, de 
woondeals en korting op de verhuurdersheffing stimuleert de minister van BZK de bouw van nieuwe woningen. 
Er is een groeiende groep ouderen die graag naar een woning of woonvorm wil verhuizen waar de ontmoeting 
met buren net wat gemakkelijker is. Waar activiteiten samen kunnen worden ondernomen en waar indien 
nodig de buren een handje kunnen helpen. Er zijn vele vormen van dergelijke woonconcepten, zoals 
hofjeswoningen, serviceflats of woonzorgcomplexen. Geclusterde woonvormen met een ontmoetingsruimte 
verhogen het welzijn van de ouderen en dragen eraan bij dat zij langer zelfstandig kunnen wonen. Door het 
bouwen van deze woonvormen kunnen bovendien meer ouderen verhuizen. De, vaak grotere, woning die zij 
achterlaten, kan door anderen worden bewoond, waardoor er doorstroming op de woningmarkt ontstaat. Het 
aanbod van dergelijke woonvormen blijft achter bij de vraag, vooral omdat de realisatie van een 
ontmoetingsruimte financiële problemen oplevert. Met de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in 
ouderenhuisvesting (SOO), die in januari 2022 zal worden opengesteld, zal de minister van BZK een financiële 
bijdrage verstrekken voor de bouw van ontmoetingsruimten in geclusterde woonvormen. Zij heeft hiervoor 
€38 miljoen beschikbaar gesteld. De regeling staat open voor verschillende soorten initiatiefnemers, de 
verwachting is dat de regeling vooral gebruikt zal worden door woningcorporaties, marktpartijen, waaronder 
zorginstellingen, en burgerinitiatieven.  
  
Taskforce Wonen en Zorg 
De ministeries van BZK en VWS nemen samen met VNG, Aedes, ActiZ, ZN deel aan de Taskforce Wonen en 
Zorg. De Taskforce stimuleert en ondersteunt gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties bij een 
gezamenlijke aanpak van de woonzorgopgave. De Taskforce werkt met een landelijk dekkend netwerk van 
ambassadeurs die het gesprek op lokaal/regionaal niveau aanjagen. Daarnaast lost de Taskforce hardnekkige 
problemen op die aanpak van de opgave in de weg staan. Om de onderlinge samenwerking te bekrachtigen zijn 
in het bestuurlijk overleg tussen ActiZ, Aedes, VNG, ZN en de ministeries van BZK en VWS op 8 april 2021 
gezamenlijke ambities uitgesproken het aantal woningen voor ouderen, in de komende 10 jaar te vergroten en 
daarmee te voldoen aan de groeiende vraag. Hiermee is een belangrijke mijlpaal bereikt en geven de betrokken 
organisaties een signaal af dat nu actie is vereist om aan de toekomstige vraag naar ouderenhuisvesting te 
kunnen voldoen.  
  
Doorstroming van ouderen 
Behalve een tekort aan passende woningen, zijn er andere redenen waarom ouderen weinig verhuizen. 
Voorbeelden zijn onvoldoende kennis van de mogelijkheden, opzien tegen de organisatie van het verhuizen en 
een mogelijke huursprong. Gemeenten en woningcorporaties kunnen door een gerichte inzet van verschillende 
instrumenten ouderen informeren, stimuleren en ondersteunen. Platform 31 heeft met financiering van BZK 
het onderzoek Doorstroming: stimuleren van senioren op de woningmarkt uitgevoerd. Op basis van een 
quickscan onderscheidt Platform 31 vijf interventiecategorieën: Passend aanbod (Verleiden tot verhuizen naar 
een plek om prettig oud te worden), Op weg helpen (Bewustwording, luisteren en informeren), Ontzorgen 
(Begeleiden en uit handen nemen), Prijsprikkel (Financiën geen belemmering laten zijn) en 5. Voorrang (Minder 
lang wachten op een woning). Het rapport is te downloaden via www.platform31.nl/publicaties/doorstroming-
van-senioren-stimuleren-op-de-woningmarkt# 
  
Passend toewijzen 
Per 1 januari 2022 zal de Woningwet worden gewijzigd en wordt het passend toewijzen op twee punten 
aangepast. Zo kunnen woningcorporaties voortaan beter gebruik maken van de 5% vrije ruimte die zijn hebben 
om van de passendheidsnorm af te wijken, doordat ze een overschrijding in het ene jaar mogen compenseren 
in een volgend jaar. Daarnaast wordt het voor woningcorporaties buiten de vrije ruimte mogelijk om aow-ers 
met een relatief groot vermogen, als zij dat wensen, een duurdere woning te laten huren door hen op hun 



verzoek een boven de voor hen geldende aftoppingsgrens toewijzen. Bijvoorbeeld omdat die woning beter 
aansluit bij hun wensen en behoeften. 


