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Geachte leden van de raad, 

Bijgaand biedt het college u ter kennisname het "Onderzoek Langer en 
Weer Thuis Delft" van onderzoeksbureau Companen aan. Het onderzoek is 
ook aan de Adviesraad Sociaal Domein aangeboden ter advisering. 

Convenant & Uitvoeringsagenda Langer en Weer Thuis 
Op 19 december 2018 hebben de Delftse woningcorporaties, aanbieders 
van zorg en welzijn, het Zorgkantoor DSW en de gemeente Delft het 
Convenant Langer en Weer Thuis ondertekend. Middels dit Convenant 
zetten zij zieh gezamenlijk in om Delftenaren zo goed mogelijk langer thuis, 
of weer thuis te kunnen laten wonen. 

In aprii 2019 zijn de afspraken van het Convenant uitgewerkt in de 
"Uitvoeringsagenda Langer en Weer Thuis 2019-2022". De 
Uitvoeringsagenda heeft als doel om met de samenwerkingspartners voor 
de genoemde periode richting te geven aan de ambities en inspanningen 
om het langer en weer thuis wonen van ouderen en kwetsbare doelgroepen 
mogelijk te maken. Deze inspanningen gelden zowel voor de 
beschikbaarheid van woningen, als voor de randvoorwaarden die nodig zijn 
om goed te kunnen wonen. Daaronder vallen ook zaken als preventie, 
aanpak eenzaamheid, schuldenaanpak en gezondheid. Het huisje uit de 
Uitvoeringsagenda (hieronder weergegeven) illustreert de fysieke en sociale 
opgave op Langer en Weer Thuis. 
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Eerste actielijn: de opgave in beeld 
Om de eerste actielijn uit de Uitvoeringsagenda "de opgave in beeld" uit te 
voeren hebben de veertien ondertekenaars van het Convenant het 
onderzoeksbureau Companen benaderd om een kwantitatief onderzoek te 
doen naar de huisvestingsopgave in Delft. Zij hebben Companen 
gezamenlijk de opdracht gegeven om voor 2025, 2030 en 2040 inzicht te 
geven in de vraag naar en het aanbod van passende woningen en 
benodigde woonvormen voor mensen met een (toekomstige) zorg- of 
hulpvraag in Delft. 

De onderzochte doelgroepen zijn: ouderen, mensen met een lichamelijke 
beperking, mensen met een verstandelijke beperking, mensen in 
beschermd wonen (BW) of de maatschappelijke opvang (MO) en kwetsbare 
jongeren. Voor het onderzoek zijn met afgevaardigden van al deze 
doelgroepen panelsessies georganiseerd. In deze groepsgesprekken is 
gesproken over woonwensen en verwachtingen voor nu en in de toekomst. 
De punten die in deze gesprekken naar voren kwamen, zijn door Companen 
meegenomen in haar advies. 

Het volgende is in beeld gebracht: 
• De huisvestingopgave voor de genoemde doelgroepen. 
• Mogelijke knelpunten en overschotten die in de woningvoorraad 

ontstaan voor heel Delft en globaal per wijk. 
• Aanvullende maatregelen die nodig zijn om mensen met 

toekomstige zorg- of hulpvraag passend te huisvesten. 

Totstandkoming rapport 
Companen heeft met de gegevens over het huidige zorggebruik van de 
verschillende doelgroepen en de demografische prognose een verwachte 
vraag voor Delft opgesteld. In werksessies met de zorgaanbieders, het 
zorgkantoor, de gemeente, de corporaties en cliënten zijn trends en 
ontwikkelingen in beeld gebracht die van invloed zijn op de lokale vraag 
naar woonvormen. De gedeelde uitkomsten zijn gebruikt om de prognose 
nader uit te werken tot scenario's die aansluiten bij de Delftse praktijk. 
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Algemene conclusies onderzoek Companen 
Op grand van het kwantitatieve onderzoek van Companen kan 
geconcludeerd worden dat Delft een opgave heeft in de huisvesting van 
kwetsbare doelgroepen nu en in de toekomst. De opgave is complex, maar 
fysiek (kwantitatief) haalbaar. De uitdaging zit met name in de kwaliteit van 
de bestaande huisvesting en het geschikt maken van deze woningen voor 
verschillende doelgroepen. Het matchen van de juiste persoon in de juiste 
woning is een ander vraagstuk. Hoe verleiden we mensen tot verhuizing 
naar geschiktere, misschien kleinere en vaak wat duurdere, woningen? 

Landelijk speelt daarnaast nag het vraagstuk hoe zogenaamde 
'tussenvormen' met gemeenschappelijke ruimtes met (zorg)voorzieningen 
gefinancierd moeten worden.Voorde transformatie van beschermd wonen 
naar beschermd thuis zijn in Delft daarom beperkte middelen gereserveerd 
die voor dit soort initiatieven kunnen worden ingezet. 

Het verdient de aanbeveling om per tijdvak (2025, 2030 en 2040) opgaves 
met elkaar te concretiseren en te vertalen in concrete afspraken en 
projecten voor Delft als geheel, maar oak per wijk en soms zelfs op 
wooncomplexniveau. Bij de uitwerking kan gedacht worden aan 
maatregelen als het beter geschikt maken van bestaande woningen, 
doorstroming naar passende woningen en nieuwbouw. 

Conclusies ten aanzien van ouderen en mensen met een lichamelijke 
beperking 
Voor ouderen en lichamelijk beperkten is in de toekomst vooral meer 
behoefte aan huisvesting met zorg nabij, intramurale voorzieningen en 
tussenvormen. De grootste opgave zit in koopsector: daar is een tekort aan 
1. 700 woningen in 2040, ruim 5.000 woningen zijn echter geschikt te 
maken. In de sociale huursector is voldoende aanbod in de reguliere 
voorraad met lichte aanpassingen nag beter geschikt te maken. 

Conclusies ten aanzien van de andere doelgroepen 
• Voor mensen met een verstandelijke beperking is momenteel sprake 

vaneen klein tekort van 40 woningen. In 2040 groeit dat tekort naar 215 
plekken geclusterd wonen en 85 plekken tekort aan gespikkelde 
woonvormen.' 

• Op gebied van beschermd wonen is momenteel sprake van een tekort 
van 20 plekken. In 2031 zou de decentralisatie van beschermd wonen 
voltooid moeten zijn, waardoor er minder plekken nodig zijn in Delft en 
meer plekken in de regio beschikbaar moeten kamen. De huidige 
jaarlijks verwachtte uitstroom vanuit beschermd wonen is 70 personen. 
In 2040 zal deze uitstroom in Delft, vanwege de toegenomen plekken in 
de regio, dalen tot 45 personen. 

• Op gebied van maatschappelijke opvang is een tekort aan 20 plekken 
short stay. Door de stijgende bevolkingsgroep in Delft zal de behoefte 
aan maatschappelijke opvang groeien met 10 plekken in 2040. 

• Voor kwetsbare jongeren is momenteel een tekort van ongeveer 30 
woonplekken. Dit tekort groeit naar 35 woonplekken in 2040. 

' Gespikkelde woningen zijn reguliere, niet-geclusterde woningen die liggen in de nabijheid 
vaneen woonvorm waarvandaan zorg en begeleiding wordt geboden. Zie onderzoek 
Companen, p.5. 
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Wat gebeurt er nu al? 
Voor eigenaren van een koopwoningen bieden we de SVN-blijverslening 
aan. Hiermee kunnen bewoners maatregelen financieren waarmee hun 
woning geschikt (kan) worden gemaakt om langer thuis te blijven wonen. 

Om doorstroming op de sociale woningmarkt te stimuleren hebben 
woningcorporaties in Delft en de gemeente Delft gezamenlijk een 
seniorenmakelaar aangesteld. Deze is op 1 november ji. gestart. De 
seniorenmakelaar stimuleert en ondersteunt senioren om tijdig te verhuizen 
naar een passende(r) woning. Hiermee zergen we ervoor dat ouderen 
langer zelfstandig thuis prettig kunnen wonen en voorkomen we dat mensen 
een beroep moeten doen op duurdere geïndiceerde zorg en ondersteuning 
en eventuele kostbare woningaanpassingen. Het aanbod van een passende 
woning wordt gedaan door de samenwerkende corporaties. De pilot loopt 
twee jaar. Na de evaluatie wordt gekeken naar mogelijkheden voor 
structurele inzet. 

Naast het aanstellen van een seniorenmakelaar worden er nu en in de 
toekomst veel nieuwe appartementen in Delft gebouwd die geschikt zijn 
voor ouderen. In de periode tot 2025 betreft het zo'n 1.250 - 1.500 
appartementen op diverse locaties in de stad zeals in Nieuw Delft, random 
Winkelcentrum De Hoven, Centrum, Kuyperwijk, Vrijenban, Schieoevers en 
Delft Zuid. 

Oak voor de huisvesting van andere specifieke doelgroepen kijken we 
gezamenlijk met onze partners naar mogelijkheden in de bestaande 
voorraad en bij nieuwbouwprojecten. Voorde transformatie van beschermd 
wonen naar beschermd thuis werkt gemeente Delft intensief samen met 
aanbieders, woningcorporaties en de gemeenten in DWO-regio aan een 
gezamenlijk Uitvoeringsplan. 

Tot slot organiseren we dit najaar samen met de TU Delft, 
architectenbureau lnbo en ontwikkelaar Cepezedprojects de kamst van de 
tentoonstelling 'Together' over de toekomst van wonen en leven in de stad. 
Random deze tentoonstelling zullen allerlei inspirerende workshops worden 
georganiseerd over innovatieve collectieve woonvormen. Voor iedereen, 
maar zeker voor ouderen en kwetsbare doelgroepen biedt dit veel inspiratie 
om na te denken hoe je (in tussenvormen) kunt wonen en gezond oud kunt 
worden. 

Vervolgstappen 
Met de convenantpartners gaan we in het eerste kwartaal van 2020 aan de 
slag om het rapport van Companen te vertalen naar concrete projecten 
(zowel fysiek als sociaal) die worden opgenomen in onze 
Uitvoeringsagenda Langer en Weer Thuis. De gemeente stelt een 
programmamanager aan die werkt vanuit een gezamenlijke opdracht van de 
veertien partijen. 

2 DWO-regio staat voor: Delft, Westland en Oostland en bestaat uit gemeenten Delft, 
Westeland, Pijnacker-Nootdorp en Midden Delfland. 
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Bij gebiedsontwikkeling bespreken we steeds dat er ruimte nodig is voor de 
doelgroepen die binnen het programma Langer en Weer Thuis vallen. Het 
rapport van Companen biedt hiervoor een handvat met de concrete 
aantallen woningen die voor deze doelgroepen nodig zijn, nu en in de 
toekomst. Ook in het traject van de Omgevingswet en de Omgevingsvisie is 
er aandacht voor Langer en Weer Thu is. In het verlengde van de 
tentoonstelling Together! zoeken we aansluiting met "WHO CARES 
Community of Practice" en "Centrum Groepswonen Den Haag", zodat ook 
initiatieven van bewoners een plek kunnen krijgen in het programma. 

Financiën 
De kosten die de gemeente Delft in 2020 bijdraagt (€ 40.000) aan het 
programma Langer en Weer Thuis worden gedekt uit de reserve Sociaal 
Domein, aangezien Langer en Weer thuis één van de pijlers in het 
programma Transformatie Sociaal Domein is. Voor 2021 en verder wordt 
ingeschat welke middelen nodig zijn voor de uitvoering van het programma. 
Het voorstel voor financiële dekking wordt betrokken bij de actualisatie van 
de reserve Sociaal Domein voor 2021 en/of de Kadernota 2021. 

Het totale bestedingsplan van de reserve Sociaal Domein wordt op basis 
van de jaarafsluiting 2019 geactualiseerd en de voorstellen voor 2020 
worden hierin meegenomen en financieel verwerkt bij de Kaderbrief 2020. 

Voortgang 
De gemeenteraad wordt jaarlijks geïnformeerd over de voortgang van het 
Uitvoeringsprogramma Langer en Weer Thu is Delft. De voortgang met 
betrekking tot uitwerking van het onderzoek van Companen nemen we 
daarin mee. Ook nemen wij eventuele relevante opbrengsten van de 
voortgangsrapportage van het programma "Eén tegen eenzaamheid" in het 
programma Langer en Weer Thuis. Dit zal naar verwachting in het eerste 
kwartaal van 2020 zijn. 

Voorstel afdoening motie 
Het college stelt voor de motie 8.2.1."Ouderenhuisvesting" met het delen 
van het onderzoek van Companen als afgedaan te beschouwen. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 

, burgemeester 
ir. S.M. Brandligt 1.b. 

, secretaris 

dr.M. Berger, I.s. /2 > --e 
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1. Inleiding 

Ouderen, volwassenen én jongeren met een hulpvraag blijven steeds langer 

zelfstandig wonen. Vaak is dan ook meer zorg nodig en de juiste voorzieningen 

in de buurt. Gemeente, woningcorporaties, partners in zorg en welzijn, het 

zorgkantoor en inwoners willen goed samenwerken om ervoor te zorgen dat 

Delftenaren mee kunnen doen in de samenleving. Op 19 december jongstleden 

ondertekenden zij hiervoor het convenant ‘Langer en weer Thuis’. Met de 

afspraken in het convenant slaan partijen de handen ineen voor een sterke en 

sociale stad met aandacht voor wonen, zorg en ondersteuning op maat voor 

wie dat nodig heeft, met voldoende voorzieningen die mensen helpen mee te 

doen in de Delftse samenleving. Vanuit dit samenwerkingsverband zetten 

partijen zich onder andere in voor een actueel beeld van de huisvestingsopgave 

door middel van het onderzoek Langer en Weer Thuis. 

1.1 Onderzoek Langer en Weer Thuis 

Het doel van dit onderzoek is zicht krijgen op de huidige en toekomstige  vraag 

naar en het aanbod van passende (sociale huur-)woningen en andere 

benodigde woonvormen voor mensen met een (toekomstige) zorgvraag/hulp-

vraag  in Delft. Het gaat hierbij zowel over de aantallen als de toegankelijkheid 

van de woningen/woonvormen. De uitkomsten zijn input voor het op te stellen 

Uitvoeringsprogramma Langer en Weer Thuis. 

 

De hoofdvraag daarbij is: wat is de huisvestingsopgave voor de diverse 

doelgroepen op wijkniveau voor 2025, 2030 en 2040 en welke aanvullende 

maatregelen zijn nodig om mensen met een (toekomstige) zorgvraag/ 

hulpvraag  passend te huisvesten?  

 

1.2 Verantwoording 

Op basis van gegevens over het huidig zorggebruik van verschillende 

doelgroepen en demografische prognoses is een eerste prognose opgesteld 

van de toekomstige vraag naar verschillende vormen van wonen met zorg en 

van de jaarlijkse vraag naar woonruimte voor mensen die uitstromen uit een 

zorginstelling. In werksessies met zorgaanbieders, zorgkantoor, gemeente en 

corporaties zijn trends en ontwikkelingen besproken die volgens deze partijen 

van invloed zullen zijn op de lokale vraag naar woonvormen. Het gaat dan om 

de gevolgen van nieuw beleid, maar bijvoorbeeld ook om technologische 

ontwikkelingen en de ontwikkeling van nieuwe woonconcepten. De opbrengst 

van deze bijeenkomsten is gebruikt om de prognoses nader uit te werken tot 

scenario’s die aansluiten bij de lokale praktijk.  

 

Dit onderzoek is uitgevoerd met inzet van zorgaanbieders, gemeente, 

corporaties en zorgkantoor. De voorlopige resultaten zijn voorgelegd aan en 

besproken met een klankbordgroep van betrokken partijen. We kunnen dan 

ook stellen dat de resultaten breed gedragen worden in het netwerk. 

1.3 Afbakening 

Wij richten ons in dit onderzoek op de specifieke woonbehoefte van mensen 

met een (toekomstige) zorgvraag. We hebben het daarbij voornamelijk over 

mensen met een relatief zware zorgvraag die leidt tot een specifieke 

woonbehoefte. Omtrent de ouderenzorg worden ook mensen met een 

toekomstige zorgvraag of met een behoefte aan ondersteuning en sociale 

interactie meegenomen in het onderzoek.  Bij het bepalen van de vraag naar 

plekken voor zorg met verblijf gaat het veelal om mensen met een indicatie 
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voor Wlz-zorg1. We beschrijven, waar mogelijk op basis van de beschikbare 

gegevens, ook de vraag van mensen die zorg of ondersteuning vanuit de Wmo 

en/of Zvw krijgen en een specifieke woonvraag hebben die samenhangt met 

hun zorgbehoefte. 

 

De focus ligt in dit onderzoek op de woonvraag die samenhangt met die 

behoefte aan zorg en ondersteuning. Om die reden hanteren we in dit rapport 

niet het in de zorgwereld gebruikelijke onderscheid tussen intramurale en 

extramurale zorg. Dit onderscheid zegt immers vooral iets over de financiering 

van de zorg en niet zozeer over de verschijningsvorm van het vastgoed. Wij 

richten ons op de verschijningsvormen van het wonen: geclusterde 

woonvormen en regulier wonen. Mensen met een zware zorgvraag wonen 

meestal in een geclusterde woonvorm, maar het is soms ook mogelijk in een 

reguliere woning intensieve zorg te ontvangen. Andersom komt het bij ouderen 

voor dat mensen zonder zware zorgvraag er toch voor kiezen in een geclusterde 

woonvorm te gaan wonen (bijvoorbeeld een serviceflat). Bij een aantal 

doelgroepen hanteren we ook de term ‘gespikkeld wonen’. Dit zijn reguliere, 

niet-geclusterde woningen die liggen in de nabijheid van een woonvorm 

waarvandaan zorg en begeleiding wordt geboden.  

 

Doelgroepen 
We spreken in dit rapport over ‘doelgroepen’, zoals ouderen, mensen met een 

verstandelijke beperking of jeugdigen. In praktijk blijkt de grens tussen deze 

doelgroepen niet altijd zo scherp te trekken als deze termen suggereren. Een 

jongere die wordt opgevangen in een jeugdzorginstelling heeft soms ook een 

(licht) verstandelijke beperking, een bewoner van een Beschermd Wonen 

instelling (GGZ) soms ook. Bij het opstellen van prognoses hebben we 

informatie over de huidige indicaties als uitgangspunt genomen en dus aparte 

                                                                 
1  Wet Langdurige Zorg. Zie bijlage 2 voor een lijst met afkortingen, begrippen en definities. Bijlage 

3 biedt een nadere toelichting op de inrichting van het Nederlandse zorgbestel. 

ramingen gemaakt per ‘doelgroep’. Voor de huisvestingsopgave is het echter 

van belang ook doelgroepoverstijgend te kijken en aandacht te hebben voor de 

mogelijkheden die er zijn mensen vanuit verschillende financieringsregimes 

samen te huisvesten.  

1.4 Leeswijzer 

Dit rapport begint met een samenvatting van de belangrijkste bevindingen: de 

verhouding tussen vraag en aanbod van woningen voor verschillende 

zorgdoelgroepen en een aantal aanbevelingen voor het vervolg. In de volgende 

hoofdstukken (3 tot en met 7) behandelen we steeds de verwachte 

vraagontwikkeling van één of twee doelgroepen, om af te sluiten met de 

mogelijkheden tot uitstroom op de reguliere markt:  

- Hoofdstuk 3. Ouderen & lichamelijk beperkten 

- Hoofdstuk 4. Verstandelijk beperkten 

- Hoofdstuk 5. Beschermd Wonen & maatschappelijke opvang 

- Hoofdstuk 6. Kwetsbare jongeren 

- Hoofdstuk 7. Uitstroommogelijkheden op de reguliere markt 

 

In de bijlagen geven we relevante achtergrondinformatie over het huidige 

aanbod per doelgroep (bijlage 1), de doorzonscan (bijlage 2), gebruikte 

afkortingen en definities (bijlage 3), de organisatie en bekostiging van de zorg 

in Nederland inclusief uitleg over de gehanteerde zorgindicaties (bijlage 4) en 

historische gegevens over het zorggebruik in Delft per doelgroep (bijlage 5). 

Bijlage 6 bevat een overzicht van de aannames die zijn opgesteld tijdens de 

werksessies en gebruikt zijn als basis voor de vraagprognoses ouderenzorg. 

Bijlage 7 geeft een toelichting op de leefstijlen. Tenslotte geeft bijlage 8 een 

beeld van de spreiding van aandoeningen over Delft. 
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2. Managementsamenvatting 

In dit onderzoek is gekeken hoe de (verwachte) vraag naar wonen met zorg zich 

verhoudt tot het huidige aanbod voor verschillende zorgdoelgroepen. In dit 

hoofdstuk vatten we de huisvestingsopgave kort samen. Eerst geven we een 

totaaloverzicht van de kwantitatieve opgaven voor alle doelgroepen. 

Vervolgens geven we de kwalitatieve en beleidsopgaven per doelgroep.  

2.1 Kwantitatieve opgaven  

Confrontatie vraag en aanbod per doelgroep 
In de volgende figuur staat het totaaloverzicht van de balans tussen vraag en 

aanbod voor de te onderscheiden doelgroepen. Hieronder volgt een beknopte 

toelichting van de huisvestingsopgave per doelgroep en woonvorm. 

 

Met name in de ouderenzorg zullen - deels op termijn - tekorten gaan ontstaan 

voor de meeste woonvormen: 

• De intramurale capaciteit voor mensen met een psychogeriatrische (PG) 

zorgvraag is momenteel in onbalans met een tekort van 165 plekken. Dit 

tekort zal eerst licht stijgen tot 205 plekken in 2025 en daarna fors stijgen 

tot 535 plekken in 2040.  

• Voor mensen die afhankelijk zijn van 24-uurszorg bij somatische klachten 

(intramurale capaciteit somatische zorgvraag) bestaat er nu al een tekort 

van 75 woningen. Dit tekort blijft eerst stabiel met 75 woningen in 2025 

en stijgt daarna tot 245 woningen in 2040. 

• Voor mensen die behoefte hebben aan geclusterd wonen met zorg nabij  

bestaat er momenteel een tekort  van 185 woningen. Wij vermoeden dat 

deze woningen momenteel bewoond worden door zware zorgvragers die 

niet terecht kunnen in de verpleeghuizen. Veel van de bestaande  

 

Figuur 2.1: Huisvestingsopgave gemeente Delft  

 

Bron: Woonzorgweter, Companen. 
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complexen zijn daarmee nog te weinig ingericht op mensen met een 

toenemende zorgvraag. Geleidelijk ontstaat er een tekort (met een 

versnelling tussen 2030 en 2035) van 1.145 woningen in 2040. 

• Voor mensen die behoefte hebben aan geclusterd wonen zonder zorg 

bestaat een overschot van 800 woningen. Geleidelijk slaat dit overschot 

om naar een tekort van 270 woningen in 2035 en 570 woningen in 2040. 

Deze woonvormen voorzien kwantitatief in de vraag. De woonwensen en 

zorgbehoefte van bewoners is echter dermate veranderd in de laatste 

jaren dat veel van de bestaande complexen qua ligging, verschijningsvorm 

en indeling onvoldoende ingericht zijn op mensen met een toenemende 

zorgvraag. Daarnaast kan het zijn dat een deel van deze woningen 

(onbewust) door de regulier wonende oudere worden bezet. 

• De bovenstaande balansen betreffen de totale behoefte aan 

woonvormen: koop, sociale huur en particuliere huur. Het aanpakken van 

tekorten is dan ook een gedeelde verantwoordelijkheid. Voor nieuwbouw 

zijn ontwikkelaars goede partners. Zij geven daarmee de corporaties 

ruimte om aan de slag te gaan met het transformeren van huidig bezit 

richting kwalitatief gewenste woonvormen. Een nadere uitsplitsing voor 

tekorten binnen de sociale huur staat in paragraaf 3.5. 

• Het verdient aanbeveling dat zorgaanbieders en vastgoedeigenaren 

nagaan welke gebouwen eenvoudig kunnen worden ingezet en/of 

getransformeerd om te voorzien in de behoefte voor mensen die 

afhankelijk zijn van wonen met zorg nabij of 24-uurszorg. 

• De vraag naar woonvoorzieningen voor mensen met een lichamelijke 

beperking zal in de komende jaren toenemen met circa 15 woningen. Het 

lijkt daarom nodig voor deze doelgroep aanbod toe te voegen aan de 

voorraad, hetgeen bij voorkeur in samenhang met de huisvestingsopgave 

voor ouderen kan worden opgepakt. 

 
Huisvestingsopgave geschikt wonen 

in 2040 zijn er 3.650 65+-huishoudens (circa 17.650) minder dan het huidige 

aantal geschikte woningen (circa 21.300) in de gemeente. Dit hoeft echter niet 

te betekenen dat elke ouderen geschikt kan en zal wonen: 

• De grootste opgave ligt daarbij in de koopsector. Hier ontstaat een tekort 

van 1.700 woningen in 2040. Ruim 5.000 woningen zijn met  

woningaanpassingen wél geschikt te krijgen. 

• De sociale huursector heeft met ruim 14.200 woningen genoeg geschikte 

woningen in bezit. In het kader van geschiktheid ligt er daarmee geen 

grote transformatie- of nieuwbouwopgave weggelegd voor de 

corporaties. Het kan wel zijn dat woningen een lichte aanpassing vereisen, 

zoals het verwijderen van drempels. 

• In Tanthof-West (20% geschikt versus 24% 65+) en Tanthof-Oost (25% 

geschikt versus 30% 65+) ligt het aanbod geschikte woningen lager dan het 

aandeel 65+-ers in 2040. In Tanthof ligt een transformatieopgave. De 

wijken Hof van Delft en Vrijenban vormen een aandachtspunt, zowel 

voor het particuliere als sociale bezit. 

 

Voor de meeste andere sectoren verwachten wij eveneens ontwikkelingen in 

de vraag. Afhankelijk van de scenario’s en doelgroep zullen hier tekorten of 

overschotten gaan ontstaan: 

• We zien een tekort van 40 plekken aan geclusterd wonen voor VG. Dit 

tekort zal geleidelijk aan stijgen tot 215 plekken in 2040. Een deel van de 

VG doelgroep heeft een PGB, woont met een PGB bij een ouderinitiatief of 

woont bij de ouders thuis. Een ander deel heeft een vraag naar 

woonplekken waarin niet wordt voorzien door het tekort.  

• Vraag en aanbod voor het gespikkeld wonen VG zijn momenteel in balans. 

In 2040 zal een tekort ontstaan van 85 plekken. 

• Wij voorzien een overschot van 70 woningen in de komende 20 jaar voor 

mensen met een behoefte aan Beschermd Wonen. In de komende jaren 
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ontstaat ruimte voor het wegwerken van wachtlijsten en eventueel 

herbestemmen van vastgoed.  

• In de komende jaren zal er een jaarlijkse uitstroom plaatsvinden uit het 

Beschermd Wonen van circa 70 mensen op de woningmarkt, evenwichtig 

verdeeld over zelfstandig wonen en zelfstandig begeleid wonen. Dit zorgt 

voor eenzelfde vraag naar huurwoningen tot kwaliteitskortingsgrens. De 

uitstroom zal dalen tot 45 mensen in 2040. 

• Voor de Maatschappelijke Opvang geldt dat het aanwezige aanbod genoeg 

plekken biedt om in de algehele vraag te voorzien. Echter binnen de MO 

zien wij nu een tekort van circa 20 plekken in de short stay en een 

overschot van circa 20 plekken in de nachtopvang. In 2040 verwachten 

wij voor de gehele MO een licht stijgende behoefte van circa 10 plekken 

door de bevolkingsgroei. De uitstroom bedraagt jaarlijks circa 70 mensen. 

• Circa 40 tot 45 kwetsbare jongeren stromen jaarlijks uit en hebben  

behoefte hebben aan begeleid wonen (bijvoorbeeld kamertraining of 

gezinshuis). Op het moment is er een tekort van circa 30 passende 

woonvormen voor de doorstroom van jongeren waarbij wordt ingezet op 

het behalen van zo veel mogelijk zelfstandigheid. In 2040 verwachten wij 

een stijgende behoefte van circa 35 plekken door de bevolkingsgroep.  

2.2 Kwalitatieve en beleidsopgaven 

H3: Ouderen & lichamelijk beperkten Actiehouder 

Realiseer nieuwe woonvormen met gemeenschapszin 
• Stel normen op voor de nieuwe geclusterde tussenvormen 

waarin signalen vanuit de verschillende partijen goed 
verwerkt zijn.  

• Gemengd wonen is daarbij een kans voor meer informele 
zorg, sociale cohesie en het dragen van exploitatielasten. 

• Leefstijlen gebruiken als inspiratie voor meer variatie in het 
woningaanbod. Hiermee kan de behoefte binnen het 
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Gemeente 
Corporaties 
Zorgaanbieders 

reguliere, geclusterde-  en geclusterde 24-
uurszorgwoonvormen verder worden ingekleurd. 

• Initiatieven die vanuit oudere inwoners zelf komen moeten 
zoveel mogelijk worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Dit 
zorgt, naast een sterkere verbondenheid door dit 
eigenaarschap, ook voor doorstroming op de woningmarkt 
ten gunste van andere doelgroepen.  

• Het kabinet heeft in februari 2019 een stimuleringsregeling 
gelanceerd om nieuwe vormen van wonen en zorg voor 
ouderen te bevorderen. De gemeente kan deze regeling 
betrekken bij haar rol om mensen te ondersteunen bij hun 
wooninitiatieven 

 

Strategieën voor bestaand vastgoed 
• Stel complexgerichte strategieën op voor ouder vastgoed 

waarbij opties omtrent het scheiden wonen en zorg, 
transformeren, renoveren en doelgroepenwisselingen 
worden afgewogen. 

• Sloop-nieuwbouw is in veel gevallen duurzamer dan oude 
panden ingrijpend te renoveren. 

• Het integreren van andere functies (zorg, activiteiten) kan 
invulling geven aan overbodige gemeenschappelijke 
ruimten. 

 

Veranderprocessen in de woonzorgorganisatie 
• Veranderingen in vastgoed leiden tot verandering in de 

zorgorganisatie. Samenwerking moet daarom gericht zijn op 
innovatie en ketenintegratie. 

• Nieuw vastgoed vraagt om gerichte toewijzing aan ouderen. 

 
Centrale marktplaats voor technologie 
• Realiseer een ‘marktplaats’ voor alle technologische snufjes, 

domotica of IOT (‘internet of things’). Dit stimuleert het 
gebruik en dat ondersteunt inwoners in het langer thuis 
wonen. 

• Wij adviseren in (bestaande) complexen, waar mogelijk, WIFI 
netwerken aan te leggen voor het gebruik van technologie. 
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H5: Verstandelijk beperkten (VG) Actiehouder 

Uitbreiden en moderniseren van bestaand vastgoed  
• Uitbreiding van het aanbod bestaat zowel uit geclusterde 

woonvormen als uit uitbreiding van ‘gespikkeld wonen’. 
Voor de geclusterde woonvorm valt het aan te raden 
kleinschalige woonvormen toe te voegen met: 
o een eigen appartement met voorzieningen (sanitair, 

soms ook een keuken).  
o ontmoetingsruimte of een gezamenlijke woonkamer 

die ook gebruikt wordt door cliënten die in de nabije 
omgeving (‘gespikkeld’) wonen.  

o ingericht voor laagdrempelige begeleiding. 
o benut vrijkomend (zorg)vastgoed (BW). 

 

Diverse zorgvraag vraagt om doorstroming en flexibel 
bouwen 
• De variatie in de VG-doelgroep betekent dat het zorgaanbod 

divers genoeg moet zijn voor op-én afstroming.  

• Woningen moeten bij voorkeur geschikt zijn voor een 
veranderende zorgzwaarte. 

 

Gemengd wonen kán 
• Een deel van de VG-cliënten zou goed kunnen wonen in een 

gemengd wonen-project waarin ook andere doelgroepen 
wonen (GGZ, jeugd, ouderen).  

• Meer samenwerking tussen zorgaanbieders.  

• Regierol voor gemeente in bevorderen samenwerking 
tussen zorgaanbieders en corporaties.  

 

Randvoorwaarden extramuralisering 
• Er bestaat een grote vraag naar het scheiden van wonen en 

zorg. In Delft wil men inzetten op het vaker zelfstandig 
huisvesten van de doelgroep. Dit doet een appèl op: 
o Zorginfrastructuur en samenwerking tussen 

ketenpartners om zelfstandige huisvesting te 
realiseren.  

o Geschikte woonomgeving en goede spreiding over de 
gemeente van woonvormen.  
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o Een stevig sociaal netwerk waaraan ook informele zorg 
en mantelzorg kan worden ontleend.  

o Sociale veiligheid van de doelgroep waarborgen door 
activiteiten en voorzieningen in de buurt aan te bieden.  

o De VG doelgroep wordt ouder en doet daarbij vaker 
een beroep op de ouderenzorg. Kansen benutten om 
de zorgvraag tussen zorgaanbieders te combineren.  

o Er wonen nauwelijks VG-cliënten met een 
migratieachtergrond bij zorgaanbieders; zij doen wel 
een beroep op de dagbesteding.   

 
H5: Beschermd Wonen (BW) & Maatschappelijke Opvang (MO) Actiehouder 

Tussenvormen realiseren met flexibel op- en 
afschaalbare zorg 
• Vanuit een beschermde woonvorm is de stap naar begeleid 

zelfstandig wonen vaak te groot. Er ontstaat behoefte aan 
meer tussenvormen. In deze doorstroomconcepten kan de 
begeleiding flexibel op- en afgeschaald worden. Daarbij 
geldt dat: 
o De organisatie (begeleiding, toezicht etc.) rondom 

deze woonvormen stevig moet zijn om draagvlak in de 
wijk te krijgen en te behouden. 

o Bestaande locatie bij voorkeur transformeren naar 
‘tussenvormen’. 

o Studentenwoningen ook kunnen worden aangeboden 
voor de ggz-doelgroep als gespikkelde woonvormen 
(suggestie vanuit de werkgroep). 

 

Inzetten op meer regionale spreiding van (uitstroom) BW 
• In de BW-regio adviseren wij in te zetten op meer regionale 

spreiding van BW-plekken en/of de uitstroom vanuit BW. 
Geleidelijke herverdeling, mits: 
o genoeg (kleinschalige) locaties of zelfstandige 

woonruimten beschikbaar in de regio.  
o gelden beschikbaar worden gesteld aan de 

regiogemeenten.  
o de regiogemeenten zien ‘beschermd thuis’ als 

oplossing voor het huisvesten van mensen met 
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psychiatrische problematiek. Deze oplossing heeft de 
voorkeur boven het bouwen van nieuwe BW-locaties. 

 

Meer doorstroming binnen de MO 
• Verruim het aanbod short stay plekken voor een betere 

doorstroming in de MO met een gemiddeld lagere 
verblijfsduur en een hoger succespercentage bij uitstroom. 

 

Spreiding uitstroom & zachte landing in de wijk 
• Bij de uitstroom krijgen cliënten urgentie waardoor zij vaak 

in dezelfde wijken terecht komen. Spreid daarom 
(goedkoop) aanbod over wijken.  

• In de uitstroom is het van belang om buurtbewoners te 
(blijven) betrekken. De aanwezige partijen (corporaties, 
zorgaanbieders, gemeente en welzijnsorganisaties) doen 
een blijvende investering in de wijk; het draagvlak stopt 
meteen als hier niet meer in geïnvesteerd wordt.  

 

Omschakelen naar een nieuwe ladder BW, MO & Jeugd 
• Het werkveld van BW, MO en Jeugd raakt meer met elkaar 

verbonden door een toenemende focus op doorstroming. 
Dit vereist een omschakeling in denkwijze over in-en 
uitstroom en een intensievere samenwerking tussen 
(verschillende) zorgpartijen, gemeente en corporaties. 
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H6: Kwetsbare jongeren Actiehouder 

Doorstroming na de Jeugdzorg 
• Het strekt tot de aanbeveling om als experiment een 

gemengd, sociaal en doorstromingsgericht woon-
werkconcept te realiseren waarbij toezicht wordt gehouden.  

• Te denken valt aan woonvormen voor een mix van 
doelgroepen waar ook niet-zorgvragers wonen.  

• Kijk daarbij naar voormalige kantoorpanden, 
studentenpanden of verzorgingshuizen om dergelijke woon-
vormen te realiseren.  

• Houd oog voor de juiste mix: diversiteit is belangrijk om te 
zorgen voor voldoende ‘dragers’ naast de ‘vragers’.  
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Kamertrainingsplekken en een gezamenlijke ‘pot’ 
• Er is behoefte aan kamertrainingsplekken; niet alleen voor 

uitstromers, maar ook voor jongeren die nog bij hun ouders 
wonen.  

• Uitstromende jongeren beschikken vaak over weinig 
inkomsten waardoor zelfstandig wonen wordt bemoeilijkt.  

• Stel een gezamenlijke ‘pot’ op voor tijdelijke overbrugging 
van de huur voor jongeren onder de 23 jaar.  

• Inzet op de realisatie van meer kamertrainingsplekken en 
een gezamenlijke ‘pot’ kan leiden tot lagere kosten binnen 
BW en MO en een betere doorstroming van jongeren vanuit 
de jeugdzorg naar zelfstandig wonen.  

 

Verruimen verlengde jeugdzorg 
• Een deel van de doelgroep kwetsbare jongeren ‘verdwijnt 

van de radar’, gaat zwerven en komt op latere leeftijd in de 
psychiatrie terecht of komt in aanraking met justitie.  

• Het zou goed zijn de mogelijkheden voor verlengde 
jeugdzorg te verruimen om te voorkomen dat jongeren gaan 
zwerven of in de criminaliteit belanden.  
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H7: Uitstromers op de reguliere woningmarkt Actiehouder 

Let op de spreiding om sociale inclusie te waarborgen 
• De ongelijke verdeling van de goedkope voorraad over de 

deelgebieden brengt het risico met zich mee dat kwetsbare 
groepen onevenredig vaak terecht komen in de wijken waar veel 
sociale huurwoningen aanwezig zijn.  

• Wonen in een vertrouwde omgeving is voor een deel van de 
uitstromers van belang. 

• Bied mogelijkheden om terug te keren naar de wijk van 
herkomst of dichtbij de huidige woonomgeving.  

• Neem dit op in prestatieafspraken. 
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3. Ouderen & LG 

Lang niet alle ouderen (65+-ers) hebben een zorgvraag en lang niet alle ouderen 

hebben behoefte aan een specifiek soort woning vanwege die zorgvraag. 

Verreweg de meeste ouderen (94%) wonen thuis, zo blijkt uit de Monitor Zorg 

voor ouderen 2018 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Veel ouderen zijn 

daarbij niet afhankelijk van langdurige zorg en ondersteuning. Ook van de 85-

plussers woont 70% nog thuis. Daarnaast wonen steeds meer ouderen langer 

thuis. Dit geldt ook voor de 85-plussers, die dat vaak met ondersteuning vanuit 

de wijkverpleging doen.  

 

 

In dit hoofdstuk gaan wij in op de woonvraag van twee groepen ouderen: 

- De ouderen die vanwege hun gezondheidssituatie een beroep doen op Wlz-

zorg. Dat betekent dat zij ‘levenslang en levensbreed’ ondersteuning nodig 

hebben, thuis of in een zorginstelling. Het gaat om mensen die permanent 

toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. De meeste 

van deze mensen wonen in een verpleeghuis of verzorgingshuis.  

- Daarnaast gaan wij in op de woonvraag van ouderen met een lichtere 

zorgvraag: welk deel van hen zal een beroep doen op een geclusterde 

woonvorm en welk deel zal wonen in een (aangepaste) reguliere woning?  

3.1 Wensbeelden 

Wensbeelden ouderen 
De woonvraag onder ouderen valt uiteen in de groepen zelfstandig wonen, het 

(kleinschalig) geclusterd wonen en de instellingszorg. In twee klantenpanels 

(ouderen én mantelzorgers voor PG-cliënten) is er gesproken met een groep 

van circa 10 ouderen met een verschillende woonachtergrond. Op basis van 

deze gesprekken en onze ervaringen elders in het land herleiden wij de 

volgende kwalitatieve wensbeelden voor het wonen met zorg. 

 
Woning 

• Een aantal ouderen dat momenteel zelfstandig woont geeft aan graag te 

willen verhuizen naar een geclusterde woonvorm. Deze ouderen willen 

verhuizen omdat het huidige huis te duur is, het oppervlak en het 

onderhoud te groot en te veel is, of de woning zich in een drukke omgeving 

bevindt. Zij zoeken daarbij voornamelijk een geschikte geclusterde 

woonvorm. Een deel van de ouderen ziet voor het verhuizen echter niet of 

nauwelijks mogelijkheden omdat een nieuwe (vrije sector) woning voor 

hen te duur is.  

• De ideale geschikte woning voldoet, door de linie heen, aan de volgende 

uitgangspunten: de woning moet gelijkvloers zijn, zonder drempels, met 1 

of 2 slaapkamers, een verhoogd toilet hebben, gasloos zijn en eventueel 

een buitenruimte. In de nabijheid van (of zelfs in) de woonvorm is een 

ontmoetingsruimte of gemeenschappelijk voorziening gewenst. 

• Een deel van de ouderen overweegt ook de overstap naar een 

woonzorgcentrum (instellingszorg). Hier ligt een barrière in het aantal 

beschikbare plekken; de wachtlijsten voor instellingszorg zijn lang. Voor 

dementerenden leidt deze wachttijd inmiddels tot voornamelijk 

crisisverhuizingen; gedwongen verhuizingen zijn een norm. De 

voornaamste reden waarom ouderen naar een woonzorgcentrum willen is 

omdat zij behoefte hebben aan meer sociaal contact, 24-uurszorg en 

comfort. 

• In geclusterde woonvormen zijn ouderen over het algemeen tevreden over 

de woonsituatie. De complexen zijn goed toegankelijk voor ouderen. Deze 

complexen nodigen echter niet altijd uit voor veel sociaal contact onder 

bewoners, hetgeen de eenzaamheid onder bewoners dan juist kan 

versterken. Voor activiteiten in ontmoetingsruimte wordt vaak een eigen 
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bijdrage verwacht, hetgeen een drempel opwerpt voor ouderen met een 

financieel kwetsbare positie. 

• De ouderen die wél in een woonzorgcentrum wonen zijn over het 

algemeen zeer tevreden over de woonsituatie. Daarbij geldt het hebben 

van een (gezamenlijke) buitenruimte als een nadrukkelijke wens.  

 
Woonomgeving 

• In de woonomgeving zoeken ouderen de nabijheid tot voorzieningen 

vanwege een beperkte mobiliteit. De belangrijkste voorzieningen zijn 

daarbij de supermarkt, huisarts, apotheek en ontmoetingsplekken.  

• Voor mensen met PG geldt dat de nabijheid van een woonzorgcentrum en 

dagopvang gewenst is, mede zodat de zorg en ondersteuning kan worden 

opgeschaald. Voor deze groep is Openbaar Vervoer in de buurt, of 

bijvoorbeeld de regiotaxi, belangrijk. Daarin is het zaak dit vroegtijdig 

beschikbaar te stellen omdat dementerenden het gebruik hiervan in een 

later stadium niet meer kunnen aanleren. 

• Delftse ouderen zoeken voornamelijk rust en ruimte in de omgeving. Zij 

zijn daarbij het liefst omringd door leeftijdsgenoten, mits de privacy daarbij 

genoeg gewaarborgd blijft. Hierbij geldt echter dat een deel van de 

ouderen juist een meer dynamische woonomgeving zoekt en ook gemengd 

zou willen wonen. Een ideaal woningaanbod biedt daarom ook genoeg 

diversiteit. 

• Dementerenden blijven graag wonen in de vertrouwde woonomgeving. 

Hierin is het goed om de buurt (ook winkeliers) in te lichten over de 

zorgsituatie, zodat zij hier rekening mee kunnen houden. 

Zorg en ondersteuning 

• Vanuit beide klantenpanels vernemen wij dat de persoonlijke aard van de 

zorgverlening belangrijk is voor de ouderen. Het afstemmen van de zorg 

en ondersteuning op het individu blijft een belangrijk aandachtspunt.  

• De ouderen wensen dat er meer activiteiten plaatsvinden voor ouderen 

om eenzaamheid tegen te gaan. Enerzijds kan het zijn dat het huidige 

aanbod hierin tekort schiet, anderzijds kan het zijn dat de informatie 

omtrent activiteiten niet alle ouderen weet te bereiken.  

• Voor de huidige generatie ouderen zijn technologische oplossingen in de 

zorg en ondersteuning veelal te ingewikkeld en te duur. Zij geven aan hier 

moeilijk mee om te kunnen gaan en dementerenden kunnen het veelal 

niet meer aanleren. Ook de mantelzorgers zijn vaak al oud en zijn 

onvoldoende bekend met de werking. De veelvoud aan keuzes creëert 

onvoldoende zicht op wat goed is en wat werkt. Ook is het vaak duur. Het 

is mogelijk dat een uitleenservice hier een oplossing voor is, of 

bijvoorbeeld huurconstructies. 

• Voor de mantelzorgers is het wenselijk dat bij overlijden van de partner 

opnieuw naar de woonzorgsituatie gekeken wordt om te bekijken welke 

zorg en ondersteuning door kan blijven lopen. 

• De mantelzorgers spreken waardering uit voor de lagere (vaste) kosten 

voor WMO dagopvang van 17,50 euro per maand. Vaak wordt er ook geld 

gedoneerd aan de dagopvang. In algemene zin wordt er heel positief over 

de dagopvang gesproken. 

• Vanuit de zorg en ondersteuning is het goed mantelzorgers te begeleiden 

bij keuzemomenten: voor hen is het (emotioneel) ingewikkeld het moment 

te onderscheiden wanneer iets echt niet meer gaat, wanneer iemand 

wilsonbekwaam wordt en anderen zaken echt van de PG-cliënt moeten 

overnemen. 

 

Woonvormen voor ouderen 
Wij maken in dit rapport geen onderscheid tussen ‘intramuraal’ en 

‘extramuraal’. Het komt steeds meer voor dat mensen met een Wlz-indicatie 

gebruik maken van ‘extramurale woonvormen’ waarbij zij zelf huur betalen 

voor hun woning en zorg en ondersteuning ontvangen vanuit de Wet 
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langdurige zorg. Er bestaan ook hybride vormen: woon-zorgcomplexen waar 

een deel van de bewoners zowel de zorg als het verblijf betalen vanuit een Wlz-

indicatie en andere bewoners die hier wonen op basis van scheiden wonen en 

zorg. Het verschil tussen ‘intramuraal’ en ‘extramuraal’ is in die gevallen zuiver 

administratief en maakt dus niet uit voor de verschijningsvorm van het 

vastgoed. De verwachting van zorgaanbieders is dat er in de toekomst steeds 

meer van dit soort hybride concepten zullen komen.  

• Wel maken wij een onderscheid tussen ‘geclusterd’ en ‘regulier’ wonen. 

Ouderen met een zware zorgvraag zijn over het algemeen aangewezen op 

een vorm van geclusterd wonen (verpleeghuis, verzorgingshuis). Van de 

ouderen zonder (zware) zorgvraag kiest een klein deel er ook voor om te 

gaan wonen in een geclusterde woonvorm vanwege het comfort of de 

mogelijkheden voor sociaal contact.  

• Onder geclusterde woonvormen valt een uiteenlopend palet aan 

woonvormen: van verzorgingshuizen en verpleeghuizen tot 

aanleunwoningen, hofjes, woonzorgboerderijen,  etc. Het gezamenlijke 

kenmerk van de woningen is dat ze een zekere mate van beschutting en 

gemeenschap bieden. Slechts een beperkt deel van het geclusterde 

aanbod richt zich op specialistische verpleeghuiszorg. Een groot deel van 

de ouderen met een (zware) zorgvraag woont in een geclusterde 

woonvorm. Daarnaast zijn er ook ouderen zonder zorgvraag die - uit 

voorzorg of vanwege een behoefte aan comfort of sociale contacten - 

kiezen om in een geclusterde woonvorm te gaan wonen.  

 

De illustraties hiernaast geven een indruk van de variëteit aan woonvormen die 

vallen onder de noemer ‘geclusterd wonen’. 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.1: Voorbeelden geclusterd wonen voor ouderen  

 

3.2 Ontwikkeling van de vraag naar wonen met zorg  

De groep ouderen in de gemeente Delft zal in de komende jaren sterk gaan 

groeien: zijn er in 2019 ruim 11.500 65+-huishoudens, in 2040 zal dit aantal zijn 

opgelopen tot ruim 17.500 huishoudens. Lang niet al deze ouderen hebben een 

zorgvraag en dat betekent dat zij ook lang niet allemaal behoefte hebben aan 

een specifieke woonvorm. Voor een deel van de ouderen geldt dit wél.  
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Zorgvraag in beeld 
Om een inschatting te kunnen maken van de toekomstige zorgvraag én van de 

woonvraag die hiermee samenhangt, sluiten wij met onze prognoses aan bij 

het Zorgtredenmodel van de NZa. In dit model worden alle ouderen ingedeeld 

per ‘zorgtrede’ die weergeeft wat het zwaarste type zorg is waar zij gebruik van 

maken. Het aantal mensen in zorgtrede 6 is berekend aan de hand van 

gegevens van zorgkantoor DSW over het zorggebruik in de Wlz-zorg (vraag 

waarin wordt voorzien), aangevuld met informatie over wachtenden op een 

Wlz-woonvorm (vraag waarin niet wordt voorzien). 

 

Figuur 3.2: Zorgtredenmodel NZa (Monitor Zorg voor Ouderen, 2018) 

 

Bron: NZA, Monitor Zorg voor ouderen (2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zorgtredenmodel van de NZa 

Het zorgtredenmodel van de Nederlandse Zorgautoriteit bevat zes treden. Alle 

ouderen zijn ingedeeld in één van deze treden op basis van de aard en mate 

van hun zorggebruik. De indeling van ouderen naar zorgtreden gebeurt op basis 

van de zwaarste zorgvorm die ouderen in het afgelopen half jaar ontvingen: 

• Vitale ouderen zitten in zorgtrede 1. Zij wonen zelfstandig thuis en gaan 

slechts af en toe naar de huisarts of de apotheek voor medicatie. 

• Zorgtrede 2 omvat zelfstandig thuiswonende ouderen die gebruik maken 

van medisch-specialistische zorg vanwege een acute zorgvraag, chronische 

ziekte of specialistische geestelijke gezondheidszorg. 

• In zorgtrede 3 vallen ouderen die gebruik maken van Wmo-zorg en 

daarmee een lichte mate van afhankelijkheid van zorg of ondersteuning 

hebben. Deze zorg betreft hulpmiddelen, voorzieningen, huishoudelijke 

hulp of andere zorg waarvoor een eigen bijdrage verschuldigd is. 

• Bij zorgtrede 4 maakte de oudere tijdens de afgelopen zes maanden 

tijdelijk (niet meer dan 3 maanden) gebruik van professionele zorg: 

persoonlijke verzorging en wijkverpleging uit de Zvw of mpt/pgb uit de 

Wlz, of revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf of Wmo-verblijf of andere Wmo-

zorg die in 2015 uit de AWBZ is overgeheveld.  

• In zorgtrede 5 maakt de oudere structureel (langer dan 3 maanden) 

gebruik van de zorg die net onder zorgtrede 4 is beschreven.  

• In zorgtrede 6 bevinden zich ouderen die zijn opgenomen in een 

intramurale instelling of die een 'Volledig Pakket Thuis (VPT)' ontvangen 

via de Wlz. 

 

Hoe hoger de leeftijd, hoe vaker een oudere gebruik maakt van relatief zware 

zorg; de verdeling over de zorgtreden van 85+-ers ziet er dan ook heel anders 

uit dan van de groep 65-75-jarigen. Onderstaande grafiek toont de verdeling 

over zorgtreden van verschillende leeftijdsgroepen. 
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Figuur 3.3: Verdeling zorgvraag in zorgtreden, naar leeftijd 

 
Bron: NZA, Monitor Zorg voor ouderen (2018): percentages gebaseerd op situatie 2016, landelijke 

cijfers. 

 

Wanneer we de bovenstaande cijfers doorrekenen met bevolkingsprognose 

per leeftijdscategorie voor Delft2 kunnen we een prognose berekenen voor de 

toekomstige omvang van de ouderen in de verschillende zorgtreden in de 

gemeente. Daarbij leiden veranderingen in de leeftijdsopbouw tot 

veranderingen in de zorgvraag3. Deze wordt weergegeven in onderstaande 

grafiek. 

                                                                 
2  Bevolkingsprognose gemeente Delft. 

Figuur 3.4:  Prognose zorgvraag ouderen in de gemeente, naar zorgtrede (in personen) 

 
Bron: NZa, Monitor Zorg voor ouderen, bevolkingsprognose Delft, bewerking Companen. 

 

Van zorgvraag naar woonvraag 
Ouderen in zorgtrede 6 wonen in een verzorgings- of verpleeghuis (of krijgen 

Wlz-zorg thuis via een Volledig Pakket Thuis). Landelijk gaat het om 6% van de 

65+-ers. De overige ouderen wonen volgens de definitie van de NZa ‘thuis’. Dit 

kan echter ook een geclusterde woonvorm zijn speciaal voor ouderen. Hoe 

hoger de zorgtrede, hoe groter de kans dat een oudere ervoor kiest om in een 

geclusterde woonvorm te gaan wonen. Onderstaande grafiek geeft weer hoe 

3 Hierbij is uitgegaan van een gelijkblijvende zorgvraag per leeftijdsgroep. Ontwikkelingen in de 
vitaliteit van ouderen zijn, buiten de aannames van de bevolkingsprognose over de 
levensverwachting, moeilijk te voorspellen en derhalve niet meegenomen.  

3.930 4.420 4.920 5.150 5.200

8.240 9.480 10.610 11.180 11.460

490 590 670 760 830

880 1.050 1.200 1.340 1.440

1.690 1.970 2.260 2.660 2.940

560 620 710 900 1.030
370 380 430 560 630

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2019 2025 2030 2035 2040

Zorgtrede 1 Zorgtrede 2 Zorgtrede 3 Zorgtrede 4

Zorgtrede 5 Zorgtrede 6 (PG) Zorgtrede 6 (SOM)



 

503.108 | Onderzoek ‘Langer en Weer Thuis’ 16 

wij ouderen in de verschillende zorgtreden toerekenen aan de verschillende 

woonvormen (zie ook de tabel in bijlage 6). Deze percentages zijn tot stand 

gekomen gebaseerd op informatie uit de werksessie met zorgaanbieders, 

corporaties en zorgkantoor. 

 

Figuur 3.5: Aannames woonvraag per zorgtrede 

 
Bron: aannamestelsel Companen 

 

In de vorige paragraaf lieten we zien welke groei we in de komende jaren 

verwachten voor de verschillende zorgtreden. Wanneer we deze ‘zorg-

prognose’ vertalen naar een prognose van de woonvraag dan leidt dit tot de 

volgende prognose voor woonvormen. De toename aan 65+-huishoudens zal 

voornamelijk leiden tot een toename van de vraag naar regulier wonen. 

Doordat er straks meer 75- en 85+-ers in de gemeente zullen wonen zal de 

behoefte aan geclusterd wonen (met of zonder zorg) relatief meer gaan 

toenemen. Een saillant detail is de ontwikkeling van 85-plussers in de 

gemeente Delft. Waar het aantal oudere huishoudens gestaag blijft toenemen 

tot 2040, neemt het aantal 85-plushuishoudens juist eerst af tot 2025, om na 

2030 explosief te stijgen. Uit figuur 3.2 maken wij op dat dit juist de groep is die 

veel Wlz-zorg gebruikt. Als gevolg hiervan zien wij tot 2025 een beperkte 

stijging in de vraag naar 24-uurszorg, en zorgt een dubbele vergrijzing na 2030 

voor een forse toename in de vraag naar 24-uurszorg. 

 

Tabel 3.1: Prognose woonvormen, basisvariant (2019 - 2040; afgerond op 10-tallen) 

  2019 2025 2030 2035 2040 

Regulier wonen 8.750 10.460 11.870 12.690 13.100 

Geclusterd wonen (zonder zorg) 1.120 1.290 1.460 1.590 1.680 

Geclusterd wonen (zorg nabij) 910 1.050 1.200 1.360 1.470 

Geclusterd wonen (24-uurszorg) 280 280 330 420 480 

Woonzorg PG 510 550 640 810 930 

Totaalaantal huishoudens 65+ 11.570 13.650 15.490 16.860 17.650 
Bron: Bevolkingsprognose Delft, gegevens zorggebruik DSW & NZa, en bewerking Companen. 

 

Naast deze basisvariant hebben we ook een trendvariant uitgewerkt waarin we 

rekening hebben gehouden met een aantal trends, zoals die zijn besproken in 

de brainstormsessies met stakeholders. Het gaat om de volgende 

ontwikkelingen: 

1. De gemeente Delft zet in op bewustwording onder senioren van het belang 

om tijdig de woning aan te passen danwel te verhuizen naar een 

geschiktere woning of woonvorm. Daarnaast zien we in het land de 

ontwikkeling van nieuw, aantrekkelijk aanbod in geclusterde, 

‘vernieuwende woonvormen’ zoals hofjeswonen (zowel zonder zorg of 

met zorg nabij). Aantrekkelijk aanbod creëert vraag: dit alles kan ervoor 

zorgen dat ouderen in de toekomst vaker de stap zullen zetten vanuit 

regulier wonen naar een vorm van geclusterd wonen. De vraag naar 

geclusterd wonen valt dan hoger uit. 

2. De inzet van technologie maakt het mogelijk om langer te blijven wonen in 

de eigen woning en dus niet te verhuizen naar of nabij een zorglocatie. Dit 

zorgt enerzijds voor een verschuiving van woonvormen binnen zorgtrede 

6: de vraag naar somatische 24-uurszorg valt hierdoor wat lager uit, ten 
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gunste van de vraag naar geclusterd wonen met zorg nabij. Anderzijds 

voorzien wij vanuit zorgtrede 4 en 5 een verschuiving vanuit het geclusterd 

wonen met zorg nabij naar het regulier wonen en geclusterd wonen 

zonder zorg. De groep ouderen uit de lagere zorgtreden (1 en 2) kiest uit 

gemak voor technologie; dit heeft weinig invloed op het wonen. 

3. De verwachting is dat er in 2040 meer vermogende ouderen zullen zijn dan 

nu. Dat heeft gevolgen voor de keuzes die zij maken. Volgens de huidige 

wet- en regelgeving is het met name voor mensen met een hoger 

vermogen voordeliger om zorg te ontvangen vanuit de Zvw dan vanuit de 

Wlz, vanwege de hoge eigen bijdrage die gevraagd wordt voor Wlz-zorg. 

De groei van de groep vermogende ouderen kan er dus voor zorgen dat 

een grotere groep senioren dan nu het aanvragen van een Wlz-indicatie 

(en het verhuizen naar een vorm van geclusterd wonen met zorg) zo lang 

mogelijk uitstelt. Voor vermogende ouderen die wél Wlz-zorg ontvangen, 

is het bij de huidige regelgeving voordeliger om deze te ontvangen op basis 

van scheiden wonen en zorg dan op basis van een intramurale indicatie. 

Ook dit kan tot gevolg hebben dat meer mensen afzien van het verhuizen 

naar een verpleeghuis.4 

Bovenstaande trends zorgen enerzijds voor een verschuiving van de vraag van 

regulier wonen naar geclusterd wonen (zonder zorg + met zorg nabij) en 

anderzijds van geclusterd wonen met zorg nabij naar woonvormen zonder zorg 

(regulier wonen + geclusterd wonen zonder zorg). Daarnaast voorzien wij een 

verplaatsing van 24/7-zorg in een verpleeghuis naar geclusterd wonen met zorg 

nabij (zie bijlage 6). Onderstaande tabel toont de vraag naar verschillende 

woonvormen wanneer we rekening houden met de genoemde trends.  

 

                                                                 
4  De invoering van een ‘abonnementstarief’ in de Wmo kan deze ontwikkeling verder versterken: 

een dergelijk tarief zorgt er immers voor dat juist voor ouderen met een hoger inkomen de 
kosten voor Wmo-ondersteuning sterk zullen dalen, terwijl de eigen bijdrage voor Wlz-zorg wél 

Tabel 3.2: Prognose woonvormen, trendvariant (2019 - 2040; afgerond op tientallen) 

  2019 2025 2030 2035 2040 

Regulier wonen 8.750 10.210 11.350 11.870 11.970 

Geclusterd wonen (zonder zorg) 1.120 1.480 1.830 2.190 2.490 

Geclusterd wonen (zorg nabij) 910 1.140 1.370 1.640 1.870 

Geclusterd wonen (24-uurszorg 
SOM) 

280 280 320 400 450 

Geclusterd wonen (24-uurszorg 
PG) 

510 550 620 780 880 

Totaalaantal huishoudens 65+ 11.570 13.650 15.490 16.860 17.650 
Bron: Bevolkingsprognose Delft, gegevens zorggebruik DSW & NZa, en bewerking Companen. 

 

Tabel 3.3: Bandbreedte prognose woonvormen (basis - trend; 2019 - 2040; afgerond op tientallen) 

  2019 2025 2030 2035 2040 

Regulier wonen 8.750 10.210 tot 
10.460 

11.350 tot 
11.870  

11.870 tot 
12.690  

11.970 tot 
13.100  

Geclusterd wonen 
(zonder zorg) 

1.120 1.290 tot 
1.480 

1.460 tot 
1.830 

1.590 tot 
2.190 

1.680 tot 
2.490 

Geclusterd wonen 
(zorg nabij) 

910 1.050 tot 
1.140 

1.200 tot 
1.370 

1.360 tot 
1.640 

1.470 tot 
1.870 

Geclusterd wonen 
(24-uurszorg SOM) 

280 280 320 tot 
330 

400 tot 
420 

450 tot 
480 

Geclusterd wonen 
(24-uurszorg PG) 

510 550 tot 
580 

620 tot 
640 

780 tot 
810 

880 tot 
930  

Bron: Bevolkingsprognose Delft, gegevens zorggebruik DSW & NZa, en bewerking Companen. 

 

Met deze twee prognoses creëren we een bandbreedte waarbinnen de 

werkelijke vraag zich waarschijnlijk zal voltrekken, de zogenaamde basis- en 

trendvariant (tabel 3.3). In grafiek 3.6 geven we de deze bandbreedte grafisch 

weer, echter enkel voor de geclusterde woonvormen. De gestippelde lijn geeft 

hierbij het trendscenario aan. In het trendscenario zien we een toegenomen 

afhankelijk is van inkomen en vermogen en dus relatief hoog ligt voor mensen met meer 
vermogen. 
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stijging van de geclusterde ‘tussenvormen’; woonvormen die geschikt zijn voor 

zorgsituaties tussen de reguliere woningvoorraad en de verpleeghuizen in. 

 

Figuur 3.6: Ontwikkeling geclusterde woonvormen (trendvariant = gestippeld; basislijn = vlak) 

 
Bron: Bevolkingsprognose Delft, gegevens zorggebruik DSW & NZa, en bewerking Companen. 

 

 

 

 

3.3 Vraag onder lichamelijk beperkten  

Tussen de (somatische) ouderenzorg en de zorg voor lichamelijk beperkten 

bestaat veel synergie, niet in de laatste plaats omdat ruim 70% van het 

cliëntenbestand LG ouder dan 65 jaar is. De behoefte aan wonen met een LG-

indicatie is daarmee grotendeels verbonden aan de vergrijzing. Mensen met 

een lichamelijke handicap hebben net als ouderen vaak behoefte aan een 

aangepaste woning en soms ook aan (intensieve) zorg. In deze paragraaf 

concentreren we ons op de woonvraag van mensen die vanwege hun 

beperking een beroep doen op Wlz-zorg. Dit houdt in dat zij ‘levenslang en 

levensbreed’ondersteuning nodig hebben.  

 

Daarmee is van ‘uitstroom’ richting de reguliere woningmarkt bij deze groep 

geen sprake. Deze zorg kan thuis of in een zorginstelling worden geleverd. Het 

gaat om mensen die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid 

nodig hebben. Ook mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) vallen 

onder de doelgroep lichamelijk beperkten (LG). Deze cliënten wonen nu vaak 

in een woonvoorziening samen met verstandelijk beperkten. 

 

Er zijn ook mensen met een lichamelijke beperking die geen Wlz-zorg 

ontvangen en wonen in een reguliere, voor hen aangepaste koop- of 

huurwoning. Voor informatie over de geschiktheid en aanpasbaarheid van 

reguliere woningen voor mensen met een lichamelijke beperking verwijzen we 

naar paragraaf 3.4. 

 

Woonwensen en woonvormen 
De illustraties hieronder geven een indruk van de variëteit aan woonvormen 

die vallen onder de noemer ‘geclusterd wonen’. 
 
Figuur 3.7: Voorbeelden geclusterd wonen voor lichamelijk beperkten 
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Over het algemeen wonen mensen die vanwege lichamelijke beperkingen Wlz-

zorg ontvangen in kleinschalige, geclusterde concepten. Een deel van de 

cliënten woont in een groepswoning met gedeelde voorzieningen. Een ander 

deel van de lichamelijk beperkten woont in een niet-geclusterde, aangepast 

woning, waar zij hulp ontvangen vanuit een persoonsgebonden budget of 

‘volledig pakket thuis’. Voor de specifieke woonwensen is het ons advies om 

voor deze groep aan te sluiten bij de wensbeelden voor ouderen uit paragraaf 

3.1. 

 

Huidige en toekomstige vraag naar wonen met zorg  
Voor de vraagprognose is gebruik gemaakt van de afgegeven LG-indicaties van 

zorgkantoor DSW (peildatum januari 2019). In combinatie met de 

bevolkingsprognose van de gemeente Delft leidt dit tot een inschatting van de 

zorgvraag voor de periode tot 2040. In totaal hadden in 2017 ruim 65 mensen 

een LG-indicatie, waarvan ruim 60% 65 jaar of ouder is.  

 

Figuur 3.8: Vraagontwikkeling LG-indicaties afgezet tegen de vergrijzing (2019 - 2040) 

 

Bron: Bevolkingsprognose Delft, gegevens zorggebruik DSW, bewerking Companen. 

 

Vanwege de scheve leeftijdsopbouw binnen het LG-cliëntenbestand 

(voornamelijk ouderen), voorzien we voor deze doelgroep een fors stijgende 

vraag. Deze stijging houdt grotendeels gelijke tred met de vergrijzingsgolf. Uit 

onze ervaringen elders in het land zien wij kansen voor het bieden van zorg met 

verblijf in combinatie met de ouderenzorg. In het vervolg nemen wij daarom 

de huisvestingsopgave voor beide doelgroepen in gezamenlijkheid mee. 

3.4 Verdiepende analyses 

De behoefte aan geclusterd wonen met of zonder lichte zorg kan 

onderverdeeld worden in ‘traditionele’ concepten (zoals serviceflats) en 

‘moderne’ concepten (zoals hofjes), maar ook naar koop- of huurwoningen. De 

keuzes die mensen hierin maken is onder meer afhankelijk van hun inkomen, 

woonwensen (zie 3.1) en leefstijl. Daarnaast heeft de regulier wonende oudere 

behoefte aan een geschikte woning, het liefst in de huidige woonomgeving. Een 
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beter begrip van deze kenmerken helpt om het (nieuwe) aanbod aan wonen 

met zorg passender te maken.  

 

Inkomensontwikkeling ouderen 
Er komt een meer vermogende groep ouderen aan. Onderstaande tabel toont 

de raming van de verdeling van 65+-huishoudens over verschillende 

inkomensgroepen in de gemeente. Huishoudens met een ‘laag inkomen’ 

behoren tot de doelgroep van corporaties (tot € 38.035); alle huishoudens met 

een inkomen boven de € 38.035 rekenen wij hier tot de ‘hoge inkomens’.  

De tabel laat zien dat in 2040 63% van de 65+-huishoudens in de gemeente op 

basis van het inkomen in de doelgroep voor sociale huurwoningen valt. Lang 

niet al deze mensen wonen ook in een sociale huurwoning of zouden dit willen; 

een deel van deze mensen valt in deze inkomenscategorie door een terugval in 

inkomen na hun pensioen – maar als zij in een afgeloste koopwoning wonen, is 

er geen reden om te verhuizen naar een sociale huurwoning. Op basis van de 

huidige gegevens schatten wij dat een kleine 40% van de 65+-huishoudens ook 

daadwerkelijk een beroep doet op een sociale huurwoning. De aantallen in de 

tabel geven een indicatie voor de vraag naar sociale huurwoningen onder 

ouderen.  
 
Tabel 3.4: Prognose 65+huishoudens naar inkomen (2019 - 2040; afgerond op tientallen) 

  2019 2025 2030 2035 2040 

Prognose % 65+ met laag inkomen 62,6% 61,9% 61,3% 60,6% 60,0% 

Prognose % 65+ met hoog inkomen 37,4% 38,1% 38,7% 39,4% 40,0% 

Prognose % 65+ met laag inkomen 
en behoefte sociale huurwoning 

39,6% 38,0% 36,7% 35,4% 34,2% 

      

Huishoudens met laag inkomen 7.240 8.440 9.490 10.230 10.600 

Huishoudens met hoog inkomen 4.320 5.200 6.000 6.640 7.050 

Huishoudens met laag inkomen en 
behoefte sociale huurwoning 

4.580 5.190 5.690 5.980 6.030 

Totaal aantal 65+-huishoudens 11.570 13.640 15.490 16.870 17.650 
Bron: Bevolkingsprognose Delft, Lokale Monitor Wonen, prognosemodellen Companen. 

Van dit aantal huishoudens dat op enig moment in aanmerking zou kunnen 

komen voor een sociale huurwoning, heeft ook een deel behoefte aan een 

geclusterde woning met (intensieve) zorg. Onderstaande tabel toont de 

verdeling van de vraag van ouderen met een lager inkomen over de 

verschillende woonvormen die in dit onderzoek worden onderscheiden. Hierbij 

is de aanname gedaan dat de zorgzwaarte van ouderen met een lager inkomen 

niet wezenlijk verschilt van die van ouderen met een hoger inkomen. Daarnaast 

is er aangenomen dat mensen met een laag inkomen en behoefte aan een 

sociale huurwoning overwegend vaker een beroep doen op een geclusterde 

woonvorm, vanwege de kwetsbare positie. 
 
Tabel 3.5: Trendscenario woonvormen voor 65+-huishoudens in de sociale huur (2019 - 2040)   

2019 2025 2030 2035 2040 

Regulier wonen 2.600 2.910 3.130 3.160 3.070 

Geclusterd wonen (zonder zorg) 780 970 1.130 1.240 1.300 

Geclusterd wonen (zorg nabij) 640 750 840 920 980 

Geclusterd wonen (24-uurszorg) 200 190 200 220 230 

Woonzorg PG (24-uurszorg) 360 370 390 450 460 

Bron: Bevolkingsprognose Delft, Lokale Monitor Wonen, prognosemodellen Companen. 

 

Voor de reguliere woningen – zowel de sociale huurwoningen als de woningen 

voor mensen met een hoger inkomen – geldt dat dit niet allemaal woningen 

hoeven te zijn die specifiek zijn gebouwd en gelabeld voor senioren. Maar om 

ervoor te zorgen dat deze mensen langdurig kunnen blijven wonen in deze 

woning is het wel prettig als de woning tenminste goed toegankelijk is voor 

senioren (dus ‘geschikt’ is). 

 

Leefstijlen ouderen 
De behoefte aan geclusterd wonen met of zonder lichte zorg kan 

onderverdeeld worden in ‘traditionele’ concepten (zoals serviceflats) en 

‘moderne’ concepten (zoals hofjes). De keuze die mensen hierin maken is 

onder meer afhankelijk van hun inkomen, woonwensen en leefstijl. In deze 
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paragraaf zoeken wij aansluiting bij eerder onderzoek (CMS, 2015) naar de 

leefstijlen onder ouderen binnen Delft. Hierin zijn zeven dominante leefstijlen 

in kaart gebracht, uitgesplitst naar leeftijdsgroepen (toelichting in bijlage 7): 

 

1. Intellectuele cultuurliefhebbers 

2. Behoudende weldoeners 

3. Creatieve milieuliefhebbers 

4. Sociale gelovigen 

5. Actieve vijftigplussers 

6. Traditionele dorpelingen 

7. Passieve minima  

 

Wij hebben de cijfers en verhoudingen uit dit onderzoek toegepast op de 

huidige bevolkingsprognose om een beeld te krijgen van de leefstijlen van 

toekomstige ouderen. Wij kunnen echter de werkwijze van dit onderzoek niet 

herhalen. Voor de ‘instromende’ groep ouderen in 2020 en 2030, houden wij 

daarom de leefstijlverdeling aan van de ‘jonge’ groep 65-70-jarigen uit het 

onderzoek van 2015. Daarmee komen wij tot een volgend totaalplaatje. 

 

Tabel 3.6: Leefstijlen van de ouderen in Delft (2015 - 2030) 

Leefstijlen 2015 2020 2030 

Sociale gelovigen 28,3% 13,6% 8,0% 

Actieve vijftigplussers 19,5% 21,2% 26,5% 

Intellectuele cultuurliefhebbers 18,4% 20,8% 20,2% 

Behoudende weldoeners 11,7% 11,2% 8,3% 

Creatieve milieuliefhebbers 11,5% 9,3% 11,4% 

Traditionele dorpelingen 5,4% 17,4% 18,7% 

Passieve minima 3,7% 4,1% 3,9% 

Overige 1,5% 2,5% 3,0% 

Bron: CMS (2015), bevolkingsprognose Delft, bewerking Companen. 

 

Met de opkomst van steeds meer zelfbewuste ouderen die hechten aan 

zelfregie zien wij een verschuiving in leefstijlen en een licht toenemende 

diversiteit. De groep Sociale Gelovigen neemt vlot af, ten faveure van de 

groepen Traditionele Dorpelingen en Actieve Vijftigplussers. Deze twee 

groepen bestaan veelal uit ouderen met een lager inkomen. De Actieve 

Vijftigplussers zijn niet of nauwelijks verhuisgeneigd. Traditionele Dorpelingen 

willen soms verhuizen, maar verruilen dan een koopwoning voor een 

huurwoning. De Creatieve Milieuliefhebbers en de Intellectuele 

Cultuurliefhebbers beschikkingen over een hoger inkomen. Zij zullen eerder 

geneigd zijn om zélf met een (koop) woonzorginitiatief te komen.  

 

Figuur 3.9: Spinnenweb van de leefstijlenverdeling onder Delftse ouderen in 2015, 2020 en 2030 

 
Bron: CMS (2015), bevolkingsprognose Delft, bewerking Companen. 
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Wij verwachten dat deze ontwikkelingen leiden tot een grotere vraag naar 

variëteit aan geclusterde woonvormen voor ouderen (eventueel gecombineerd 

met andere leeftijdsgroepen). De vraag naar traditionele verzorgingshuis-

concepten zal tegelijkertijd afnemen. De verwachting is dat moderne 

concepten vooral zullen aanspreken bij hoger opgeleiden/hogere inkomens 

(Intellectuele Cultuurliefhebbers, Creatieve Milieuliefhebbers), terwijl lager 

opgeleiden (Traditionele Dorpelingen) vaker zullen kiezen voor een traditioneel 

concept. Een deel van de lager opgeleide ouderen zal echter ook 

geïnteresseerd zijn in een hofjeswoning. Voor deze groep ligt een opgave voor 

de corporaties. 

 

Geschikte woningen voor ouderen  
Het huidige rijksbeleid is erop gericht dat ouderen en mensen met een 

beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen 

vertrouwde omgeving. Hierdoor wordt het steeds belangrijker dat de woning 

waarin men woont ook daadwerkelijk geschikt is om te bewonen voor mensen 

met een fysieke beperking. Daarnaast groeit ook de behoefte aan reguliere 

(niet-geclusterde) woningen die geschikt zijn om op hogere leeftijd te blijven 

wonen, zowel in de koop- als huursector. Op dit moment woont een aanzienlijk 

deel van de ouderen (8.750 65+-huishoudens) in Delft in een reguliere, niet-

geclusterde woning. In 2030 zijn dit er volgens onze prognose circa 12.500, en 

weer tien jaar later circa 12.000 tot 13.000 huishoudens. Bovenstaande 

ontwikkelingen stellen eisen aan de woningvoorraad in termen van 

geschiktheid voor senioren. 

 

In onze analyse van de geschiktheid van de woningvoorraad zijn wij uitgegaan 

van de volgende meetgraad voor ‘geschiktheid’: alle primaire voorzieningen 

(slaapkamer, woonkamer, toilet, badkamer en keuken) liggen gelijkvloers of 

zijn zonder traplopen bereikbaar. De woning is geschikt voor bewoners met 

geringe beperkingen bij het lopen, die eventueel een wandelstok of kruk(ken) 

gebruiken. De woningen voldoen aan tenminste één van deze kenmerken: 

• woning is aangemerkt als seniorenwoning of nultredenwoning;  

• appartementen/(galerij)flats (als deze over een lift beschikken); 

• (semi)bungalows, woonboerderijen. 

 

‘Geschikt te maken’ zijn woningen die met overzichtelijke investeringen wél 

geschikt te maken zijn, bijvoorbeeld door het plaatsen van een traplift. Een 

toelichting op de werkwijze is terug te vinden in bijlage 2. 

 

Figuur 3.10: Gemeente Delft. Aanbod ‘geschikte’ woningen volgens ‘doorzonscan’ (2019) 

 
Bron: WOZ-registratie gemeente Delft, bewerkt door Companen (2019). 

 

We hebben de geschiktheid geanalyseerd van in totaal circa 49.000 woningen, 

die opgenomen zijn als zelfstandige woningen binnen het aangeleverde WOZ-

bestand. Volgens deze analyse is op dit moment een groot deel van de totale 

woningvoorraad in Delft al ‘geschikt’ (44%; ruim 21.300 woningen) en nog eens 

13% van de woningen ‘geschikt te maken’ (ruim 6.100 woningen). De totale 

vraag naar woningen onder senioren zal in 2030 en 2040 respectievelijk circa 

15.500 en circa 17.650 woningen bedragen. Dat betekent dat er in principe 
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genoeg geschikte woningen in de gemeente zijn om ook aan de vraag op zowel 

de middellange als lange termijn te voldoen. Belangrijk hierbij is uiteraard wel 

dat al deze woningen dan ook beschikbaar moeten zijn voor/bewoond worden 

door senioren. Dit is ook afhankelijk van de woonwensen en woonsituatie. 

 

Figuur 3.11: Gemeente Delft. Geschiktheid woningvoorraad naar eigendom 

 
Figuur 3.12: Gemeente Delft. Geschiktheid sociale woningvoorraad naar wijk 

 

Bron: WOZ-registratie gemeente Delft, bewerkt door Companen (2019). 

 

De uitsplitsing van de woningvoorraad naar eigendom laat zien: 

• Sociale huurwoningen zijn het vaakst geschikt voor ouderen (62% en 

14.200 woningen). In de sociale huursector liggen weinig kansen om de 

geschiktheid te vergroten; slechts 3% (ongeveer 250) van de woningen is 

geschikt te maken. 8.200 woningen zijn niet geschikt voor ouderen. Dit 

hangt veelal samen met de beperkte omvang van deze woningen. 

• In de wijken Vrijenban (25%), Hof van Delft (32%) en Tanthof-Oost (39%) is 

de sociale woningvoorraad relatief weinig geschikt. Deze wijken zijn 

aandachtspunten voor de corporaties: hoe weegt de geschikte voorraad 

(straks) tegenover het aantal oudere huurders in deze wijken? 

• Ook in de particuliere huurvoorraad liggen er weinig kansen om de 

woningen geschikt te maken. 46% (ongeveer 3.200) van de woningen zijn 

geschikt, 51% (ongeveer 3.600 woningen) is niet geschikt. 

• De grootste opgave ligt in de koopsector. Hier is 28% (ruim 5.200 

woningen) met een kleine ingreep geschikt te krijgen. Daarentegen is 

slechts 21% van de koopwoningen geschikt voor ouderen. 

 

Op de kaart (2019) zien we de spreiding van geschikte woningen over de Delftse 

wijken, aangevuld met het huidige aandeel 65+-ers. 

• De geschiktheid ligt het hoogst in de wijken Voorhof (73%), Buitenhof 

(63%), Schieweg (57%) en Wippolder (56%). Dit komt doordat in de eerste 

drie wijken relatief veel appartementen staan en in Wippolder relatief veel 

seniorenwoningen staan. 

• Het laagst ligt de geschiktheid in de wijken Tanthof-West (20%), Hof van 

Delft (21%), Tanthof-Oost (25%) en Vrijenban (25%). Dit komt omdat dit 

wijken zijn met relatief weinig appartementen met lift (Hof van Delft, 

Tanthof-West en Tanthof-Oost) of relatief weinig seniorenwoningen (Hof 

van Delft en Vrijenban). Ook zijn er in deze wijken veel woningen voor 1965 

gebouwd (Hof van Delft) of is er een hoog aandeel appartementen zonder 

lift (Vrijenban). 
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• De grootste kansen voor woningaanpassingen liggen in de wijken met 

relatief veel geschikt te maken woningen. Dit zijn de wijken Tanthof-West 

(37%), Voordijkshoorn (32%), Schieweg (23%) en Tanthof-Oost (21%). Dit 

zijn wijken met relatief veel grote eengezinswoningen na 1998 of relatief 

grote woningen gebouwd na 1965. 

• In de meeste wijken ligt het aanbod geschikte woningen een stuk hoger 

dan het aandeel 65+-ers. Het aanbod geschikte woningen is in deze wijken 

dan ook voldoende. Alleen in Tanthof-West (20% geschikt tegenover 24% 

65+) en Tanthof-Oost (25% geschikt tegenover 30% 65+) staat het aanbod 

geschikt wonen op gespannen voet met het aandeel 65+-ers.   

 

In de tweede kaart (2040) is het aandeel 65+-ers in 2040 afgezet tegen de 

geschiktheid van de huidige woningvoorraad. 

• In 2040 zal het aandeel 65+-ers in de wijken Vrijenban, Hof van Delft, 

Tanthof-West en Tanthof-Oost het aanbod geschikte woningen 

overtreffen. Dit zijn ook de wijken met momenteel relatief de minste 

geschikte woningen. De opgave is om de potentieel geschikte woningen 

deels met een kleine ingreep geschikt te maken. De opgave zal per wijk 

verschillen. Zo zullen er in Tanthof-Oost en Tanthof-West relatief de 

meeste woningen geschikt gemaakt moeten worden om in de vraag te 

voldoen. In Vrijenban en Hof van Delft zal de opgave kleiner zijn. 

• In de rest van de gemeente Delft zal het aanbod geschikt wonen gelijk of 

minder zijn dan de vraag in 2040. 
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3.5 De huisvestingsopgave: match tussen vraag en 
aanbod 

Een vergelijking van de vraagprognose met het huidige geclusterde 24-uurszorg 

aanbod van zorgaanbieders voor ouderen laat zien dat dit aanbod op dit 

moment al onvoldoende is om aan de vraag te voldoen; in de komende jaren 

zal dit tekort gaan toenemen. Wanneer we ook de geclusterde 

corporatiewoningen meetellen bij het ‘geclusterde aanbod’, dan volstaat het 

huidige aanbod op dit moment getalsmatig wel - het is echter de vraag of al 

deze woningen geschikt zijn voor mensen met een (oplopende) zorgvraag. 

Tussen nu en 2025 zal er - ook wanneer we deze woningen meetellen -  een 

tekort optreden in geclusterde woonplekken voor ouderen. 

 

Figuur 3.12: Balans tussen vraag naar en aanbod aan geclusterd wonen voor ouderen 

 
Bron: Aanbodinventarisatie corporaties en zorgaanbieders, prognosemodel Companen. 

 

Tabel 3.7:  Vraag en aanbod aan geclusterde woonvormen voor ouderen, op basis van de 
bandbreedte 

 Vraag-
Aanbod 

2019 

Vraag-
Aanbod 

2025 

Vraag-
Aanbod 

2030 

Vraag-
Aanbod 

2035 

Vraag-
Aanbod 

2040 

Geclusterd wonen 
(zonder zorg) 

800 440 90 -270 -570 

Geclusterd wonen 
(zorg nabij) 

-185 -415 -645 -915 -1.145 

Geclusterd wonen 
(24-uurszorg) 

-75 -75 -115 -195 -245 

Woonzorg PG (24-
uurszorg) 

-165 -205 -275 -435 -535 

Totaal 375 -255 -945 -1.815 -2.495 

Bron: Aanbodinventarisatie corporaties en zorgaanbieders, prognosemodel Companen. 

 

De onderstaande grafiek toont de vraag-aanbodbalans voor geclusterde 

woonvormen voor ouderen, op basis van de trendvariant. We constateren 

daarbij het volgende: 

• De intramurale capaciteit voor mensen met een psychogeriatrische (PG) 

zorgvraag is momenteel in onbalans met een tekort van 165 plekken. Dit 

tekort zal eerst licht stijgen tot 205 plekken in 2025 en daarna fors 

stijgen tot 535 plekken in 2040.  

• Voor mensen die afhankelijk zijn van 24-uurszorg bij somatische klachten 

(intramurale capaciteit somatische zorgvraag) bestaat er nu al een tekort 

van 75 woningen. Dit tekort blijft eerst stabiel op 75 woningen in 2025 

en stijgt daarna tot 245 woningen in 2040. 

• Voor mensen die geen intramurale indicatie (zorg met verblijf) ontvangen 

maar wel behoefte hebben aan geclusterd wonen met zorg nabij bestaat 

er momenteel een tekort van 185 woningen. Op basis van signalen uit de 

klantenpanels, vermoeden wij dat deze woningen momenteel bewoond 

worden door zware zorgvragers die niet terecht kunnen in de 

verpleeghuizen. Veel van de bestaande complexen zijn daarmee nog te 
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weinig ingericht zijn op mensen met een toenemende zorgvraag. 

Geleidelijk ontstaat er een tekort (met een versnelling tussen 2030 en 

2035) van 1.145 woningen in 2040. 

• Voor mensen die behoefte hebben aan geclusterd wonen zonder zorg 

bestaat er momenteel een fors overschot van 800 woningen. Geleidelijk 

slaat dit overschot om naar een tekort van 270 woningen in 2035 en 570 

woningen in 2040. In Delft zijn daarmee veel geclusterde wooncomplexen 

aanwezig, die ook niet leeg zullen staan. Deze woonvormen voorzien 

kwantitatief in de vraag. De woonwensen en zorgbehoefte van bewoners 

is echter dermate veranderd in de laatste jaren, zoals blijkt uit de 

werksessie, klantenpanels en het leefstijlenonderzoek, dat veel van de 

bestaande complexen niet ingericht zijn op deze groep mensen. Zij zoeken 

beschutting en comfort in de wooncomplexen en mogelijkheden tot 

ontmoeting met mede- en buurtbewoners. Deze wooncomplexen 

moeten daarnaast geschikt zijn voor een toenemende zorgvraag. 

Daarnaast kan het zijn dat een deel van deze woningen (onbewust) door 

de regulier wonende oudere worden bezet. 

 

In de komende jaren ontstaat er door de groeiende vraag een toenemende 

spanning op het geclusterd wonen, en na 2025 zelfs een groeiend tekort. Dit 

moet opgevuld worden met nieuw aanbod dat aansluit bij de kwalitatieve vraag 

– wat betekent dat gewerkt moet worden aan vernieuwende concepten van 

geclusterd wonen. Het advies is om daar nu al mee te beginnen in de vorm van 

kleinschalige experimenten per wijk en zo te ondervinden welke woonvormen 

toekomstwaarde hebben.  

 
Uitsplitsing opgave geclusterd wonen in sociale huursector 

De bovenstaande balansen betreffen de totale behoefte aan woonvormen: 

koop, sociale huur en particuliere huur. In de onderstaande tabel zetten wij de 

vraag-aanbodbalans voor sociale huurwoningen apart uiteen, gebaseerd op de 

inkomensontwikkeling van de primaire doelgroep (paragraaf 3.3). Gezien veel 

van het huidige aanbod aan geclusterd wonen corporatiebezit beslaat, is deze 

balans doorgaans positiever. Voor het geclusterd wonen zonder zorg ligt geen 

kwantitatieve opgave binnen het niet-DAEB bezit; deze opgave ligt 

voornamelijk in het particuliere bezit of DAEB-bezit. De opgave ligt hier in het 

vinden van de kwalitatieve match tussen vraag en aanbod. In 2025 ontstaat er 

wel een kwantitatief tekort aan geclusterd wonen met zorg nabij. De opgave 

voor 24-uurszorg laten wij hier buiten beschouwing. Toegang tot deze 

woonvorm is niet inkomensafhankelijk. 

 
Tabel 3.7:  Vraag-aanbodbalans voor geclusterde woonvormen in de sociale huur voor ouderen 

 Vraag-
Aanbod 

2019 

Vraag-
Aanbod 

2025 

Vraag-
Aanbod 

2030 

Vraag-
Aanbod 

2035 

Vraag-
Aanbod 

2040 

Geclusterd wonen 
(zonder zorg) 

1.140 950 790 680 620 

Geclusterd wonen 
(zorg nabij) 

80 -30 -120 -200 -260 

Bron: Aanbodinventarisatie corporaties en zorgaanbieders, prognosemodel Companen. 

 

De bovenstaande cijfers zijn indicatief. Het aanpakken van de totale tekorten 

(uit de vorige paragraaf) blijft immers een gedeelde verantwoordelijkheid van 

onder andere ontwikkelaars, corporaties, zorgaanbieders en gemeente. In 

nieuwbouw kunnen ontwikkelaars goede partners zijn. Zij voorzien het aanbod 

van meer diversiteit in eigendom of prijsklasse, passend bij de nieuwe 

generatie ouderen. Daarnaast geeft nieuwbouw door ontwikkelende partijen 

corporaties meer ruimte. Zij kunnen (ook) aan de slag gaan met het 

transformeren van bestaand bezit richting kwalitatief gewenste woonvormen. 

 

Huisvestingsopgave zorg met verblijf LG 
Een vergelijking van de vraagprognose met het huidige woonzorgaanbod voor 

lichamelijk beperkten laat zien dat er op dit moment een tekort van circa 35 

woningen is aan specifieke woonvormen voor deze doelgroep. In de werksessie 
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met zorgpartijen hebben wij geen signalen opgevangen van een dergelijk 

tekort. Enerzijds kan het zijn dat een groot deel van deze groep mensen in een 

aangepaste woning woont zonder intensieve verzorging en daarmee buiten het 

zicht van dit onderzoek valt. Anderzijds kunnen mensen met een LG-indicatie 

ook woonachtig zijn in plekken die hoofdzakelijk bestemd zijn voor andere 

doelgroepen. Wij gaan er daarom van uit dat vraag en aanbod op dit moment 

met elkaar in evenwicht zijn. 

• De vraag naar woonvoorzieningen voor mensen met een lichamelijke 

beperking zal in de komende jaren toenemen met circa 15 woningen. Het 

lijkt daarom wel nodig om voor deze doelgroep aanbod toe te voegen aan 

de voorraad, hetgeen bij voorkeur in samenhang met de huisvestings-

opgave voor ouderen kan worden opgepakt. 

 

Huisvestingsopgave geschikt wonen 
In de komende jaren zal er een overschot blijven aan geschikte woningen voor 

ouderen: in 2040 zijn er immers 3.650 65+-huishoudens (ca. 17.650) minder 

dan het huidige aantal geschikte woningen (circa 21.300) in de gemeente. Dit 

hoeft echter niet te betekenen dat elke oudere geschikt kan en zal wonen. De 

lage verhuisbereidheid van senioren maakt dat een deel van de toekomstige 

senioren nu en straks in een woning woont die (nog) niet geschikt is. In deze 

vraag kan worden voorzien door nieuwbouw van geschikte woningen en 

doorstroming te stimuleren, maar belangrijker zijn woningaanpassingen van 

woningen die potentieel geschikt zijn: 

• De grootste opgave ligt daarbij in de koopsector. Wij verwachten dat circa 

5.600 ouderen in een geschikte koopwoning zullen wonen in 2040. Dat is 

meer dan de huidige circa 3.900 geschikte koopwoningen, en zorgt voor 

een tekort van 1.700 woningen. Ruim 5.000 woningen zijn met 

woningaanpassingen geschikt te krijgen. 

• De sociale huursector heeft met ruim 14.200 woningen genoeg geschikte 

woningen in bezit. Wij verwachten dat slechts 6.000 ouderen een beroep 

op een geschikte sociale huurwoning zullen doen in 2040. In het kader van 

geschiktheid ligt er daarmee geen grote transformatie- of nieuwbouw-

opgave weggelegd voor de corporaties. Het kan wel zijn dat woningen een 

lichte aanpassing vereisen, zoals het verwijderen van drempels. 

• In de wijken Tanthof-West (20% geschikt tegenover 24% 65+) en Tanthof-

Oost (25% geschikt tegenover 30% 65+) ligt het huidige aanbod geschikte 

woningen lager dan het aandeel 65+-ers in 2040. In beide wijken liggen wel 

relatief veel kansen om woningen geschikt te maken (37% en 21% 

potentieel geschikt in respectievelijk Tanthof-West en Tanthof-Oost). In 

Tanthof ligt dus een transformatieopgave. De wijken Hof van Delft en 

Vrijenban vormen een aandachtspunt, zowel voor het particuliere als 

sociale bezit. 

3.6 Beleidsopgaven ouderen  

Gezamenlijk tussenvormen concretiseren 
Het wonen in geclusterde ‘tussenvormen’ biedt diverse voordelen. De zorg kan 

efficiënter geleverd worden. In deze woningen kunnen ouderen een zwaardere 

zorgvraag beter opvangen. En het veiligheids- of gemeenschapsgevoel onder 

bewoners is hoger. Een goed aanbod aan tussenvormen is daarmee een 

voorinvestering om te voorkomen dat onnodig intensieve zorg wordt gebruikt. 

Om tot uitvoering van de doelstelling omtrent tussenvormen te komen is een 

samenspel van actoren benodigd; een hecht netwerk. Wij adviseren om 

duidelijke normen op te stellen voor de nieuwe (geclusterde) tussenvormen, 

waarin alle signalen vanuit de verschillende partijen goed verwerkt zijn. Nu 

voldoen lang niet alle geclusterde woonconcepten aan de behoefte van de 

bewoners, bijvoorbeeld als het gaat om de aanwezige faciliteiten 

(ontmoetingsruimte, buitenruimte, comfort, horeca), de gemeenschapszin, 

omvang en het soort medebewoners. Vervolgens kan deze norm 

complexgewijs uitgedragen worden. 
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Leefstijlen als opstap naar variatie in het aanbod 
Ook binnen de geschikte, geclusterde en 24-uurs geclusterde woonvormen is 

het wenselijk om variatie in verschijningsvorm aan te bieden. De nieuwe 

generatie ouderen vraagt immers om een meer divers woningaanbod, dat 

aansluit op een breder palet aan leefstijlen onder deze generatie. Wij adviseren 

om de diverse leefstijlen te gebruiken als inspiratie voor variatie in het 

woningaanbod. Deze variatie kan onder andere gezocht worden in woningtype, 

medebewoners, gemeenschappelijke ruimten, interactie met de buurt, 

activiteiten etc. Deze variatie kan zowel binnen als tussen locaties worden 

aangebracht. De gemeente Delft en de woningcorporaties kunnen vanuit een 

overstijgende blik goed toezicht houden op de gewenste variatie. Eventueel 

kan er een toewijzende rol worden genomen (door middel van 

urgentieregelingen en labels of verordeningen voor doelgroepen). Wij geven 

de volgende kaders mee: 

• In grotere complexen kan de eigenaar het complex opsplitsen om aan te 

sluiten op verschillende leefstijlen. 

• In complexen van 50 woningen of minder is het lastig om divers aanbod te 

realiseren binnen de locatie én het complex te exploiteren. 

• Kleinschalige woonvormen (bijvoorbeeld voor mensen met dementie) 

voorzien in de woonwensen van een kleinere klantengroep en dragen 

daarmee juist bij aan de gewenste differentiatie (tussen locaties).  

• Dementerenden met een migratieachtergrond vallen in een zeker stadium 

terug op de moedertaal. In een etnisch diverse omgeving zorgt dit voor een 

taalbarrière tussen cliënt en personeel. Daarbij kan het een oplossing zijn 

om voor deze ‘leefstijl’ aparte woonvormen of afdelingen te creëren, of 

om personeel aan te nemen dat onderlegt is in andere talen. Daarbij geldt 

wel de kanttekening dat etnische minderheden het wonen met zorg vaker 

in de eigen familiekring regelen. De behoefte moet goed worden 

gemonitord. 

 

Strategieën voor bestaand vastgoed  
In traditionele verzorgingshuizen kunnen de (vele) gemeenschappelijke 

ruimten niet worden gefinancierd. De huur betaalt daarmee niet goed voor de 

rest van het vastgoed en dat maakt het voor zorgaanbieders lastig om ouder 

vastgoed staande te houden. Dit vraagstuk vraagt om complexgerichte 

strategieën waarbij de opties omtrent het scheiden wonen en zorg, 

transformeren, renoveren en doelgroepenwisselingen worden afgewogen. In 

sommige gevallen is sloop-nieuwbouw duurzamer en lonender dan oude 

panden omhoog houden of ingrijpend te renoveren. Aan overbodige 

gemeenschappelijke ruimten kan eventueel ook invulling gegeven worden 

ruimten door andere functies (bijvoorbeeld dagbesteding, buurtactiviteiten en 

thuiszorg) in bestaande complexen te integreren. 

 

Veranderprocessen in de woonzorgorganisatie 
Transformatie van vastgoed gaat gepaard met veranderprocessen in de 

woonzorgorganisatie. Wij constateren dat het op ‘nieuwe’ grond makkelijker is 

om vernieuwend aanbod te realiseren. Op bestaande plekken moet bij 

transformatie de zorgorganisatie immers ook fors omschakelen, en dit blijkt 

vaak een lastig proces. De corporaties en zorgaanbieders in Delft wensen op 

het gebied van ouderenhuisvesting daarom samenwerking gericht op innovatie 

en ketenintegratie. Veranderingen in het vastgoed gaan dan vaker goed samen 

met veranderingen in de zorgverlening. In het verlengde hiervan vraagt nieuw 

of vernieuwd vastgoed soms om gerichte toewijzing aan ouderen (en wellicht 

leefstijlen). In samenwerking met de gemeente kan gekeken worden naar de 

ruimte om hier van het woonruimteverdeelsysteem af te wijken. Daarnaast is 

het hierin van belang om eenduidig aan de slag te gaan met de manier van 

toewijzen, die door allen partijen wordt gedragen.  
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Centrale marktplaats voor technologie 
Het is onze aanbeveling om één partij of één ‘marktplaats’ te realiseren voor 

alle technologische snufjes, domotica of IOT (‘internet of things’). Daarmee valt 

technologie straks makkelijker in te passen en heeft de consument een beter 

overzicht. Een groot aandachtspunt daarbij is het (gebrek aan) WIFI-aanbod in 

bestaand vastgoed en de diensten die via dit netwerk verlopen. De 

leveringszekerheid van technologie is daarmee nu nog een risico, maar er 

liggen ook veel kansen. 

 

Toenemende financiële druk  
Wij horen van de zorgaanbieders dat zij een toenemende financiële druk 

ervaren in het verlenen van de zorg aan huis, door de toenemende spreiding 

en intensiteit van de zorgvraag van extramurale ouderen. De beschikbare 

financiële middelen lopen in verhouding terug. Zorg aan huis in geclusterde 

woonvormen is hierin efficiënter en werkt verlichtend op deze druk.  

 

Toenemend beroep op woningaanpassingen 
Van de ouderen met een (lichte) zorgvraag die kunnen en willen blijven wonen 

in een reguliere woning, zal in de toekomst een groeiend deel wonen in een 

koopwoning. De belangrijkste opgave voor deze groep is om ervoor te zorgen 

dat hun woningen tijdig geschikt gemaakt worden, zodat zij hier zelfstandig 

kunnen blijven wonen. In dat kader is het relevant om te vermelden dat de 

regeling van woningaanpassingen in het kader van de Wmo is veranderd; de 

eigen bijdrage voor particulieren is aanzienlijk lager geworden. Dit zal 

waarschijnlijk zorgen voor een toename van de aanvragen voor 

woningaanpassingen (met hogere kosten voor de gemeente als gevolg). 
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4. Verstandelijk beperkten  (VG) 

In dit hoofdstuk beschrijven wij eerst de woonwensen van mensen met een VG-

indicatie en geven we een beeld van de bestaande woonvormen voor deze 

groep. Vervolgens analyseren we de ontwikkeling van de vraag naar plekken 

voor zorg met verblijf voor de VG-groep, en zetten we deze vraagontwikkeling 

af tegen het bestaande aanbod. Aan de hand van deze analyse wordt de balans 

tussen het aanbod en de vraag aan woonplekken naar de toekomst toe in beeld 

gebracht. De balans tussen vraag en aanbod dient als uitgangspunt voor de 

kwantitatieve en kwalitatieve invulling van de beleids- en huisvestingsopgaven.  

 

Soms wonen mensen met een verstandelijke beperking in een reguliere 

woning. Vaak woont deze doelgroep, met name wanneer de zorg- of 

ondersteuningsvraag zwaarder is, in een zorginstelling. In dit onderzoek richten 

wij ons primair op de groep die gebruik maakt van Wlz-zorg. Dit houdt in dat 

we het hebben over mensen die ‘levenslang en levensbreed’ ondersteuning 

nodig hebben, thuis of in een zorginstelling. Deze mensen staan onder 

permanent toezicht of ontvangen 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Omdat 

we ingaan op de groep mensen die levenslang behoefte heeft aan zorg met 

verblijf, spreken we niet over een groep die uitstroomt.  

 

In de afgelopen jaren is de toegang tot de Wlz voor mensen met een 

verstandelijke beperking iets beperkter geworden. Nieuwe cliënten met een 

lichte zorgvraag (Wlz-indicaties VG 1 tot en met 3) kunnen tegenwoordig geen 

beroep meer doen op een woonplek in een instelling. In plaats daarvan krijgen 

zij ondersteuning vanuit de Wmo. Bestaande cliënten met een lichte zorgvraag 

die in een instelling wonen, mogen hier wel blijven.  

 

4.1 Woonwensen en woonvormen  

Tijdens een klantenpanel in mei 2019 zijn de woonwensen van de doelgroep 

VG besproken met cliënten die woonachtig zijn in de gemeente. Tezamen 

hebben wij een beeld opgesteld van de gewenste woning, woonomgeving en 

de benodigde zorg en ondersteuning.  

 

Wensbeelden VG 
In het klantenpanel is er gesproken met een groep van circa 10 personen met 

een verstandelijke beperking. De woonvormen van de deelnemers lopen 

uiteen van groepswonen en thuis wonen tot studio’s en appartementen in 

geclusterde of gespikkelde vorm. Op basis van de gesprekken en onze 

ervaringen elders in het land herleiden wij de volgende kwalitatieve 

wensbeelden van verstandelijk beperkten voor het wonen met zorg. 

 
Woning 

• Het leeuwendeel van de doelgroep is tevreden met waar hij of zij woont. 

Ten aanzien van de woning (eigen voorzieningen, oppervlak, buitenruimte) 

formuleren de cliënten weinig concrete woonwensen. In hun beleving gaat 

het vaak om de woonvorm die als prettig of niet prettig wordt ervaren. 

Hierin kan naar gelang worden geschoven in meer of minder 

zelfstandigheid en het type woonomgeving (rustig of prikkelend). Hierin 

streeft een deel van de VG wel naar zelfstandigheid met ambulante 

begeleiding. Dit blijkt ook uit de wachtlijst (60 mensen) voor de nieuwe 

trainingslocatie ‘De Groene Haven’ die begeleid zelfstandig wonen biedt 

ter doorstroming. 

• Een deel van de cliënten geeft wel aan dat zij graag meer met 

leeftijdsgenoten willen samenwonen, waarmee zij beter kunnen 

communiceren. 
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• In het woningaanbod moet ook aandacht zijn voor de draaicirkels van 
rolstoelen binnen de woningen en de ruimtes voor het stallen van fietsen 
en andere vervoersmiddelen.  

 
Woonomgeving 

• Ook voor de doelgroep VG geldt dat zij nabijheid wensen tot 

voorzieningen. In het bijzonder gaat het daarbij om de supermarkt, 

huisarts en het OV. Goede OV-bereikbaarheid kan leiden tot een lager 

beroep op de regiotaxi.  

• In het type buurt zoekt een deel van de cliënten vooral rust en ruimte, waar 

een ander deel juist behoefte heeft aan reuring. 

• De doelgroep zoekt in het contact met de buren naar af en toe een praatje, 

maar behoeft niet veel contact met de buren. Ze willen wel allemaal buren 

hebben, zodat ze zich niet geïsoleerd voelen in de wijk. 

 
Zorg en ondersteuning 

• De begeleiding aan cliënten kan in individuele gevallen wel verbeterd 

worden. Zo is er soms sprake van miscommunicatie, duurt het te lang 

voordat een begeleider terugbelt of weet de begeleider niet goed in te 

schatten wat een persoon wel of niet kan.  

• De cliënten zijn te spreken over de begeleiding die zij ontvangen, die in 

contactmomenten wordt afgestemd op de zorgsituatie. Daarbij is het 

wenselijk dat begeleiders ook per cliënt kijken wat ze wel en wat ze niet 

kunnen. Een groepsbenadering werkt hierin niet. Een deel van de 

doelgroep krijgt ambulante begeleiding en/of persoonlijke begeleiding, 

maar ook zijn er situaties waarbij de persoon in een zelfstandige woning 

woont waar de begeleiders langskomen voor een vragenuurtje.  

• Met betrekking tot de groep die intensieve begeleiding nodig heeft, is het 

belangrijk dat de persoonlijke en ambulante begeleiders dicht in de buurt 

zijn. Snelle en adequate zorgverlening is een belangrijk aspect in de 

woonervaring. Uiteindelijk is het een totaalbeeld, waarbij de zorgverlening 

een cruciale rol speelt in het wel of niet prettig voelen van de persoon. 

• Het gebruik van technologie in de dienstverlening werkt wisselend voor de 

doelgroep. De één ervaart het als een handig communicatiemiddel, de 

ander mist de emotionele band bij het communiceren via een scherm. 

• De begeleiders zelf geven aan dat zij momenteel te weinig steunpunten in 

de wijk voorhanden hebben. 

 

Woonvormen in Delft  
In dit rapport maken wij onderscheid tussen de woonvormen ‘geclusterd’ en 

‘gespikkeld’ die bedoeld zijn voor de doelgroep mensen met een verstandelijke 

beperking. Onder de woonvorm ‘geclusterd’ valt een uiteenlopend palet aan 

woonvormen: van instellingszorg in groepswoningen tot geclusterde 

appartementen, hofjeswoningen of zorgboerderijen. Onder ‘gespikkeld’ 

wonen vallen zelfstandige appartementen of woningen in de nabijheid van een 

geclusterde woonvorm. Zie voor een uitgebreide omschrijving van de 

woonvormen bijlage 3. 

• Een belangrijke notie is dat de doelgroep VG bijzonder heterogeen is: een 

deel is ook lichamelijk gehandicapt en heeft dus een woning nodig die 

rolstoelgeschikt is, bij het andere deel is dit niet het geval. De variatie in de 

VG-doelgroep betekent dat zorgvastgoed flexibel gebouwd moet worden; 

het liefst is een woning geschikt te maken voor een veranderende 

zorgzwaarte. Ook de VG-doelgroep wordt ouder; dit stelt eisen aan het 

woonzorgvastgoed.  

• Zorgaanbieders clusteren verstandelijk beperkten vaak op basis van 

leeftijd, zorgzwaarte en het al dan niet voorkomen van een combinatie met 

psychiatrische klachten om een zekere mate van homogeniteit te 

bereiken. Uiteindelijk wordt een dergelijk cluster vanzelf weer heterogeen 

door individuele ontwikkelingen in de zorgvraag.  
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• De illustraties hieronder geven een indruk van de variëteit aan 

woonvormen die vallen onder de noemer ‘geclusterd wonen’.  

 

Figuur 4.1: Voorbeelden geclusterd wonen voor verstandelijk beperkten 

 

4.2 Woonvraag van verstandelijk beperkten  

Het aantal Wlz-indicaties voor zorg aan verstandelijk beperkten (VG) is over de 

jaren 2015 tot en met 2019 gestegen (bijlage 4). In 2019 waren er volgens de 

afgegeven Wlz-indicaties van zorgkantoor DSW 391 mensen met een VG-

indicatie in Delft. Deze stijging komt mede doordat er omstreeks 2016 en 2017 

een fors aantal mensen een herindicering naar de Wlz-zorg heeft gekregen. Aan 

de hand van deze indicatiegegevens en de bevolkingsprognose van de 

gemeente Delft hebben wij een inschatting opgesteld van de zorgvraag van 

verstandelijk beperkten voor de periode tot 2040. In deze basisprognose is 

inzichtelijk gemaakt hoe de totale zorgvraag van verstandelijk beperkten zich 

zal ontwikkelen. De onderstaande tabel toont de verwachte vraag naar VG-

plekken volgens de basisprognose: een beleidsvrije, demografische 

doorrekening op basis van de huidige vraag.  

 

Tabel 4.1: Gemeente Delft. Prognose woonvormen (2019 - 2040), basisvariant 

 2019 2025 2030 2035 2040 

Prognose  390 410 420 430 440 

Geclusterd wonen  345 360 370 375 380  

Gespikkeld wonen    45 50 50 55 60 

Bron: Bevolkingsprognose Delft, Indicatiegegevens DSW, bewerking Companen.  

 

In bovenstaande tabel maken we een kwalitatief onderscheid naar geclusterd 

en gespikkeld wonen. Daarnaast woont een deel van de doelgroep 

verstandelijk beperkten niet geclusterd of gespikkeld. Door middel van 

gesprekken met het Zorgkantoor DSW en Ipse de Bruggen, de grootste 

zorgaanbieder voor de doelgroep VG in Delft, hebben we gepoogd de grootte 

van dit deel in beeld te krijgen. Uit deze gesprekken bleek dat er geen 

eenduidige omvang van deze groep kan worden gegeven. Aan de hand van dit 

inzicht benaderen we deze groep niet als een aparte groep in de prognoses. 

De vraagkant hebben we in beeld gebracht. Daar valt nog een aanvullende 

vraagdruk aan toe te voegen die afkomstig is van de grote wachtlijst voor een 

woonplek bij een zorgaanbieder. Op deze wachtlijst staan circa 87 mensen.  

 

Net als voor de andere doelgroepen die we in deze rapportage behandelen 

heeft er voor de doelgroep VG ook een werksessie plaatsgevonden. In deze 

werksessie hebben we met zorgaanbieders besproken welke trends van 

invloed zullen zijn op de toekomstige vraag naar wonen met zorg.  

• In Delft is het geval dat een groot deel van de mensen met een VG-indicatie 

nu thuis woont en gebruikmaakt van dagbesteding bij de zorgaanbieder. 

De mensen met een VG1 en VG2 indicatie wonen bijvoorbeeld niet meer 

in woonvormen van zorgaanbieder Ipse de Bruggen.  
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• Een deel van de groep (licht) verstandelijk beperkten ‘verdwijnt van de 

radar’. Soms doen zij wel een beroep op dagbesteding, maar is de 

woonsituatie minder bekend.  

 

Lokaal wonen en extramuralisering  
Tijdens de werksessie met de gemeente en zorgaanbieders zijn er verschillende 

trends besproken die invloed zouden kunnen hebben op de woonvraag van de 

doelgroep VG. De deelnemers aan de werksessie nemen de trend van het 

‘lokaal wonen’ waar. Dit houdt in dat er een toenemende behoefte is om te 

wonen nabij de thuisomgeving of ouders. Zorgaanbieders zetten daarbij vaker 

in op zorg zo dicht mogelijk bij de thuisomgeving. Als een gevolg daarvan 

verwachten wij dat de vraag naar VG-zorg meer evenwichtig verspreid zal 

worden over de regio en het land. Als scenario nemen wij mee dat de vraag 

naar VG-plekken in de verschillende gemeenten in de regio meer verdeeld gaat 

worden naar rato van het aantal inwoners; het gat tussen het regionaal (circa 

6,1 VG-cliënten per 1.000 inwoners) en gemeentelijk gemiddeld aantal VG-

cliënten (circa 3,8 VG-cliënten per 1.000 inwoners) wordt dan voor 52% 

gedicht. Dit betekent dat er meer plekken nodig zijn in de gemeente Delft en 

juist minder in de regiogemeenten in het Delfland.  

 

Een andere trend die werd herkend is de trend van extramuralisering. Het blijkt 

dat er veel vraag is naar het scheiden van wonen en zorg, ofwel 

extramuralisering. Hiervoor zetten we vaker in op het zelfstandig huisvesten 

van de VG doelgroep en vangen we daarmee de groei in de vraag op. Als wij 

uitgaan van een progressieve extramuralisering5, dan kan het aantal 

gespikkelde woonvormen oplopen naar 80 tot 90 In 2040. Deze verdeling van 

de kwalitatieve vraag geldt als een bovengrens. Rekening houdend met de 

trend van lokaal wonen en extramuralisering verandert de kwantitatieve en 

                                                                 
5  Hierbij wonen op termijn alle lichte VG, 40% van de VG3 en 15% van de VG4,  SG(LGV) en VG6 

groep gespikkeld. Zie bijlage 6 voor het overzicht.  

kwalitatieve vraag naar woonplekken voor VG. In de volgende tabel en grafiek 

staat weergegeven hoe de vraag eruit ziet voor de VG-doelgroep in de jaren  

2019 tot en met 2040.  

 

Tabel 4.2: Gemeente Delft. Prognose woonvormen (2019 - 2040), trendvariant 

 2019 2025 2030 2035 2040 

Prognose 390 465 525 585 650 

Geclusterd wonen  345 400 440 480 520 

Gespikkeld wonen    45 65 85 105 130 

Bron: Bevolkingsprognose Delft, gegevens zorggebruik DSW en bewerking Companen. 

 

Figuur 4.2: Gemeente Delft. Prognose woonvormen (2019 – 2040), trendvariant 

 
Bron: Bevolkingsprognose Delft, gegevens zorggebruik DSW en bewerking Companen. 
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4.3 De huisvestingsopgave: match tussen vraag en 
aanbod 

Aan alle zorgaanbieders die zich richten op zorg voor verstandelijk beperkten 

is gevraagd hoeveel zorgplekken zij hebben voor deze doelgroep. In bijlage 1 is 

het volledige aanbod per aanbieder terug te vinden. 

 

Een vergelijking van de vraagprognose met het huidige woonzorgaanbod voor 

de doelgroep verstandelijk beperkten, laat zien dat het aanbod aan geclusterde 

woonvormen op dit moment onvoldoende is om aan de vraag te voldoen. 

Hierbij is uitgegaan van de trendvariant van de prognose. In de komende jaren 

zal het tekort aan geclusterde woonvormen toenemen. De vraag naar en het 

aanbod aan gespikkeld wonen is op het moment in balans. In de toekomst zal 

er een tekort ontstaan dat met de jaren oploopt.  

 

Figuur 4.3: Vraag en aanbod balans woonvormen doelgroep verstandelijk beperkten 

 

Bron: Aanbodinventarisatie zorgaanbieders, prognosemodel Companen. 

Tabel 4.3: Vraag en aanbod woonvormen voor doelgroep verstandelijk beperkten 
 Vraag-

Aanbod 
2019 

Vraag-
Aanbod 

2025 

Vraag-
Aanbod 

2030 

Vraag-
Aanbod 

2035 

Vraag-
Aanbod 

2040 

Geclusterd wonen   -40 -95 -135 -175 -215 

Gespikkeld wonen  0 -20 -40 -60 -85 

Totaal -40 -115 -175 -235 -300 

Bron: Aanbodinventarisatie zorgaanbieders, prognosemodel Companen. 

 

Uit voorgaande grafiek en tabel constateren we het volgende: 

• Er is op dit moment niet genoeg geclusterd aanbod om in de vraag naar 

geclusterd aanbod te voorzien. Er bestaat momenteel een onbalans met 

een tekort van 40 plekken geclusterde plekken. Een verklaring van het 

tekort dat we aantonen is dat een deel van de verstandelijk beperkten met 

een Wlz-indicatie niet in een geclusterde of gespikkelde woonvorm woont 

maar gebruik maakt van een Persoonsgebonden budget, met een PGB in 

een ouderinitiatief woont of bij de ouders thuis woont. Echter bestaat er 

ook een deel van de VG-doelgroep die thuis woont maar wel behoefte heeft 

aan een woonplek bij een zorgaanbieder. Daarnaast zien we een grote 

wachtlijst voor woonplekken bij zorgaanbieders. Kijkend naar de toekomst 

zien we dat de bevolkingsgroei zorgt voor een toename in de vraag naar 

woonplekken. Daarmee zal het tekort van 40 geclusterde woonplekken 

stijgen tot 215 plekken in 2040.   

• Op het moment is vraag en aanbod van gespikkeld wonen in balans. In 2025 

zal er een tekort zijn aan 20 plekken. Het tekort aan gespikkelde plekken 

zal gestaag stijgen tot 85 plekken in 2040.   
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4.4 Beleidsopgaven VG 

Uitbreiden en moderniseren van bestaand vastgoed  
Uitbreiding van het aanbod zou voornamelijk bestaan uit geclusterde 

woonvormen en voor een deel uit ‘gespikkeld wonen’. Voor de geclusterde 

woonvorm valt het aan te raden kleinschalige woonvormen toe te voegen. 

Deze vormen bieden cliënten een eigen appartement met voorzieningen 

(sanitair, soms ook een keuken) en daarnaast een ontmoetingsruimte of een 

gezamenlijke woonkamer. Ontmoetingsruimten die aanwezig zijn in bestaand 

aanbod en nieuw geclusterd aanbod, kunnen ook worden gebruikt door 

cliënten die in de nabije omgeving (‘gespikkeld’) wonen. Een dergelijke plek 

biedt bewoners structuur (dagritme) en mogelijkheden voor ontmoeting en 

ontspanning. Er kan ook op een laagdrempelige manier begeleiding worden 

geboden. Ook liggen er kansen die de beweging in BW kan bieden. Door de 

afbouw van BW-plekken in de gemeente, kan het vrijkomende bestaande 

vastgoed van BW worden ingezet voor het huisvesten van andere doelgroepen 

zoals de doelgroep VG. 

 

Diverse zorgvraag vraagt om doorstroming en flexibel bouwen 
Om goed te voorzien in de diverse zorgvraag en mate van zelfstandigheid van 

de VG-doelgroep is er uiteenlopend vastgoed nodig. Het uitgangspunt daarbij 

is dat zowel op- als afstroming mogelijk moet zijn als dat past bij de behoefte 

van de cliënt. Enerzijds vraagt dit om genoeg variatie in het aanbod: bijv. in 

woningtype, geschiktheid, zelfstandigheid, locatie en ontmoetingsplekken. 

Anderzijds kan het flexibel bouwen van zorgvastgoed de nodige mogelijkheden 

tot variatie geven. Een deel van de doelgroep (VG8) is rolstoelgebonden en 

heeft dus een aangepaste woning nodig. Voor ouder wordende cliënten 

verandert de zorgvraag. Bij voorkeur zijn woningen daarom makkelijk 

aanpasbaar voor een veranderende zorgzwaarte. 

 

Gemengd wonen kán 

Een deel van de VG-cliënten zou goed kunnen wonen in een gemengd wonen-

project waarin ook andere doelgroepen wonen (GGZ, jeugd, ouderen). Een 

voorbeeld van een succesvolle gemengde woonvorm is de locatie Delfshove 

van Pieter van Foreest. Naast ouderen wonen hier 19 jongvolwassenen die zorg 

ontvangen van Ipse de Bruggen. De combinatie van de doelgroepen ouderen 

en VG blijkt goed te werken. Het opzetten van dergelijke projecten vraagt om 

meer samenwerking tussen zorgaanbieders. Hierin is een regierol weggelegd 

voor de gemeente om de samenwerking tussen zorgaanbieders en corporaties 

te bevorderen.  

 

Randvoorwaarden extramuralisering 
Er bestaat een grote vraag naar het scheiden van wonen en zorg. In eerste 

instantie wordt er niet ingezet op een kwantitatieve uitbreiding van het 

aanbod, maar juist op het vaker zelfstandig huisvesten van de doelgroep. Uit 

de werksessie hebben we de volgende randvoorwaarden voor 

extramuralisering opgehaald:  

• Het stelt eisen aan de zorginfrastructuur en de samenwerking tussen 

ketenpartners om de zelfstandige huisvesting te realiseren en succesvol te 

laten zijn.  

• Naast een goede samenwerking is een geschikte woonomgeving en goede 

spreiding over de gemeente onmisbaar. Hierdoor kan bijvoorbeeld 

aanbieder Ipse de Bruggen zich meer toeleggen op de kwalitatieve 

opgaven in het huidige vastgoed.   

• Andere randvoorwaarden om zelfstandige huisvesting te realiseren is het 

bestaan van een stevig sociaal netwerk waaraan ook informele zorg en 

mantelzorg kan worden ontleend.  

• Onderzoeken wijzen uit dat komende decennia het aanbod in mantelzorg 

flink zal gaan dalen. Dit maakt het belangrijk om de sociale veiligheid van 
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de doelgroep te waarborgen door activiteiten en voorzieningen in de buurt 

aan te bieden en de doelgroep samen te laten komen.  

• De VG-doelgroep wordt veel ouder en doet daarbij vaker een beroep op 

de ouderenzorg. Hier liggen kansen om de zorgvraag tussen 

zorgaanbieders te combineren, mits de partijen deze samenwerking 

organisch laten groeien. 

• Er wonen nauwelijks VG-cliënten met een migratieachtergrond bij 

zorgaanbieders; zij doen wel een beroep op de dagbesteding. Ouders 

houden hun kinderen vaak langer thuis en organiseren een groot deel van 

de zorg binnen de familiekring. Bij zware gedragsproblematiek kloppen 

deze families doorgaans aan voor een beschermde woonplek. Voor de 

oudere VG-cliënt met een migratieachtergrond ligt door deze solidariteit 

in eigen kring een groter risico op eenzaamheid. 
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5. Beschermd Wonen & MO 

Voor mensen met psychiatrische problematiek die behoefte hebben aan een 

beschermde woonplek bestaan verschillende regelingen in Nederland. 

Kortdurende behandeling en opname in een psychiatrische instelling wordt 

bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Cliënten met een psychische 

aandoening die langdurig (meer dan 3 jaar) behandeld worden en verblijven in 

een GGZ-instelling, krijgen deze zorg en het verblijf vergoed vanuit de Wet 

Langdurige Zorg (Wlz). Het aantal verblijfsplekken voor deze groep is in de 

afgelopen jaren afgebouwd; veel van deze mensen hebben inmiddels een plek 

gevonden binnen de derde regeling: het Beschermd Wonen (BW), dat wordt 

gefinancierd uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

 

 

Beschermd Wonen (BW) is een regeling voor mensen die niet zelfstandig 

kunnen wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek en 

waarbij behandeling niet (meer) op de voorgrond staat.  Vanuit de regeling 

wordt zowel de zorg als het verblijf bekostigd. Vanaf 2021 zal een deel van deze 

doelgroep weer aanspraak maken op zorg met verblijf vanuit de Wlz omdat zij 

‘levenslang en levensbreed’ ondersteuning nodig hebben. De woon- en 

zorgvraag van deze doelgroep zal onder dit nieuwe financieringsregime niet 

wezenlijk veranderen. Deze transitie nemen we daarom niet mee in de 

prognoses. De gemeente Delft zal als regiogemeente vanaf 2021 

verantwoordelijk worden voor het bieden van BW in de eigen gemeente. In dit 

onderzoek gaan we in op vraag en aanbod in de gemeente Delft.  

 

In dit hoofdstuk beschrijven wij eerst de woonwensen van mensen met een 

indicatie voor BW en geven we een beeld van de bestaande woonvormen voor 

deze groep. Vervolgens maken we een analyse van de ontwikkeling van de 

vraag naar plekken voor zorg met verblijf voor mensen met een indicatie voor 

BW en zetten we deze af tegen het bestaande aanbod. Ook gaan we in op de 

te verwachten jaarlijkse uitstroom vanuit deze voorzieningen naar reguliere 

woonruimte. 

5.1 Woonwensen en woonvormen BW & MO 

Wensbeelden 
Voor de doelgroep BW & MO is er een gesprek gevoerd met circa 5 inwoners 

uit diverse woonvormen: intramuraal verblijf, begeleid wonen en begeleid 

zelfstandig wonen. Op basis van dit gesprek en onze ervaringen elders in het 

land herleiden wij de volgende kwalitatieve wensbeelden voor het wonen met 

zorg. 

 
Woning 

• Een enkele BW-cliënt spreekt een duidelijke behoefte uit aan het 

groepswonen, mits de slaapkamers ruim genoeg zijn. Zij delen graag 

voorzieningen met anderen vanwege de sociale interactie die dat 

meebrengt. Een zelfstandige woonsituatie is voor deze groep (nu) niet 

geschikt. Het groepswonen vereist wel toezicht om overlast tegen te gaan. 

• De meeste cliënten geven de voorkeur aan een eigen appartement met 

een aparte slaapkamer en eigen sanitaire voorzieningen. 

• Cliënten die momenteel gespikkeld wonen geven aan in een stabiele en 

goede situatie te wonen. Geluidsoverlast is hierin een aandachtspunt 

omdat dit de cliënten onrustig kan maken. 

 
Woonomgeving 

• BW-cliënten hebben doorgaans minder binding met buren of buurt. De 

sociaal aangelegde cliënt zoekt dit wél meer uit zichzelf op. Om sociale 

interactie te stimuleren is de nabijheid tot voorzieningen belangrijk. 

Daarbij gaat het voornamelijk om winkels, supermarkt, medicatie en een 

begeleidingspost. 



 

503.108 | Onderzoek ‘Langer en Weer Thuis’ 41 

 
Zorg en ondersteuning 

• De doelgroep heeft behoefte aan het ondernemen van (veel) activiteiten, 

zoals uitstapjes en dagbesteding. Hiervoor is niet altijd ruimte in de 

begeleiding om dit mogelijk te maken. 

• De begeleiding wordt gesplitst over verschillende taken. Zo kan een cliënt 

persoonlijke begeleiding ontvangen voor problematiek en begeleiding bij 

administratieve en/of huishoudelijke zaken. Sommige cliënten zouden dit 

liever minder verdeeld zien en over de verdeling zelf de regie hebben. 

• Continuïteit in de persoonlijke begeleiding wordt als zeer prettig ervaren. 

De cliënten zijn gebaat bij het creëren van een vertrouwensband. De 

zorgverlening speelt een cruciale rol in het welzijn van de persoon. Snelle 

en adequate zorgverlening is een belangrijk aspect in de woonervaring. 

• Een zorgplan helpt bij de ontwikkeling en het zelfstandiger worden door 

verandering te meten en vast te leggen, mits op het ontwikkelpad niet 

teveel tijdsdruk  gelegd wordt.  

 
Woonvormen 
Er is een grote variëteit aan woonvormen binnen BW: van groepswoningen 

waar de cliënten alleen een eigen slaapkamer hebben, tot geclusterde 

woonvormen waarin cliënten in een eigen appartement wonen en alleen als zij 

daar behoefte aan hebben gebruik maken van gemeenschappelijke voor-

zieningen. Er zijn in Delft ook enkele reguliere woningen waar mensen met een 

BW-indicatie wonen (‘gespikkeld wonen’); over het algemeen zijn deze gelegen 

in de nabijheid van een BW-voorziening. 

 

De illustraties hieronder geven een indruk van de variëteit aan woonvormen 

die vallen onder de noemer BW. 

 
 
 

 
Figuur 5.1: Voorbeelden Beschermd Wonen 

 

5.2 Vraaganalyses 

Vraag naar Beschermd Wonen (BW) 
Ten tijde van juli 2019 hebben circa 275 mensen een indicatie voor Beschermd 

Wonen (BW) in de gemeente Delft (zie bijlage 4). Dit totaalcijfer beslaat alle 

PGB en ZIN-indicaties voor zowel Beschermd Wonen als begeleid wonen. We 

stellen vast dat het aantal BW-beschikkingen in recente jaren licht is gedaald. 

Dit beeld wordt herkend door de zorgaanbieders. Wij vermoeden dat dit het 

effect is van de ambulantisering van de zorg. De beschikking komt dan te 

vervallen en de zorg wordt dan betaald vanuit het WMO-begeleidingsbudget.  
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• Middels een vragenlijst hebben wij bij aanbieders de wachtlijsten voor BW 

achterhaald. Volgens aanbieders staan er in totaal nog 24 mensen op een 

wachtlijst voor BW.6 Deze wachtlijst beschouwen wij als een aanvullende 

(uitgestelde) behoefte en zit reeds in de cijfers verwerkt onder de noemer 

‘overbruggingszorg’. Momenteel ontvangen 53 BW-cliënten 

overbruggingszorg thuis. Deels zijn dit de wachtenden op een intramuraal 

verblijf (circa 20-25) en deels betreft dit mensen die thuis ambulante zorg 

ontvangen (circa 30). De onderstaande tabel toont de totale verwachte 

vraag naar BW volgens de prognose: een beleidsvrije, demografische 

doorrekening op basis van de huidige vraag.  

 
Tabel 5.1: Basisprognose vraag naar BW (2019 - 2040)  

  2019 2025 2030 2035 2040 

Doorrekening (inclusief overbruggingszorg) 275 280 280 285 285 
Bron: Indicaties BW Delft, bevolkingsprognose en bewerking Companen. 

 

Net als voor de andere doelgroepen is ook voor de doelgroep BW in het 

voorjaar van 2019 in een werksessie met aanbieders besproken welke trends 

van invloed zullen zijn op de toekomstige vraag naar BW-plekken. 

• Een belangrijke conclusie van deze werksessie is dat - in lijn met landelijke 

ontwikkelingen - ook in Delft een ontwikkeling wordt voorzien waarbij 

mensen met een psychische beperking vaker begeleid wonen, in plaats van 

in een instellingszorg. Dat betekent dat mensen minder snel zullen 

instromen in BW, maar ook dat een deel van de huidige bewoners in BW 

een deel versneld uitstroomt.  

• Er zijn volgens de zorgaanbieders kansen om het aantal plekken met 24-

uursbegeleiding in Delft te verkleinen, mits de oproepbare begeleiding 

                                                                 
6 Het is mogelijk dat hier dubbelingen in zitten aangezien dezelfde persoon bij verschillende 

aanbieders op een wachtlijst kan staan. De daadwerkelijke vraag kan daardoor iets lager 
uitvallen. 

7  Berekend op basis van peildatum gegevens van de centrumgemeente (1 januari 2019). 

(24/7 begeleiding thuis en binnen 30 minuten ter plaatse) goed wordt 

geregeld en er voldoende woonruimte beschikbaar is voor mensen die nu 

nog in een besloten instelling verblijven. De zorgaanbieders zien dit 

‘beschermd thuis’ als een wenselijke tussenstap die de drempel naar 

zelfstandigheid verlaagt en goedkoper is dan verblijf in een BW-plek.  

• Een andere ontwikkeling die van invloed kan zijn op de toekomstige vraag 

vatten we samen onder het ‘lokaal wonen’. Delft vangt, als regiogemeente, 

op dit moment een relatief groot deel van de regionale vraag naar BW op 

(circa 2,6 BW-cliënten per 1.000 inwoners7). De centrumgemeentefunctie 

die Delft nu vervult komt met ingang van 2021 te vervallen. De middelen 

voor BW, MO en Wmo 2015 begeleiding worden vanaf 2021 aan elke 

individuele gemeente beschikbaar gesteld. Als scenario nemen wij mee dat 

de vraag naar BW-plekken in de verschillende gemeenten in de regio meer 

verdeeld gaat worden naar rato van het aantal inwoners; het gat tussen 

het regionaal (circa 1,7 BW-cliënten per 1.000 inwoners8) en gemeentelijk 

gemiddeld aantal BW-cliënten (circa 2,6 BW-cliënten per 1.000 inwoners) 

wordt daarmee volledig gedicht in aanloopt tot 2031. In dat jaar loopt de 

zichttermijn voor spreiding van BW-voorzieningen af en zou de 

decentralisatie moeten zijn voltooid. Dit betekent dat er minder plekken 

nodig zijn in de gemeente Delft en juist meer in de regiogemeenten in het 

Delfland.  

 

Onderstaande tabel en grafiek toont de verwachte vraag in de verschillende 

scenario’s zoals hierboven toegelicht.  

 

  

8 Een benadering op basis van regionale statistieken over het aantal cliënten in BW per halfjaar (1e 

en 2e helft 2018): https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/19/clienten-beschermd-wonen-
2018 

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/19/clienten-beschermd-wonen-2018
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/19/clienten-beschermd-wonen-2018
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Figuur 5.2: Scenario’s vraag naar plekken voor zorg met verblijf, BW (2019 - 2040) 

 
Bron: Indicaties BW Delft, halfjaarcijfers BW-regio, bevolkingsprognose en bewerking Companen. 

 
Tabel 5.2: Scenario’s vraag naar plekken voor zorg met verblijf, BW (2019 - 2040)) 

  2019 2023 2028 2033 2040 

Doorrekening exclusief wachtlijst 275 280 280 285 285 

Scenario 'lokaal wonen’ 275 230 190 185 185 

Bron: Indicaties BW Delft, bevolkingsprognose en bewerking Companen. 

 

De aanbieders in de regio wijzen erop dat, ook in een situatie waarin sterk 

wordt ingezet op doorstroming naar ‘tussenvormen’, een deel van de 

doelgroep aangewezen zal blijven op BW in een groepswoning. De kans is groot 

dat deze groep op termijn een beroep zal kunnen doen op de Wlz; zorg en 

verblijf worden dan niet meer betaald vanuit de Wmo, maar vanuit de Wlz. 

Voor de totale (getalsmatige) vraag naar beschermde woonplekken hoeft deze 

                                                                 
9  Indicaties voor Wlz-zorg worden afgegeven door het CIZ. Het is op dit moment niet in te schatten 

of binnen de Wlz dezelfde toegangscriteria zullen gelden als de gemeente nu hanteert voor 
Beschermd Wonen. 

administratieve wijziging geen gevolgen te hebben; we hebben het daarom 

niet meegenomen in de prognose.9 Dit zal echter wel gevolgen hebben voor 

het budget voor de Wmo; de invoering zal financiële consequenties hebben 

voor de gemeente. 

 

Kwalitatieve vraag 
Uit de werksessie komt naar voren dat zorgaanbieders, gemeente en 

corporaties willen inspelen op de toenemende vraag naar gespikkeld wonen. 

Daarmee worden de conclusies uit het Dannenberg rapport10 omarmd. 

Momenteel bestaat het aanbod BW in de gemeente Delft echter uit 

intramurale voorzieningen (circa 80%).  

 

Tabel 5.3: Aanbod Beschermd Wonen naar woonvorm 

Totaal 

aantal 

plekken  

BW 

intramuraal  

BW/BZW + 

tussenvorm 

geclusterd  

BW/BZW + 

tussenvorm 

gespikkeld  

Begeleid 

Zelfstandig 

Wonen  

255 209 39 7 

 

Bron: Aanbodinventarisatie Companen. 

 

In aanvulling op de verwachte daling in de kwantitatieve vraag zien wij daarmee 

de volgende verschuivingen in de kwalitatieve vraag: 

• Om in te spelen op de veranderde woonwensen en woonvormen voor BW, 

strekt het tot de aanbeveling om binnen het geclusterd aanbod een deel 

van het intramurale aanbod te transformeren naar geclusterd begeleid 

wonen. Deze woonvormen sluiten beter aan bij de zelfstandige woonwens 

van een deel van het cliëntenbestand. Vanwege de toenemende 

10  Commissie Dannenberg (VNG, 2015). Van beschermd wonen naar een beschermd thuis. Hierin 
wordt gesteld dat 33% tot 67% van het aantal plekken Beschermd Wonen met ambulante 
begeleiding thuis kan worden geboden in plaats van in een intramuraal verblijf. 
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zorgzwaarte onder BW-cliënten zal een groot deel echter aangewezen 

blijven op een intramurale verblijfsvorm. 

• Om in te spelen op de conclusies uit het rapport Dannenberg, strekt het 

tot de aanbeveling meer gespikkelde (tussen)woonvormen te realiseren of 

beschermd thuis te realiseren. Enerzijds kunnen deze woonvormen 

voorzien in de behoefte van BW-cliënten die overbruggingszorg thuis 

ontvangen in afwachting van een passende woonvorm. Anderzijds is een 

deel van de huidige cliënten gebaat bij een gespikkelde, meer zelfstandige 

woonsituatie.  

 

Vraag naar klinische GGZ  
Mensen met een psychiatrische achtergrond die behoefte hebben aan zorg 

met verblijf en daarnaast ook behoefte hebben aan behandeling, kunnen dit 

krijgen met een GGZ-B indicatie vanuit de Wlz. Sinds 2015 is het aantal plekken 

binnen de klinische GGZ verder afgebouwd van circa 55 tot 60 plekken naar 

circa 35 plekken (1 januari 2019). Dat is in lijn met de landelijke afspraken om 

het aantal bedden in de ‘klinische GGZ’ terug te brengen.  

 

De grote (landelijke) afbouw van de klinische GGZ geeft aan dat de grote 

extramuraliseringsslag inmiddels voorbij is; wie in staat werd geacht tot 

zelfstandig wonen, heeft over het algemeen in de afgelopen jaren de kliniek al 

wel verlaten. De achtergebleven populatie heeft een dusdanig zware 

problematiek dat de uitstroom in de komende jaren zeer beperkt zal zijn. Wij 

verwachten dat de afbouw van de klinische GGZ voltooid is en voorzien daarom 

geen aanvullende doorstroming van de klinische GGZ naar het Beschermd 

Wonen. De problematiek van mensen die instromen in het Beschermd Wonen 

is, mede door de afbouw van de klinische GGZ, wel zwaarder geworden. 

Cliënten keren vaker terug in het Beschermd Wonen nadat zij zijn 

uitgestroomd. 

 

Figuur 5.3: Vraagprognose klinische GGZ, afgezet tegen bevolkingsgroei (2019 - 2040) 

 
Bron: Indicaties DSW, bevolkingsprognose en bewerking Companen. 

 

Op basis van de demografische ontwikkelingen in de gemeente Delft hebben 

we een doorrekening van de vraag naar GGZ-B opgesteld. De algehele 

bevolkingsgroei in Delft zorgt voor een gestaag stijgende vraag. Over een 

periode van 20 jaar verwachten wij een toename van 5 plekken. 

 

Vraag naar Maatschappelijke Opvang 
Voor de Maatschappelijke Opvang en vrouwenopvang is bekend wat de huidige 

vraag is: mensen die worden opgevangen in deze verblijfsvormen doorlopen 

daarvoor eerst een intakegesprek bij de gemeente. Het kan echter zijn dat er 

meer mensen vraag behoevend zijn; in de nachtopvang kan men in de 

wintermaanden bij vriestemperaturen zonder gesprek bij de opvang terecht. 

• Op basis van onze inventarisatie onder aanbieders zijn er op dit moment 

93 plekken voor MO/VO in de gemeente Delft. Dit is exclusief de 66 

plekken in de nachtopvang (waarbij geldt: aanbod is vraag). De 
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onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende soorten 

opvang. In bijlage 3 lichten wij deze woonvormen nader toe. 

 

Tabel 5.4: Aanbod Maatschappelijke Opvang naar woonvorm 

Aanbieder Type opvang Aantal plekken Wachtlijst 

Perspektief Nachtopvang 66 Geen 

 Short stay 35 Circa 20 tot 40 

 Sociaal pension 24 8 

 Gezinsopvang 17 Geen 

 Gespikkelde gezinsopvang 2 Geen 

 Vrouwenopvang 11 Geen 

Siriz Begeleid wonen jonge moeders 4 0 

Totaal Exclusief nachtopvang 93  

Totaal Inclusief nachtopvang 159  

* Eenmalige verleningen zijn mogelijk. De intentie blijft om door te stromen. 

Bron: Vragenlijsten, belrondes met Perspektief en gemeente Delft. 

 

Naast bovengenoemde plekken biedt Perspektief ook zes overloopplekken 

voor crisisopvang in de kazerne bij Terneuzen aan. De plekken voor de 

nachtopvang zijn onbegrensd; bij aanvullende vraag worden er extra bedden 

verschaft. 

 
Toegang tot de MO 

Om een goed beeld van de actuele vraagdruk te krijgen moeten we naast het 

huidige aantal plekken (vraag die wordt voorzien) een beeld krijgen van de 

wachtlijsten (vraag die niet wordt voorzien). De gemeente geeft aan geen 

wachtlijst te hebben voor toegang tot MO. Bij toestemming van de gemeente 

krijgt de persoon verblijf in de nachtopvang. Vanuit deze opvang kunnen 

mensen vervolgens doorstromen naar een tijdelijke woonvorm waarin mensen 

met begeleiding gericht kunnen werken aan re-integratie op de reguliere 

woningmarkt. Voor deze woonvormen bestaat wél een (interne) wachtlijst; 

wachtenden moeten deze wachttijd overbruggen in de nachtopvang, dat 

daarmee dient als een voorportaal tot doorstroming. 

 
Doorstromen vanuit de nachtopvang 

Doorgaans verblijven 40 tot 50 mensen in de nachtopvang, een woonvorm die 

bedoeld is als crisisopvang. In deze opvang kunnen we vijf groepen zorgvragers 

onderscheiden met elk een eigen doorstroomrichting: 

1. Lichte zorgvragers. Deze groep wil graag doorstromen naar de short 

stay. Na de short stay woont 95% van deze groep weer zelfstandig.  

2. Zware zorgvragers. Deze groep kan doorstromen naar BW. 

3. Middelzware zorgvragers. Deze groep valt tussen ‘wal en schip’; de 

begeleidingsvraag is intensiever en langdurig. Deze groep gaat naar 

sociaal pension. 

4. Vaste gebruikers. Een kleine groep die de nachtopvang als een ‘way 

of life’ gebruikt. 

5. Vroegtijdige verlaters. De laatste groep zijn de wachtenden op 

doorstroming die tussentijds uitstromen richting zelfstandig wonen. 

 
Wachtlijsten 

• De omvang van de wachtlijst voor de short stay schommelt, mede door 

seizoensinvloeden, van circa 20 tot 40 mensen. Op basis van het aantal 

plekken en de gemiddelde verblijfsduur schatten wij dat er jaarlijks 25 tot 

30 plekken vrijkomen. De wachttijd is daarmee lang. 

• De omvang van de wachtlijst voor het sociaal pension bedraagt momenteel 

8 mensen, waarvan circa 5 ‘zuivere’ inschrijvingen voor het sociaal pension 

(er is overlap met de short stay). Jaarlijks komen er circa 15 plekken vrij; 

de wachttijd is hiermee korter. 

• Voor vrouwenopvang wordt in principe geen wachtlijst gehanteerd omdat 

er landelijk samengewerkt wordt tussen de verschillende organisaties. Bij 

onveiligheid en plaatsgebrek moet/kan er elders in het land geplaatst 
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worden. Voor de gezinsopvang zijn alternatieve locaties voor crisissituaties 

beschikbaar. 

 
Prognose & trends 

Het maken van een prognose voor deze voorzieningen is lastig aangezien er 

naast demografie veel andere factoren van invloed zijn op de vraag; de 

toekomstige vraag naar MO-voorzieningen is onder meer afhankelijk van 

economische ontwikkelingen, beleidswijzigingen in de Wmo, Zvw en Wlz, 

ontwikkelingen in het aantal echtscheidingen, etc. Ook veranderingen in het 

aanbod kunnen van invloed zijn op de vraag: betere voorzieningen leiden 

wellicht ook tot meer vraag, betere ambulante begeleiding juist tot minder 

vraag naar MO-plekken. Ook de uitstroommogelijkheden zijn van invloed: als 

er meer mogelijkheden zijn voor uitstroom kan de verblijfsduur worden verkort 

en zijn dus minder plekken nodig voor hetzelfde aantal cliënten. De landelijke 

brancheorganisatie Federatie Opvang heeft om die reden ook geen prognose 

van de verwachte toekomstige vraag naar MO-voorzieningen. 

• Landelijk is een stijgende trend waarneembaar in het aantal mensen dat 

een beroep doet op de maatschappelijke opvang. Deze stijging is sterker 

dan de bevolkingsgroei in deze periode; ook relatief zijn er dus steeds meer 

cliënten die een beroep doen op de opvang. De Federatie Opvang 

verwacht dat de stijgende trend van de afgelopen jaren zal doorzetten, 

onder meer door de ambulantisering in de GGZ. Landelijk is het aantal 

jongeren (18 tot 23 jaar) in de opvang de afgelopen jaren afgenomen, maar 

daarentegen zijn er wel steeds meer kinderen in de opvang. Er zijn ook 

signalen over een stijgend aantal dakloze gezinnen.  

• Voor de gemeente Delft hebben wij echter geen dergelijke signalen 

ontvangen. Navraag bij de gemeente leert dat de vraag naar MO stabiel is 

en dat blijkt, buiten schommelingen om, ook de tendens van de 

registratiegegevens ten aanzien van de instroom. 

 

Tabel 5.5: Instroomgegevens Maatschappelijke Opvang (2015 - 2019) 

Instroom 2015 2016 2017 2018 Prognose 
2019 

Aantal meldingen 1.519 1.659 1.554 1.666 1.203 

Meldingen van aantal unieke 
gezinnen 

26 54 67 60 55 

Toestemming  139 130 160 130 122 

< 23 jaar 21 8 20 * * 

> 23 jaar 97 88 113 * * 

Geen toestemming  274 341 251 278 246 

*Cijfers voor de leeftijdsverdeling in 2018 en verder zijn incompleet. 

Bron: Registratiegegevens MO gemeente Delft. 

 

In de trendgegevens over het totaal aantal mensen in de regio Delft dat in de 

afgelopen jaren gebruik maakte van de maatschappelijke opvang, zien we dat 

het aantal toewijzingen stabiel blijft. De gemeente verwacht op basis van 

trendgegevens sinds 2005 dat de vraag naar MO zal afnemen op korte termijn. 

Zoals gezegd is een groot deel van de ontwikkelingen die de vraag op de lange 

termijn bepalen, lastig te voorspellen en/of te kwantificeren. Van de 

bevolkingsontwikkeling is echter wél een prognose beschikbaar. Als we alle 

andere factoren constant houden en alleen rekenen met de verwachte groei 

van de bevolking in de regio, dan verwachten wij dat het aantal benodige 

plekken op de lange termijn wél zal groeien van circa 90 in 2019 tot circa 105 

in 2040. Het aantal cliënten zal op lange termijn blijven schommelen tussen de 

130 en 170 cliënten. 

 

Daarentegen: als het lukt alternatieven te ontwikkelen voor de 

maatschappelijke opvang (voorkomen huisuitzetting, beter aanbod ambulante 

begeleiding, etc.) dan kan wellicht met een lager aantal plekken worden 

volstaan. 
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Kwalitatieve vraagontwikkeling 

Zorgprofessionals signaleren een toenemende vraag aan de short stay opvang 

binnen MO. Vanuit deze woonvorm stroomt 95% uit naar zelfstandig wonen. 

Dat is een erg hoog slagingspercentage. De behoefte aan deze opvang zien wij 

terug in de hoge wachtlijst en wachttijd voor deze opvang. Anderzijds zien we 

dat de gemiddelde verblijfsduur in de nachtopvang sterk afhankelijk is van de 

doorstroming (voornamelijk naar short stay). Op basis van deze twee 

constateringen concluderen wij dat er een prop zit in de doorstroming binnen 

de MO. Het aantal plekken in de short stay kan met 20 plekken worden 

uitgebreid en zal dan nog steeds een volledige bezetting draaien. Dit kan 

gepaard gaan met een afbouw van de nachtopvang. Een beter functionerende 

‘ladder’ in MO zorgt voor een betere doorstroming richting zelfstandig wonen 

en een kortere verblijfsduur. Het aantal MO-cliënten met een langdurig verblijf 

is immers zeer beperkt. 

5.3 Uitstroom uit BW & MO   

Beschermd Wonen is in principe bedoeld als tijdelijke vorm van wonen met 

zorg; na verloop van tijd zullen de meeste cliënten weer zelfstandig(er) gaan 

wonen met meer of minder intensieve begeleiding. Hoeveel mensen naar 

verwachting op jaarbasis zullen uitstromen en dus op zoek moeten naar alter-

natieve woonruimte is van veel factoren afhankelijk. Daarnaast kan ‘uitstroom’ 

vanuit BW in de praktijk verschillende dingen betekenen:  

• Een cliënt verhuist vanuit een BW-instelling naar een zelfstandige woning 

of een appartement in een geclusterde woonvorm. In beide gevallen gaat 

de cliënt zelf huur betalen en wordt er ondersteuning geboden in de vorm 

van ambulante begeleiding. 

• Een cliënt verhuist niet, maar de woonplek wordt ‘omgeklapt’: de BW-

indicatie vervalt en wordt vervangen door een indicatie voor ambulante 

begeleiding. De cliënt gaat voortaan zelf huur betalen.  

Tabel 5.6: Verwachte jaarlijkse uitstroom in de twee vraagscenario’s BW (2019 - 2040) 

  2019 2025 2030 2035 2040 

Doorrekening 70 70 70 70 70 

Scenario 'lokaal wonen' 70 55 45 45 45 

Bron: Vragenlijsten BW, indicaties BW Delft, bevolkingsprognose en bewerking Companen. 

 

De uitstroom bedroeg in 2017 69 mensen en de uitstroom in 2018 liep op naar 

74 mensen. De zorgaanbieders geven daarnaast aan dat er 11 mensen zijn die 

momenteel klaar zijn om uit te stromen, maar waarvoor nog geen woning is 

gevonden. Via een vragenlijst zijn de zorgaanbieders bevraagd over hun 

verwachtingen ten aanzien van de uitstroom van het huidige cliëntenbestand.  

• Op basis van de verwachtingen komen wij tot een lagere verwachte 

uitstroom (circa 50 mensen). Dit kan betekenen dat de uitstroom 

gevoelsmatig lager ligt dan in de praktijk het geval is, of dat de huidige 

cliënten langer zullen verblijven in BW.  

• Op basis van deze informatie schatten wij de jaarlijkse uitstroom in op circa 

70 mensen, met de verwachting dat dit op termijn zal dalen. De huidige 

uitstroom blijft door extramuralisering en ambulantisering van de zorg nog 

hoog, maar zal na verloop van tijd met de regionale spreiding van het 

aanbod, ambulantisering van de zorg en de zwaardere zorgvraag binnen 

BW gaan afnemen.  
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Figuur 5.4: Uitstroom naar richting, gemeente en verwachte duur (op basis van 2017 - 2018) 

 
 

 
 

 
Bron: vragenlijsten zorgaanbieders, bewerking Companen. 

 

• Als aan alle essentiële voorwaarden voor het bevorderen van de uitstroom 

wordt voldaan, kan volgens de aanbieders circa 25% van alle cliënten 

uitstromen binnen één jaar. De helft van de cliënten kan tussen de twee 

en vijf jaar uitstromen. Circa 25% van de cliëntenpopulatie is langdurig 

aangewezen op BW en zal in de toekomst waarschijnlijk toegang krijgen 

tot de Wlz. 

• De uitstroomrichting is evenwichtig verdeeld over begeleid zelfstandig 

wonen en zelfstandig wonen. Dit betekent dat circa 35 mensen uitstromen 

naar zelfstandig wonen en circa 35 mensen uitstromen naar begeleid 

zelfstandig wonen. De meeste mensen stromen daarbij uit in de gemeente 

Delft (circa 50 mensen op jaarbasis). 

 

Uitstroom uit Maatschappelijke Opvang 
Wij beschikken niet over een complete set gegevens over de  uitstroom in de 

verschillende MO-voorzieningen op jaarbasis. Een aanzienlijk deel van de 

doelgroep verdwijnt namelijk van de radar na een verblijf in MO. Er zijn wel 

beperkte gegevens beschikbaar van zorgaanbieder Perspektief. Op basis van 

die gegevens hebben wij een inschatting gemaakt van de jaarlijkse uitstroom. 

Omdat een lange verblijfsduur van enkele cliënten de gemiddelde verblijfsduur 

in een bepaald jaar enorm kunnen beïnvloeden, is een (ruwe) schatting 

gemaakt die is gebaseerd op 2017 en 2018 waarover gegevens zijn 

aangeleverd. 

 

Op basis van het bovenstaande komen wij tot een inschatting van de 

jaarlijkse uitstroom vanuit de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang 

van 70 mensen (bij een gelijkblijvend aantal plekken). Het gaat hierbij zowel 

om uitstroom naar een zelfstandige woning als uitstroom naar een vorm van 

begeleid wonen (zonder MO-beschikking). Het aantal uitstromers van de 

nachtopvang zijn hierin niet meegenomen. 
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Tabel 5.7:  Uitstroom uit Maatschappelijke Opvang naar type opvang (2017 - 2018) 

Type opvang Plekken Verwachte 
verblijfsduur 

Uitstroom  
in 2017 

Uitstroom  
in 2018 

Verwachte 
uitstroom 

Nachtopvang 66 Onbekend  Onbekend Onbekend 

Short stay 35 Maximaal 
1,5 jaar 

 Circa 25* Circa 25 

Sociaal pension 24 100% 
stroomt uit 

tussen 0 en 2 
jaar 

 14 Circa 15 

Gezinsopvang 19  21 12 Circa 15 

Vrouwenopvang 11 Maximaal 1 
jaar 

 10 Circa 10 

Begeleid wonen 
jonge moeders 

4 Maximaal 1 
jaar 

 Circa 5* Circa 5 

Totaal 93   66 Circa 70 

* Schatting op basis van gesprekken met aanbieders 

Bron: Vragenlijsten MO, bewerking Companen. 

 
Woonvormen voor uitstromers 

Niet alleen de uitstroomverwachting (hoeveel mensen stromen er uit en na 

hoeveel tijd) verschilt per type opvang en doelgroep, maar ook de 

randvoorwaarden om die uitstroom te realiseren (zoals woningtype en 

begeleiding). Perspektief geeft aan dat gezinnen vanuit de gezinsopvang naar 

een zelfstandige woonvorm (eengezinswoning van de corporaties) verhuizen. 

Na de vrouwenopvang gaan vrouwen richting begeleid wonen, evenals 95% van 

de bewoners van het Sociaal pension. Vanuit de short stay is de 

uitstroomrichting meer verdeeld. Jongeren hebben over het algemeen 

behoefte aan een kamer, al dan niet in een geclusterde woonvorm. Voor 

tienermoeders is meestal een speciaal aanbod nodig (begeleid wonen). Vanuit 

de dag- en nachtopvang stroomt een deel van de cliënten in het Beschermd 

Wonen.  

 

Uit de ervaring die we met voorgaande onderzoeken hebben opgedaan halen we de 

volgende randvoorwaarden voor de uitstroom vanuit GGZ en MO. 

• Voldoende goedkope woonruimte voor uitstromers. Het gaat hierbij om 

eenvoudige woonvormen variërend van zelfstandige geclusterde woonvormen, 

containerwoningen tot zelfstandige studio’s. Daarnaast kan er gebruik gemaakt 

worden van ‘omklapconstructies’ om de overstap naar zelfstandig wonen kleiner 

te maken; dit zijn constructies voor woningen waarbij het huurcontract in eerste 

instantie op naam van de zorgaanbieder staat, maar cliënten na enige tijd het 

contract overnemen. 

• Goede informatievoorziening aan zorgaanbieders over mogelijkheden om aan een 

woning te komen via een contingentenregeling, urgentieregeling, etc.; alleen dan 

kunnen zij hun cliënten goed begeleiden bij het vinden van een woning. 

• Werk/dagbesteding (om terugval te voorkomen). 

• Intensieve ambulante ondersteuning die 24/7 beschikbaar is (eventueel via 

beeldbellen, telefonische bereikbaarheid en vanuit samenwerking met andere 

zorgpartijen vanuit zorgsteunpunt); bij voorkeur is er een doorgaande lijn in 

begeleiding na uitstroom. 

• Een ‘zachte landing in de buurt’ betekent ook dat er integrale afspraken moeten 

worden gemaakt met bijvoorbeeld de betrokken woningcorporatie, het wijkteam, 

de buren en politie; dit geeft omwonenden de zekerheid dat er goed omgegaan 

wordt met eventuele overlast en draagt daarmee bij aan draagvlak en tolerantie in 

de buurt. 

• De gemeente kan afspraken maken met corporaties (via prestatieafspraken) over 

het beschikbaar stellen van woningen en directe bemiddeling. Zorginstellingen 

kunnen cliënten attenderen op tijdig inschrijven, hetgeen het aantal directe 

toewijzingen kan beperken. 

• Het valt voor uitstromers uit BW niet mee om contact te leggen in de buurt. Hier is 

een rol weggelegd voor wijkcoaches (eenzaamheid voorkomen, netwerk 

opbouwen). Het contact met lotgenoten kan bevorderend werken voor de sociale 

integratie. 
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5.4 Huisvestingsopgave 

Huisvestingsopgave Beschermd wonen 
Volgens de aanbodinventarisatie zijn er circa 255 BW-plekken in de gemeente 

Delft waarvan er momenteel enkele plekken leegstaan. Dit aanbod komt 20 

plekken tekort voor de circa 275 mensen die nu een BW-indicatie hebben. In 

de praktijk zien wij echter geen grote druk op het huidige woningaanbod. Wij 

zien namelijk enkele redenen waardoor vraag en aanbod nader bij elkaar 

worden gebracht: 

• Een deel van de BW-cliënten (circa 5 tot 10) ontvangt Beschermd Wonen 

naar eigen wens aan huis. 

• Een deel van de BW-cliënten ontvangt via een PGB zorg en kan daarbij zorg 

ontvangen van kleinschalige aanbieders of ouderinitiatieven die wij niet in 

beeld hebben gebracht aan de aanbodkant. 

• Op basis van onze informatie schatten wij de huidige wachtlijst voor BW 

op 20 tot 25 mensen. Deze mensen ontvangt momenteel 

overbruggingszorg thuis in afwachting van toelating tot een BW-

woonvorm. Bij een beter passend woningaanbod (bijvoorbeeld 

tussenvormen en uitstroom) voor de doelgroep kan de doorstroming 

worden bevorderd.  

 
Tabel 5.8: Vraag naar en aanbod van plekken BW (afgerond op 5-tallen) 

 Vraag-
Aanbod 

2019 

Vraag-
Aanbod 

2025 

Vraag-
Aanbod 

2030 

Vraag-
Aanbod 

2035 

Vraag-
Aanbod 

2040 

Doorrekening -20 -30 -30 -30 -30 

Scenario lokaal 
wonen 

-20 20 60 70 70 

Bron: Woonzorgweter Companen. 

 

Sinds enkele jaren wordt er binnen de regio Delfland gesproken over meer 

spreiding van BW-locaties vanuit de centrumgemeente naar regiogemeenten. 

Richting de toekomst houden wij daarom rekening met een dalende vraag naar 

BW in Delft door een mogelijke herverdeling van de BW-vraag naar rato van 

het aantal inwoners. De onderstaande grafiek en tabel toont de vraag-

aanbodbalans voor BW in de twee verschillende scenario’s. Afhankelijk van de 

regionale herverdeling van plekken naar rato van het aantal inwoners (scenario 

lokaal wonen) kan er een overschot aan plekken ontstaan. 

 

• Aan het begin van deze paragraaf stellen wij vast dat het tekort aan BW 

voornamelijk een kunstmatig tekort is. Wij raden aan dat de gemeente 

rekening houdt met een overschot van 70 woningen in de komende 20 

jaar voor mensen met een behoefte aan geestelijke gezondheidszorg 

(Beschermd Wonen) door een verdere decentralisatie van het Beschermd 

Wonen in 2021-2031. De mate waarin dit overschot zal ontstaan is sterk 

afhankelijk van de ontwikkelingen in het werkveld. De dalende vraag biedt 

kansen om vrijkomend vastgoed in te zetten voor instromers op de 

wachtlijst of andere doelgroepen (VG, jeugd). 

 
Figuur 5.5: Saldo vraag naar en aanbod van BW-plekken in verschillende scenario’s 

 

Bron: Woonzorgweter Companen. 
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Hoe de toekomstige vraag zich zal verdelen over de categorieën groepswonen, 

geclusterd wonen en gespikkeld wonen is moeilijk te voorspellen; hiervoor is 

het veld van BW te zeer in beweging. Wel zien wij een duidelijke ontwikkeling 

in de zorg en ondersteuning aan de BW-cliënten. Meer bewoners zullen de 

overstap maken naar zelfstandig wonen met oproepbare begeleiding. Hierdoor 

zal de zorgvraag van de ‘achterblijvers’ naar verhouding ‘zwaarder’ worden. 

 

Huisvestingsopgave GGZ-B 
In het kader van dit onderzoek is geen aanbodinventarisatie gedaan onder 

aanbieders van klinische GGZ. Sinds 2015 is het aantal plekken binnen de 

klinische GGZ verder afgebouwd van circa 55 tot 60 plekken naar circa 35 

plekken. Op basis van de forse afbouw van het aantal plekken concluderen wij 

dat het aanbod minstens gelijk zal zijn aan de vraag, die op haar beurt sterk 

afhankelijk is van landelijke toewijzingsregels. In algemene zin concluderen wij 

op basis van de demografische ontwikkelingen in de gemeente Delft dat er in 

2040 een huisvestingsopgave ligt van 5 tot 10 plekken om in de stijgende 

vraag te voorzien. 

 

Huisvestingsopgave Maatschappelijke Opvang 
Aanbod en vraag naar MO zijn in de gemeente, bij gebrek aan wachtlijsten, in 

balans. Echter zien wij dat de doorstroming vanuit de nachtopvang (het 

‘voorportaal’ van MO) richting tijdelijke woonvormen stokt, met name wat 

betreft de short stay. Hierdoor verblijven mensen onnodig lang in de 

nachtopvang, hetgeen de gemiddelde verblijfsduur ophoogt. Er is momenteel 

een tekort van circa 20 plekken in de short stay en een overschot van circa 20 

plekken in de nachtopvang. Voor de MO als geheel verwachten wij op basis 

van de demografische ontwikkelingen in de gemeente Delft dat er in 2040 een 

huisvestingsopgave ligt van circa 10 plekken om in de stijgende vraag te 

voorzien. De uitstroom zal als gevolg licht gaan toenemen.  

 

5.5 Beleidsopgaven  

Tussenvormen realiseren met flexibele op- en afschaalbare zorg 
Uit de werksessie horen wij dat een aanzienlijke groep BW-cliënten een andere 

woning zoekt met een geschiktere woonomgeving. Vanuit een beschermde 

woonvorm is de stap naar begeleid zelfstandig wonen echter erg groot. Niet 

iedereen weet deze stap goed te maken. Een wenselijke oplossing is om meer 

diversiteit in het woningaanbod voor deze doelgroep te realiseren door meer 

tussenvormen toe te voegen. In deze doorstroomconcepten kan de begeleiding 

flexibel op- en afgeschaald worden. Daarbij geldt dat: 

• De organisatie (begeleiding, toezicht, etc.) rondom deze woonvormen 

stevig moet zijn om draagvlak in de wijk te krijgen en te behouden. 

• Bestaande locatie bij voorkeur getransformeerd worden naar 

‘tussenvormen’. 

• Studentenwoningen kunnen ook voor de BW-doelgroep ingezet 

worden als gespikkelde woonvormen. 

 

Inzetten op meer regionale spreiding van (uitstroom) BW 
In de BW-regio adviseren wij om in te zetten op meer regionale spreiding van 

BW-plekken en/of de uitstroom vanuit BW. Dit proces staat of valt met een 

goede samenwerking met de regionale partners. Daarbij ligt een geleidelijke 

herverdeling voor de vraag voorhanden, mits er genoeg (kleinschalige) locaties 

of zelfstandige woonruimten beschikbaar zijn in de regio en de gelden ook 

beschikbaar worden gesteld aan de regiogemeenten. Bij het spreiden van de 

vraag naar BW over de regio zien vertegenwoordigers van de regiogemeenten 

het ‘beschermd thuis’ (zelfstandig wonen met 24-uurs begeleiding oproepbaar) 

als oplossing voor het huisvesten van mensen met psychiatrische problematiek 

in de regio. Deze oplossing heeft de voorkeur boven het bouwen van nieuwe 

locaties. 
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Spreiding van de uitstroom over de wijken 
Bij de uitstroom op de reguliere woningmarkt krijgen BW-cliënten urgentie. 

Echter komen zij daarmee vaak in dezelfde wijken terecht omdat de goedkope 

woningvoorraad geconcentreerd is in dezelfde wijken. Daarmee wordt de 

problematiek ook in deze wijken geconcentreerd, hetgeen het draagvlak voor 

de uitstroom ondermijnt. In enkele wijken is het draagvlak voor de uitstroom 

daardoor miniem. Voor Delft ligt er daarom een opgave in het spreiden van 

woonvormen en de uitstroom over de wijken (zie bijlage 8; WoonZorgwijzer). 

De beleving van de wijk is hierin een belangrijke graadmeter. 

 

Meer doorstroming binnen de MO 
In de MO zien wij dat de short stay een steeds nadrukkelijkere en succesvolle 

rol speelt ten koste van de nachtopvang. In de short stay wordt met begeleiding 

nadrukkelijk gewerkt aan een herstel op de woningmarkt en dat uit zich in een 

hoog succespercentage (95% woont zelfstandig na een verblijf). De 

doorstroming vanuit de nachtopvang stokt nu echter wegens een tekort aan 

verblijfsplekken in de short stay. Het is onze aanbeveling om op korte termijn 

circa 20 plekken van de nachtopvang af te bouwen en om te zetten naar 20 

plekken voor de short stay. Het is de vraag of dit kan binnen het huidige 

vastgoed of dat hiervoor alternatief vastgoed moet worden gevonden. 

Vrijkomende locaties binnen het BW zijn daarbij logische eerste mogelijkheden. 

 

Zachte landing in de wijk 
In de uitstroom is het van belang buurtbewoners te (blijven) betrekken en de 

buurt ook te wijzen op de goede voorbeelden onder uitstromers. Beeldvorming 

is een wezenlijk onderdeel van de landing in de wijk, waarbij geldt: wie goed 

doet, goed ontmoet. De aanwezige partijen (corporaties, zorgaanbieders, 

gemeente en welzijnsorganisaties) doen er goed aan om te blijven investeren 

in de wijk; het draagvlak stopt namelijk meteen als hier niet meer in 

geïnvesteerd wordt. Hierover moeten duidelijke afspraken bestaan.  

 

Ouderinitiatieven onder druk 
De ontwikkeling van ouderinitiatieven voor BW staat onder druk. 

Ouderinitiatieven (met PGB-financiering) kunnen in Delft financieel niet of 

nauwelijks rondkomen met een PGB-beschikking. Daarnaast maken diverse 

ontwikkelingen de toekomst van ouderinitiatieven ongewis: 

• Ouderinitiatieven worden mogelijk ingedeeld onder zorg in natura. 

• Tijdelijke beschikkingen vormen een risico voor de continuïteit. 

• De openstelling van de Wlz voor een deel van de BW-cliënten. 

 

Omschakelen naar een nieuwe ladder BW, MO & Jeugd 
Het werkveld van BW, MO en Jeugd is sterk in ontwikkeling en raakt meer met 

elkaar verbonden door een toenemende focus op doorstroming. Begeleide 

woonvormen met flexibel opschaalbare zorg functioneren daarbij als 

‘tussenstation’ voor of na het zelfstandig wonen. Als uitstromers uit Jeugdzorg 

met verblijf kunnen wonen in begeleide woonconcepten (paragraaf 6.5), kan 

(dure) instroom in BW of MO worden beperkt. De nieuwe aanpak vereist een 

omschakeling in denkwijze over in-en uitstroom en een intensievere 

samenwerking tussen (verschillende) zorgpartijen, gemeente en corporaties. 

Ook de BW-doelgroep wordt steeds ouder en doet daarbij vaker een beroep op 

ouderenzorg. Ook hier liggen kansen om de zorgvraag tussen zorgaanbieders 

te combineren. 
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6. Kwetsbare jongeren   

De groep ‘kwetsbare jongeren’ die een specifieke vraag heeft op de 

woningmarkt is een heel diverse groep. Het gaat ten eerste om jongeren die 

(tussen hun 18e en 23e) uitstromen vanuit een pleeggezin of jeugdzorginstelling. 

Een deel van hen gaat vervolgens wonen in een zelfstandige woning of kamer, 

maar er zijn ook jongeren die doorstromen naar beschermd wonen (GGZ) of een 

vorm van begeleid wonen. Onder de groep ‘kwetsbare jongeren’ vallen echter 

ook jongeren die niet in een pleeggezin of jeugdzorginstelling zijn opgegroeid, 

maar ‘gewoon thuis’. Hun verstandelijke vermogens, psychiatrische 

problematiek en/of gedragsproblematiek maakt echter dat zij niet in staat zijn 

om direct zelfstandig te gaan wonen. Voor zover deze jongeren instromen in 

een instelling voor VG-zorg of beschermd wonen zijn ze in de vorige 

hoofdstukken al meegenomen en beschreven. In dit hoofdstuk nemen we alleen 

de groep mee die behoefte heeft aan een lichtere vorm van wonen met 

begeleiding (bekostigd vanuit de Wmo).  

6.1 Woonwensen en woonvormen 

Er bestaat op dit moment een grote variëteit aan woonvormen voor jeugdzorg 

met verblijf. Ongeveer 70% van de kinderen met een beschikking voor 

jeugdzorg met verblijf woont in een pleeggezin. De rest woont in een gezinshuis 

of in een ‘residentiële setting’ zoals een behandelgroep. Er is een 

maatschappelijke trend zichtbaar van kleinschaliger opvang: minder in 

‘instellingen in de bossen’ en meer in een zo normaal mogelijke gezinssetting – 

lees: een pleeggezin of gezinshuis. Voor de jeugd tot 18 jaar zijn er goede 

opvangmogelijkheden. Zij kunnen 24-uurszorg ontvangen in het groepswonen 

met gemeenschappelijke ruimtes. Hier wordt er voor hen gekookt en gezorgd. 

Na hun 18e jaar willen (en moeten) zij zelfstandig gaan wonen. Hier loopt deze 

groep echter vaak tegen financiële problemen aan. Jongeren krijgen meestal 

geen Wajong meer en zijn daardoor aangewezen op studiefinanciering of de 

bijstand. Met deze inkomsten komt de jeugd moeilijk aan woonruimte; er is 

nauwelijks goedkope woonruimte beschikbaar en met een geringe inschrijftijd 

is het lastig aanspraak te maken op sociale huur. Door deze gebrekkige 

doorstroming belanden veel jongeren (tijdelijk) in het dure beschermd wonen. 

Een goedkopere oplossing zou zijn om met tijdelijke woonoplossingen 

(bijvoorbeeld containerwoningen) te voorzien in basale woonruimte voor deze 

groep.  

6.2 De groep kwetsbare jongeren     

Als vertrekpunt voor de groep jongeren zijn de indicaties jeugdzorg per begin 

2019 genomen, uitgesplitst naar pleegzorg versus overige soorten jeugdzorg 

(zie bijlage 5). In de gemeente Delft hadden 370 jongeren begin 2019 een 

indicatie voor jeugdzorg-met-verblijf. Hiervan verblijven circa 193 jongeren in 

de pleegzorg en circa 177 jongeren in de overige jeugdzorg (instellingszorg met 

behandeling).  

 

Op basis van de demografische ontwikkelingen in de gemeente Delft hebben 

we een doorrekening opgesteld van de vraag naar jeugdzorg-met-verblijf. We 

zoomen hiervoor in op de jongeren die jonger zijn dan 18 jaar. Zoals uit figuur 

6.1 blijkt, zal de groep jongeren in de gemeente Delft in de toekomst groeien. 

Deze groei zorgt voor een stijgende vraag naar jeugdzorg-met-verblijf-plekken. 

Over een periode van 20 jaar verwachten wij een toename van 65 plekken.  

 

 

 

 

 

 



 

503.108 | Onderzoek ‘Langer en Weer Thuis’ 54 

 

Figuur 6.1: Demografische doorrekening jeugdzorgplekken  

 
Bron: Bevolkingsprognose Delft, jeugdzorgregistratie Delft, bewerking Companen. 

 

Bovenstaand figuur baseert zich op het aantal jeugdzorgindicaties. Om meer 

inzicht te krijgen in de groep kwetsbare jongeren hebben we een werksessie 

gehad met verschillende zorgaanbieders in de gemeente Delft. 

• Uit de werksessie met de gemeente en zorgaanbieders kwam naar voren 

dat de vraag naar jeugdzorg-met-verblijf op het moment groter is dan dat 

de indicatiecijfers aangeven. Momenteel zijn er 12 zwerfjongeren die in de 

maatschappelijke opvang zitten. Daarnaast zijn er ook ongeregistreerde 

zwerfjongeren. In de werksessie werd genoemd dat we het hebben over 

                                                                 
11  Rijksoverheid, Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019 - 2021. Hierin wordt onder 

andere het tekort aan passende woonruimte en/of zorg en het plegen van onvoldoende 
inspanningen op het gebied van voorkomen van dakloosheid benoemd. In het actieprogramma 
wordt via vijf actielijnen gewerkt aan de uitgangspunten.  

circa 25 zwerfjongeren in totaal. In het recent verschenen 

‘Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019 – 2021’11 van het Rijk 

wordt nadrukkelijk gevraagd om doorstromingsgerichte woon-

werkconcepten te realiseren voor de dak- en thuisloze jongeren waarbij 

toezicht wordt gehouden. 

• Er bestaat een aanvullende vraag naar verschillende woonvormen onder 

gereclasseerden. Ook bestaat er een groep jongeren die nu thuis woont en 

ambulante begeleiding krijgt maar eigenlijk een specifieke woonwens 

heeft.  

• Tijdens de werksessie werd duidelijk dat er een grote behoefte is aan 

kamertrainingshuizen voor de groep kwetsbare jongeren.  

• Vanuit de Jeugdzorg stromen jongeren voornamelijk uit naar een 

gemeente in de jeugdzorg-regio Haaglanden. Een iets kleiner deel stroomt 

uit in de gemeente Delft. Daarmee blijkt dat de regio een belangrijke 

functie heeft in het opvangen van uitstromende jongeren.  

• We richten ons in het vervolg cijfermatig op het vervolgtraject na een 

verblijf in de jeugdzorg. Pleegjongeren die de volwassen leeftijd bereiken, 

worden over het algemeen geacht goed in staat te zijn om zelfstandig te 

wonen. De jongeren die uitstromen uit de overige jeugdzorg zullen vaker 

een beroep doen op het wonen met begeleiding.  

 

Op basis van de werksessie met aanbieders en ontwikkelingen in het land 

komen wij tot een aantal trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor de 

toekomstige vraag naar huisvesting voor jongeren die uitstromen uit jeugdzorg 

met verblijf: 

Actielijn 4 gaat over Opvang en wonen, waarbij, in lijn met de Nationale Woonagenda, 
nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor het lokaal creëren van een voldoende aantal 
passende en betaalbare woonruimten. 
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• Kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking die geen 

toegang meer hebben tot de Wlz. Een groeiende groep valt na het 

jeugdzorgtraject tussen wal en schip: zij kunnen niet terecht in BW en ook 

niet bij de Klinische GGZ (afgebouwd aantal plekken). Deze groep komt 

soms in de maatschappelijke opvang terecht met veel schulden.  

• Een aangesloten wooncarrière voor jongeren na hun jeugdtraject is van 

groot belang. Tot aan het regulier wonen met ambulante begeleiding moet 

er op deze ladder genoeg aanbod aan tussenvormen zijn om doorstroming 

te bewerkstelligen. De stap van groepswonen in de jeugdzorg naar het 

zelfstandig wonen of het beschermd wonen is in veel gevallen te groot. 

• Voor de jeugd zijn een kamertrainingscentrum of groepswonen met een 

gemeenschappelijke ruimte wenselijke woonvormen. Voor sommige 

jongeren wordt kamertraining ingezet als een alternatief voor een 

betaalbare woning in de wijk.  

• Jongeren zouden gebaat zijn bij het wonen in een gemengd, sociaal en 

doorstromingsgericht woon-werkconcept met toezicht. Hier kunnen GGZ-

cliënten, jeugd en jongeren samenwonen tegen een lage huur, 

bijvoorbeeld in ruil voor een actieve bijdrage aan de gemeenschap.  

• Per 2020 verandert het woonplaatsbeginsel: op dit moment is het nog zo 

dat de gemeente waar een jeugdige verblijft verantwoordelijk is voor het 

bieden van jeugdzorg, maar vanaf 2020 ligt de verantwoordelijkheid bij de 

gemeente waar een jongere vandaan komt. De kans is groot dat 

gemeenten erop aan zullen sturen dat jongeren die afkomstig zijn uit hun 

eigen gemeente, dan ook vaker binnen de gemeentegrenzen worden 

opgevangen – dan hebben ze immers grip op de uitvoering van de 

jeugdzorg waar zij voor betalen.  

• Recent is een bestuurlijke afspraak gemaakt tussen het Ministerie van 

VWS, Jeugdzorg en de VNG dat pleegzorg door kan lopen tot het 21e jaar. 

Dit kan leiden tot een (tijdelijke) toename van de vraag naar plekken in een 

pleeggezin. 

6.3 Uitstroom   

De meeste jongeren stromen op hun 18e jaar uit vanuit jeugdzorg naar een 

andere vorm van wonen. Dit deel bestaat uit circa 80% tot 85% van de jongeren 

in de jeugdzorg van zeventien jaar of ouder. Een kleiner deel van deze groep 

maakt gebruik van de mogelijkheid van verlengde jeugdzorg en blijft langer in 

de bestaande setting wonen (pleeggezin of een andere vorm van jeugdzorg). 

Dit deel bestaat uit circa 15% tot 20%.  

 

Figuur 6.2: Uitstroom jongeren gemeente Delft 

 
Bron: Bevolkingsprognose Delft, jeugdzorgregistratie Delft, bewerking Companen. 

 

Op basis van de demografische doorrekening en de aandelen binnen de groep 

kwetsbare jongeren waarvan wordt verwacht te gaan uitstromen, is de 

uitstroom voor de komende 20 jaar in beeld gebracht. Ook wordt er hier weer 

rekening gehouden met een groeiende groep jongeren in de gemeente Delft. 

Voor de komende jaren zal de uitstroom liggen tussen circa 55 en 65 jongeren 

per jaar. In 2019 zullen er 15 jongeren vanuit de pleegzorg kunnen uitstromen 

en circa 40 jongeren vanuit de overige jeugdzorg. Vanaf 2030 zal de uitstroom 
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voor de overige jeugdzorg iets groter zijn. De uitstroom vanuit de pleegzorg zal 

in 2040 iets stijgen.  

 

Het is niet zo dat jongeren die uitstromen allemaal een beroep moeten doen 

op beschermd wonen. Jongeren die uitstormen uit een pleeggezin worden vaak 

geacht goed in staat te zijn om zelfstandig te wonen in een reguliere woning. 

De jongeren uit de overige jeugdzorg zullen vaker een beroep doen op het 

wonen met begeleiding en behoefte hebben aan een bijzondere woonvorm 

zoals een kamertraining-woonconcept. Voor deze jongeren is het ook van 

belang dat woningen betaalbaar zijn, omdat zij minder in staat zijn inkomen te 

verzamelen. Samenvattend zouden er in de komende jaren 40 tot 45 jongeren 

kunnen uitstromen maar een woonplek met begeleiding en 15 tot 20 

jongeren naar een reguliere woning (zelfstandig wonen).  

 

De jeugdzorginstellingen zijn voor een deel van de jongeren een voorportaal 

voor de doorstroming naar VG en BW. Voor hen is de problematiek en 

zorgvraag zo groot dat zij een VG indicatie of BW beschikking krijgen. Een deel 

van de jongeren komt in de maatschappelijke opvang terecht. Jongeren die een 

te lichte problematiek en zorgvraag hebben om voor VG of BW in aanmerking 

te komen vallen ‘tussen wal en schip’. Voor hen is een passende woonvorm 

nodig waarin ze passende begeleiding kunnen ontvangen. Juist voor deze groep 

jongeren ligt er een huisvestingsopgave. 

6.4 Huisvestingsopgave 

Vanuit verschillende hoeken bestaat er de vraag naar passende woonvormen 

met begeleiding voor jongeren. Deze vraag bestaat uit de huisvesting van 

zwerfjongeren, gereclasseerde jongeren, ambulant begeleide thuiswonende 

jongeren met een woonwens en jongeren die uitstromen vanuit instellingszorg 

van de jeugdzorg en tussen ‘wal en schip’ vallen. We hebben de aantallen van 

twee groepen in beeld: 25 zwerfjongeren en 40 tot 45 uitstromende jongeren. 

Een deel van deze twee groepen zal naar een passende woonvorm als een 

kamertrainingsconcept willen doorstromen. Tevens zal een deel van 

gereclasseerde jongeren en thuiswonende jongeren ook een behoefte hebben 

aan een passende woonvorm.  

 

Om in de vraag naar passende woonvormen te voorzien zullen op het 

moment 30 woonplekken met begeleiding moeten worden gerealiseerd. Dit 

is de minimale ondergrens aan woonplekken waarmee de groep zwerfjongeren 

in ieder geval wordt ondervangen. Om naar de toekomst in de vraag naar 

passende woonvormen te blijven voorzien zullen er in 2040 35 in plaats van 30 

woonplekken met begeleiding moeten worden gerealiseerd.  

6.5 Beleidsopgaven 

Hieronder zijn de belangrijkste beleidsopgaven op een rij gezet. 

 

Win-win: Kamertrainingsplekken en gezamenlijke ‘pot’ 
De indruk bij zorgaanbieders is dat er behoefte is aan kamertrainingsplekken; 

niet alleen voor uitstromers, maar ook voor jongeren die nog bij hun ouders 

wonen. Zij geven aan dat - bij gebrek aan dergelijke voorzieningen - sommige 

jongeren langer bij hun ouders blijven dan goed voor hen (en hun ouders) is. 

De uitstromende jongeren zijn ook gebaat bij kamertrainingsplekken waar ze 

goed op weg worden geholpen om uiteindelijk zelfstandig te gaan wonen.  

Wanneer de jongeren uitstromen beschikken ze vaak over weinig inkomsten 

tot hun 21e jaar, en kunnen ze zonder verdere financiële ondersteuning 

nauwelijks zelfstandig gaan wonen. Dit geeft een opdrijvend effect naar de 

vraag naar beschermd wonen. Wij adviseren het opstellen van een 

gezamenlijke ‘pot’ voor tijdelijke overbrugging van de huur voor jongeren 

onder de 23 jaar. Dat zal een flinke kostenbesparing opleveren. De kosten voor 
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huur van de woning en ambulante begeleiding zijn immers veel lager dan de 

kosten voor beschermd wonen. Inzet op de realisatie van meer 

kamertrainingsplekken en een gezamenlijke ‘pot’ kan leiden tot lagere kosten 

binnen Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang en betere 

doorstroming van jongeren vanuit de jeugdzorg naar zelfstandig wonen.  

 

Doorstroming na de Jeugdzorg 
Het strekt tot aanbeveling om als experiment een gemengd, sociaal en 

doorstromingsgericht woon-werkconcept te realiseren waarbij toezicht wordt 

gehouden. In het recent verschenen ‘Actieprogramma Dak- en Thuisloze 

Jongeren 2019 - 2021’ van het Rijk wordt hier eveneens nadrukkelijk om 

gevraagd12. Te denken valt aan woonvormen voor een mix van leeftijdsgroepen 

of doelgroepen, waar ook niet-zorgvragers wonen. Het verdient aanbeveling 

om te kijken naar voormalige kantoorpanden, verzorgingshuizen of 

studentenpanden om dergelijke woonvormen te realiseren. Het is wel 

belangrijk om hierbij oog te hebben voor de juiste mix: diversiteit is belangrijk 

om te zorgen voor voldoende ‘dragers’ naast de ‘vragers’, maar een mix van 

jongeren en ouderen kan met het oog op ervaren overlast ook lastig zijn.  

 

Verruimen verlengde jeugdzorg 
Een deel van de jongeren met een behoefte aan langdurige woonbegeleiding 

vanwege hun problematiek komt niet in aanmerking voor beschermd of 

begeleid wonen en ‘verdwijnt van de radar’. Deze groep jongeren gaat 

zwerven, komt op latere leeftijd in de psychiatrie terecht of komt in aanmerking 

met justitie. Verruiming van de mogelijkheden voor verlengde jeugdzorg kan 

de kans dat jongeren na hun 18e jaar tussen wal en schip belanden verkleinen. 

Het oprekken van de leeftijdsgrens lost overigens niet alle problemen op; 

                                                                 
12  Rijksoverheid, Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019 - 2021. Hierin wordt onder 

andere het tekort aan passende woonruimte en/of zorg en het plegen van onvoldoende 
inspanningen op het gebied van voorkomen van dakloosheid benoemd. In het actieprogramma 

jongeren zijn na hun 18e vrij om hulp te weigeren en er zullen dus jongeren 

blijven die in de problemen komen. Het feit dat zij na hun 18e jaar een eigen 

bijdrage voor hulp moeten betalen, vormt hierbij een extra drempel. 

 

 

 

 

  

wordt via vijf actielijnen gewerkt aan de uitgangspunten. Actielijn 4 gaat over Opvang en 
wonen, waarbij, in lijn met de Nationale Woonagenda, nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd 
voor het lokaal creëren van een voldoende aantal passende en betaalbare woonruimten. 
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7. Uitstroommogelijkheden op de 
reguliere woningmarkt  

Voor uitstromers uit Beschermd Wonen, Jeugdzorg en opvangvoorzieningen 

geldt dat de overgang naar een eigen woning in veel gevallen valt te 

beschouwen als (opnieuw) een stap naar een zelfstandig leven, met alle 

bijkomende verantwoordelijkheden en vraagstukken. De kwetsbare uitstromers 

hebben hierbij vaak behoefte aan ondersteuning en begeleiding. Het passend 

huisvesten van deze mensen valt of staat met de mogelijkheid om ze op een 

goede en duurzame manier te ondersteunen in hun dagelijks leven. Deze 

ondersteuning kan worden geboden vanuit professionals, maar soms ook 

vanuit het eigen netwerk.  

 

Ook speelt de woonomgeving een belangrijke rol. Vooral voor de 

zorgdoelgroepen moet een zorgvuldige afweging gemaakt worden als het gaat 

om de woonlocatie. Alles moet erop gericht zijn de kans op terugval te 

minimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan BW-cliënten die baat hebben bij een 

prikkelarme omgeving of aan jongeren die buiten bereik van 

verslavingsgevoelige plekken moeten blijven. Een passende woonkwaliteit is 

afhankelijk van meerdere factoren. Een belangrijke factor is de problematiek 

waarmee mensen te maken hebben. De problematiek is voor ieder persoon net 

weer anders en vergt daarom maatwerk per persoon. 

7.1 Geschikte corporatiewoningen   

Uitstromers vanuit instellingen hebben behoefte aan goedkope woonruimte. 

In de gemeente Delft zijn er 2.383 goedkope sociale huurwoningen met een 

huur onder de kwaliteitskortingsgrens (tot € 424) en nog eens 6.278 woningen 

met een betaalbare huur (€ 424 tot € 607).           

In onderstaand figuur wordt inzichtelijk gemaakt in welke wijken de goedkope 

en betaalbare corporatiewoningen staan.  

• Het grootste aantal goedkope en betaalbare woningen staan in de wijk 

Buitenhof. In de wijken Tanthof-West en Vrijenban staan de meeste 

goedkope woningen (tot € 424).  De corporaties hebben bijna geen 

goedkoop of betaalbaar woningbezit in de wijk Schieweg.  

• Uitstromers kunnen goed in verschillende wijken van Delft terecht. 

Vrijenban is een wijk waar uitstromers kans maken om zowel goedkoop als 

betaalbaar te kunnen wonen. Buitenhof is een aangewezen wijk doordat 

er in totaal het meeste aanbod staat. In Tanthof-West kan men terecht 

voor een goedkope woning. Omdat er bijna geen aanbod van de 

corporaties staat in de wijk Schieweg, is uitstromen naar deze wijk minder 

kansrijk.   

 

Figuur 7.1: Sociale voorraad van corporaties uitgesplitst naar huurprijsklassen 

Bron: Gegevens van woningcorporaties Woonbron, Vestia en Vidomes. 
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7.2 Mutaties 

Om zicht te krijgen op eventuele tekorten volstaat het niet om te kijken naar 

het aantal aanwezige woningen in een bepaalde prijsklasse; minstens zo 

belangrijk is het aantal woningen dat op jaarbasis beschikbaar komt voor een 

nieuwe huurder. Daarmee kunnen we een beeld opstellen van de druk op de 

huursegmenten. 

• In 2017 werden er in Delft circa 235 aangeboden met een goedkope huur 

(tot aan € 424). In de prijsklasse € 424 tot € 607 kwamen in 2017 circa 565 

woningen vrij. In 2018 kwamen er circa 345 woningen met een goedkope 

en 380 woningen met een betaalbare huur vrij13.  

• In totaal kwamen er minder woningen vrij in 2018. In verhouding kwamen 

er in dit jaar wel meer goedkope woningen vrij in vergelijking met 2017; de 

soort woningen die het meest aantrekkelijk zijn voor uitstromers. 

• De gemeente verwacht dat er in de toekomst meer woningen zullen 

vrijkomen in het goedkope en betaalbare segment in de sociale huur door 

een toenemende mutatiegraad. Daartegenover staat het gegeven dat het 

aantal huishoudens in de toekomst in de gemeente Delft ook zal stijgen 

door de bevolkingsgroei. Daarmee zal de vraag naar sociale huur ook 

groter worden en zal een zekere druk op de sociale huur blijven bestaan.  

7.3 Druk op de sociale huur  

De jaarlijks vrijkomende goedkope huurvoorraad is een segment waar de 

nodige druk op staat; de meest kwetsbare inwoners van Delft maken hier 

namelijk aanspraak op. Deze groep is divers en omvangrijk. Vanuit het wonen 

met zorg gaat het daarbij voornamelijk om vraag vanuit de volgende 

doelgroepen: 

                                                                 
13 Bron: Verhuurgegevens van de corporaties: Woonbron, Vestia en Vidomes (jaren 2017 en 2018). 

• De verwachte jaarlijkse uitstroom van jongeren naar begeleid wonen 

(bijvoorbeeld kamertrainingscentrum of gezinshuis) bestaat uit circa 40 tot 

45 personen. Hiervan zal een deel doorstromen naar een VG- of BW-plek. 

Wij verwachten dat er van deze groep jaarlijks een groep van circa 30 

jongeren een beroep wil doen op een goedkope huurwoning in een 

doorstroomconcept (met toezicht/begeleiding). Jongeren stromen vaker 

in de regio Haagland uit dan in de gemeente Delft.  

• Van de doelgroep BW wordt verwacht dat er jaarlijks circa 70 personen 

kunnen uitstromen. Van de 70 personen stroomt 70% (50 personen) uit in 

de gemeente Delft en stroomt 30% (20 personen) uit in regio Haagland.      

• Vanuit de maatschappelijke opvang kunnen jaarlijks circa 70 huishoudens 

uitstromen. De verschillende woonbehoeften van subgroepen binnen de 

MO hebben invloed op waar personen kunnen uitstromen. Uitstromers 

vanuit de gezinsopvang, vrouwenopvang of opvang voor jonge moeders 

stomen eerder uit in de regio dan in de gemeente Delft door hun behoefte 

aan grote(re) woningen. Voor uitstromers uit sociaal pension of short stay 

speelt de grootte van de woning een kleinere rol waardoor ze meer kans 

hebben een geschikte woning binnen de gemeente Delft te vinden.  

• Daarmee bestaat de totale groep die jaarlijks uit zou kunnen stromen 

vanuit Delftse zorginstellingen uit circa 180 tot 185 personen binnen de 

gemeente of de regio. 

 

Theoretisch gezien zou de groep uitstromers goed terecht kunnen in de 

goedkope sociale huur. In praktijk zijn de uitromers vanuit verschillende 

woonzorgplekken niet de enige groep voor wie de goedkope en betaalbare 

sociale huur bereikbaar zou moeten zijn. Zo heeft de groep concurrentie van 

de andere doelgroepen binnen de sociale huur. Denk hierbij aan huishoudens 

met lage inkomens, statushouders en spoorzoekers. De druk op het goedkope 

en betaalbare segment van de sociale huur wordt tevens groter door een 
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sterkere inzet op extramuraliseren en lokaal uitstromen. In de werksessie werd 

gesuggereerd dat de woningcorporatie DUWO en/of andere 

studentenhuisvesters wellicht ook wat zou kunnen betekenen voor de 

uitstromende groep, met name personen die vanuit BW uitstromen. DUWO 

zou studentenwoningen aan kunnen bieden voor de ggz-doelgroep als 

gespikkelde woonvorm. 

7.4 Beleidsopgave uitstroommogelijkheden  

Let op de spreiding om sociale inclusie te waarborgen 
De ongelijke verdeling van de goedkope voorraad over de deelgebieden brengt 

het risico met zich mee dat kwetsbare groepen onevenredig vaak terecht 

komen in de wijken waar veel sociale huurwoningen aanwezig zijn. In het kader 

van dit onderzoek is geen enquête gehouden onder (potentiële) uitstromers 

om in kaart te brengen in welke wijk zij het liefste zouden willen wonen; wij 

vernemen echter dat men vaak wil terugverhuizen naar een vertrouwde 

omgeving, waar het gemakkelijker is om een sociaal netwerk te vormen. Dat 

kan de wijk van herkomst zijn of dichtbij de huidige woonomgeving. In het 

faciliteren van de uitstroom is het wenselijk hier aandacht voor te hebben. 
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Bijlage 1: Aanbodoverzicht  

Aanbod voor ouderen  

Zorgaanbieder/corporaties 

Totaal aantal 
plekken 

Geclusterd wonen met 
zorg: PG 

Geclusterd wonen met 
zorg: Somatische zorg 

Tijdelijke zorg 
Geclusterd aanbod met 

zorg nabij 
Geclusterd aanbod voor 

senioren zonder zorg 

Dagelijks Leven Zorg 22 22     

Stichting Zorginstellingen 
Pieter van Foreest 

660 322 206 4 60 68 

Vidomes 700    154 546 

Habion  137     137 

Woonbron 1.391    294 1.097 

Vestia 290    216 74 

Totaal 3.200 344 206 4 724 1.922 

 

Aanbod voor verstandelijk beperkten 
Zorg- 
Aanbieder Totaal aantal plekken 

Geclusterd aanbod groepswonen/ 
instellingszorg 

Geclusterd aanbod in een 
‘tussenvorm’ 

Gespikkeld aanbod 
begeleid wonen 

Stichting Philadelphia Zorg 39 39   

Ipse de Bruggen 313 199 70 44 

Totaal 352 238 70 44 

 

Aanbod voor lichamelijk beperkten 

 

 

 

  

Zorgaanbieder 
Totaal aantal plekken 

Geclusterd aanbod groepswonen/ 
instellingszorg 

Geclusterd aanbod in een 
‘tussenvorm’ 

Gespikkeld aanbod 
begeleid wonen 

Gemiva-SVG 21 21   

Totaal 21 21   
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Aanbod aan Maatschappelijke opvang 
Aanbieder Type opvang Aantal plekken 

Perspektief Nachtopvang 66 

 Short stay 35 

 Sociaal pension 24 

 Gezinsopvang 17 

 Gespikkelde gezinsopvang 2 

 Vrouwenopvang 11 

Siriz Begeleid wonen jonge moeders 4 

Totaal Exclusief nachtopvang 93 

Totaal Inclusief nachtopvang 159 

 

Aanbod aan Beschermd Wonen 
 

Aanbod aan Jeugdzorg met verblijf
 

  

Zorgaanbieder 

Totaal aantal 
plekken 

BW intramuraal (24/7 
toezicht en zorg 

BW/BZW + tussenvorm 
geclusterd (24/7 zorg 

oproepbaar) 

BW/BZW + tussenvorm 
gespikkeld (24/7 zorg 

oproepbaar) 

Begeleid Zelfstandig Wonen (geplande 
zorg, maar met mogelijkheid van 

opschalen) 

Limor 5   5  

Jados (Stumass) 38  38   

Stichting Zorginstellingen 
Pieter van Foreest 

24 24    

Perspektief 163 163    

GGZ Delfland 25 22 1 2  

Totaal 255 209 39 7  

Zorgaanbieder 
Totaal aantal 

plekken 
Geclusterd aanbod groepswonen/ 

Instellingszorg 
Geclusterd aanbod in een 

‘tussenvorm’ 
Gespikkeld aanbod begeleid 

wonen 
Plekken in een 

pleeggezin 

Jeugdformaat 23 13 8 2  

Totaal 23 13 8 2  
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503.108 | Onderzoek ‘Langer en Weer Thuis’ 67 

Bijlage 2: De Doorzonscan 

De Doorzonsscan is een beproefd meetinstrument waarmee gemeenten en 

woningcorporaties op een snelle manier kunnen achterhalen welk deel van de 

woningvoorraad al geschikt is voor mensen met een functiebeperking en welke 

woningen met een kleine ingreep geschikt te maken zijn. Iedere woning wordt 

op basis van een aantal kenmerken van de woningen (bouwjaar, oppervlakte 

en woningtype) ingedeeld in één van de categoriën. Hieronder staan de 

kenmerken waaraan woningen moeten voldoen om een specifieke kwalificatie 

te krijgen.  

 

Geschikte woning 

Alle primaire voorzieningen (slaapkamer, woonkamer, toilet, badkamer en 

keuken) liggen gelijkvloers of zijn zonder traplopen bereikbaar. De woning is 

geschikt voor bewoners met geringe beperkingen bij het lopen, die als hulp-

middelen eventueel wandelstok of kruk(ken) gebruiken. De woningen voldoen 

aan tenminste één van de volgende kenmerken: 

• woning is aangemerkt als seniorenwoning of nultredenwoning;  

• appartementen/(galerij)flats (als deze over een lift beschikken); 

• (semi)bungalows, woonboerderijen. 

 

Potentieel geschikte woning 

Potentieel geschikte woningen zijn woningen die met relatief beperkte 

middelen geschikt te maken zijn. Hierbij is te denken aan het installeren van 

een traplift, of het verlagen of weghalen van drempels. Deze woningen voldoen 

aan de volgende criteria: 

• eengezinswoning, is gebouwd na 1998; 

                                                                 
14  Uit landelijk onderzoek is gebleken dat er een relatie is tussen de inhoud en de potentiële 

geschiktheid van woningen. 

• inhoud14 bij koopwoning is groter dan 350 m3 en gebouwd na 1965;  

• inhoud bij huurwoning is groter dan 300 m3 en gebouwd na 1980; 

• geschakelde woning. 

 

Niet-geschikte woning 

De overige woningen zijn als niet-geschikt aangemerkt; deze woningen zijn 

vermoedelijk ook niet (eenvoudig) geschikt te maken. 

 

De beoordeling van de woningvoorraad op geschiktheid op basis van woz-

gegevens is een inschatting. Bezoek aan een woning zelf moet uitwijzen of de 

inschatting ook juist is. Daarnaast geeft de analyse uitsluitend inzicht in de 

kenmerken van de woning. Het is denkbaar dat ouderen de woning niet meer 

geschikt vinden omdat bijvoorbeeld het onderhoud van de woning of de tuin 

teveel wordt, of dat men dichter bij voorzieningen wil wonen; een woning die 

volgens de analyse ‘geschikt’ is kan in de beleving van de bewoners dan minder 

geschikt zijn. Andersom kan het zo zijn dat in een woning die volgens de analyse 

‘potentieel geschikt’ is inmiddels al aanpassingen zijn gedaan (zoals de 

installatie van een traplift, of de drempels verwijderd). Hier kom je echter 

alleen achter door de woning daadwerkelijk te bezoeken. Daar wordt in deze 

analyse geen rekening mee gehouden. 
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Bijlage 3: Afkortingen en begrippen  

• Ambulantisering (GGZ): afbouwbeleid van intramurale zorg. Een deel van 

de GGZ-Cliënten die voorheen zorg met verblijf in een instelling kregen, 

worden voortaan ambulant begeleid in hun eigen woning.  

• AWBZ: Algemene wet bijzondere ziektekosten. Is per 1 januari 2015 

opgeheven. Langdurig verblijf is sindsdien opgenomen in de Wlz. 

• BW: Beschermd Wonen (GGZ). Wonen in een accommodatie van een 

instelling met daarbij behorend toezicht en begeleiding. Beschermd 

Wonen is binnen de Wmo 2015 een maatwerkvoorziening. Vóór 1-1-2015 

maakte het deel uit van de AWBZ en heette het GGZ-C. 

• Extramuralisering: het streven om buiten de muren van een zorginstelling 

gelijkwaardige zorg te bieden, bijvoorbeeld in de eigen woning. Anders dan 

bij ambulantisering gaat het niet zozeer om individuele cliënten vanuit een 

instelling in de wijk te laten wonen, maar dat nieuwe cliënten minder snel 

worden opgenomen in een instelling.  

• GGZ: Geestelijke gezondheidszorg. Betreft zowel de klinische zorg (Zvw), 

langdurige zorg (Wlz) als Beschermd Wonen (Wmo). 

• LVB: Licht verstandelijk beperkt. 

• MPT: Modulair Pakket Thuis. Verstrekkingsvorm Zorg in Natura: een 

deelverstrekking die kan worden gecombineerd met het PGB. 

• MO: Maatschappelijke opvang. Tijdelijke huisvesting van kwetsbare 

mensen, waaronder daklozen, jonge moeders of slachtoffers van huiselijk 

geweld. 

• PGB: Persoonsgebonden budget: een verstrekkingsvorm in de Wet 

langdurige zorg en Wmo waarbij de cliënt of diens vertegenwoordiger het 

budget beheert. 

• Prestatieafspraken: Afspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en 

huurders-vertegenwoordigers zoals bedoeld in de Woningwet. 

• Scheiden wonen en zorg: Cliënt betaalt zelf de huur en de kosten voor 

levensonderhoud (“hotelkosten”).  

• VG: Verstandelijk gehandicapt/beperkt. 

• VPT: Volledig Pakket Thuis. Verstrekkingsvorm Zorg in Natura: een totale 

verstrekking die thuis kan worden geleverd.  

• Wlz: Wet Langdurige Zorg. 

• Wmo: Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 

• Zvw: Zorgverzekeringswet. 

 

Woonvormen 
Ouderen 

• Geclusterde woonvormen: een uiteenlopend palet aan woonvormen, van 

instellingszorg in groepswoningen tot geclusterde appartementen, hofjes-

woningen of zorgboerderijen. 

• Geclusterd wonen zonder zorg (aanwezig): het aanbod geclusterd wonen 

zonder zorg kent veel variatie op verschillende vlakken. Variatie in de 

woonvorm: van hofjes tot flats. Variatie in de omvang van de complexen: 

van circa 20 tot circa 200 woningen in één complex. Als laatste bestaat er 

veel variatie in de aanwezigheid van gemeenschappelijke faciliteiten zoals 

de aanwezigheid van een buitenruimte, recreatieruimte, voorzieningen in 

de nabijheid, een huismeester of een alarmeringssysteem. Het zijn met 

name de faciliteiten die een woonplek tot een beschutte woonplek maken.   

• Geclusterd wonen met zorg nabij: beschutte woonvorm waarbij de 

bewoner een eigen appartement of studio heeft met voorzieningen, dat 

zich in de nabijheid van een woonzorgcentrum bevindt. Bewoners kunnen 

een beroep doen op de medische en sociale voorzieningen van het 

centrum. De sociale interactie binnen en buiten de cluster staat voorop. 

De woningen zijn geschikt voor mensen met een lichte of middelzware 

zorgvraag. 
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• Geschikte woning: woning die geschikt is voor ouderen of andere 

zorgvragers met een (lichte) lichamelijke beperking. Alle primaire 

voorzieningen liggen gelijkvloers of zijn zonder traplopen bereikbaar. 

• Hofjeswonen: geclusterde appartementen of woningen rondom een 

gemeenschappelijke binnentuin. 

• Reguliere woning: ‘gewone’, niet-geclusterde woning. Het gaat hierbij 

zowel om gezinswoningen als om appartementen of studio’s waar ook 

mensen zonder zorgvraag kunnen wonen. 

 
Beschermd Wonen & verstandelijk beperkten 

• Groepswonen/instellingszorg: een specifieke vorm van geclusterd wonen, 

waarbij bewoners een kamer hebben en voorzieningen als keuken en 

woonkamer delen met andere bewoners. De woningen zijn geschikt voor 

bewoners met een zwaardere zorgvraag. 

• Geclusterd wonen met of zonder begeleiding: beschutte woonvorm 

waarbij de bewoner een eigen appartement of studio heeft met 

voorzieningen, maar ook met een ontmoetingsruimte in of bij het pand. 

De woningen zijn geschikt voor bewoners met een zwaardere zorgvraag. 

• Gespikkeld wonen/individueel wonen met begeleiding: wonen in een 

reguliere, niet-geclusterde woning die vaak in de nabijheid van een 

woonvorm staat waarvandaan lichtere zorg en begeleiding geboden kan 

worden. 

 
Maatschappelijke opvang 

• Nachtopvang: een specifieke vorm van crisisopvang, waar daklozen na een 

intakegesprek terecht kunnen voor een slaapplek. Deze opvang is het 

voorportaal voor andere vormen van maatschappelijke opvang. 

• Short stay: een specifieke vorm van geclusterd wonen, waarbij bewoners 

een kamer hebben en voorzieningen als keuken en woonkamer delen met 

andere bewoners. De woonvorm is bestemd voor mensen met een lichtere 

begeleidingsvraag en dient als tijdelijke opmaat naar zelfstandig wonen. 

• Sociaal pension: een specifieke vorm van geclusterd wonen, waarbij 

bewoners een kamer hebben en voorzieningen als keuken en woonkamer 

delen met andere bewoners. De woonvorm is bestemd voor mensen met 

meer intensieve en langdurige begeleiding. 

• Gezinsopvang: een specifieke vorm van geclusterd wonen, waarbij 

bewoners een zelfstandige woning hebben. De woonvorm is bestemd voor 

gezinnen met een lichte begeleidingsvraag en dient als tijdelijke opmaat 

naar zelfstandig wonen. 

• Vrouwenopvang: een specifieke vorm van geclusterd wonen, waarbij 

vrouwen een kamer hebben en voorzieningen als keuken en woonkamer 

delen met andere vrouwen. De woonvorm is hoofdzakelijk bestemd voor 

slachtoffers van huiselijk geweld met een intensieve begeleidingsvraag. 

• Jonge moeders: een specifieke vorm van geclusterd wonen, waarbij 

vrouwen een kamer hebben en voorzieningen als keuken en woonkamer 

delen met andere vrouwen. De woonvorm is hoofdzakelijk bestemd voor 

moeders op jonge leeftijd met een intensieve begeleidingsvraag. 

 
Kwetsbare jongeren 

• Kamertrainingscentrum: een specifieke vorm van geclusterd wonen, 

waarbij bewoners een kamer hebben en voorzieningen als keuken en 

woonkamer delen met andere bewoners. De woonvorm is bestemd voor 

jongeren van 18+  en dient als opmaat richting zelfstandig wonen. 
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Bijlage 4: Organisatie en bekostiging 
van langdurige zorg 

Wlz, Wmo en Zvw 
Sinds de afschaffing van de AWBZ in 2015 kan langdurige zorg en ondersteuning 

voor volwassenen uit drie zorgwetten geleverd worden: 

- Zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). 

- Ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

- Wijkverpleging uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). 

De aard van de zorgbehoefte bepaalt vanuit welke wet iemand zorg krijgt. 

 

De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die ‘levenslang en 

levensbreed’ ondersteuning nodig hebben, thuis of in een zorginstelling. Wlz-

zorg is alleen mogelijk als iemand zorg nodig heeft vanwege een lichamelijke 

ziekte of beperking, dementie, een verstandelijke beperking of een zintuiglijke 

beperking, het duidelijk is dat hij of zij blijvend (= levenslang) zorg nodig heeft 

en iemand permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig 

heeft. Het Zorgkantoor is verantwoordelijk voor deze zorg; cliënten hebben een 

indicatie nodig van het CIZ om in aanmerking te komen voor Wlz-zorg. Wie niet 

voldoet aan de voorwaarden voor Wlz-zorg, kan voor ondersteuning een 

beroep doen op de gemeente (Wmo). Wijkverpleging wordt bekostigd vanuit 

de Zorgverzekeringwet. 

 

In principe geeft alleen de Wlz toegang tot wonen in een zorginstelling, zoals 

een verpleeghuis of een instelling voor beperktenzorg15. Verhuizen naar een 

instelling is overigens niet verplicht: als de omstandigheden goed zijn kan Wlz-

                                                                 
15 Beschermd Wonen GGZ vormt hierop een uitzondering: dit is 24-uurzorg inclusief verblijf, maar 

wordt bekostigd door de gemeente (Wmo). 

zorg ook thuis geleverd worden.  Wmo-ondersteuning en wijkverpleging 

zijn mogelijk als u thuis of in een kleinschalige woonvorm woont.  

 

Zorgzwaartepakketten 
Tot 2015 werden indicaties uitgedrukt in ‘zorgzwaartepakketten’. Met de 

overgang van de AWBZ naar de Wlz is deze term officieel vervangen door de 

term ‘zorgprofiel’; in de praktijk wordt de zorgvraag echter nog vaak uitgedrukt 

in de oude terminologie. Voor ouderen bestaan binnen de Wlz de volgende 

zorgprofielen (VV staat voor ‘verpleging en verzorging’): 
Vroegere 
ZZP Naam zorgprofiel 

ZZP VV 4 VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide 
verzorging 

ZZP VV 5 VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg 

ZZP VV 6 VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging 

ZZP VV 7 VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg vanwege specifieke 
aandoeningen, met de nadruk op begeleiding 

ZZP VV 8 VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg vanwege specifieke 
aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging 

ZZP VV 9b VV Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging 

 

Voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking gelden de volgende 

zorgprofielen binnen de Wlz: 
Vroegere 
ZZP Naam zorgprofiel 

ZZP VG 3 VG Wonen met begeleiding en verzorging (vanaf 18 jaar; niet voor 
jeugd) 

ZZP VG 4 VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging 

ZZP VG 5 VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging 

ZZP VG 6 VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedrags-
regulering 
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ZZP VG 7 VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en 
gedragsregulering 

ZZP VG 8 VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging 

 
Vroegere ZZP Naam zorgprofiel 

ZZP LVG 1 LVG Wonen met enige behandeling en begeleiding 

ZZP LVG 2 LVG Wonen met behandeling en begeleiding 

ZZP LVG 3 LVG Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine 
groep 

ZZP LVG 4 LVG Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding 

ZZP LVG 5 LVG Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en 
begeleiding 

ZZP SGLVG 1 LVG Behandeling in een SGLVG behandelcentrum 

 
Voor mensen met een lichamelijke beperking gelden de volgende zorgprofielen 

binnen de Wlz:  
Vroegere 
ZZP Naam zorgprofiel 

ZZP LG 1 LG Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (alleen 
in 2015) 

ZZP LG 2 LG Wonen met begeleiding en enige verzorging 

ZZP LG 3 LG Wonen met enige begeleiding en verzorging (alleen in 2015) 

ZZP LG 4 LG Wonen met begeleiding en verzorging 

ZZP LG 5 LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging 

ZZP LG 6 LG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging 

ZZP LG 7 LG Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve 
verzorging 

 

Voor mensen met een psychiatrisch ziektebeeld die langer dan drie jaar 

verblijven in een GGZ-instelling voor behandeling gelden de volgende 

zorgprofielen binnen de Wlz:  
Vroegere 
ZZP Naam zorgprofiel 

ZZP GGZ-B 3 GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding 

ZZP GGZ-B 4 GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging 

ZZP GGZ-B 5 GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en 
gedragsregulering 

ZZP GGZ-B 6 GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve 
verpleging en verzorging 

ZZP GGZ-B 7 GGZ-B Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme 
gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding 

 

Beschermd Wonen 
Beschermd Wonen (BW) valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. 

Bij BW wordt door de gemeente met vier type beschikkingen gewerkt: 

 
Beschikking Naam zorgprofiel 

Intramuraal 
 
 
VPT 
 
Overbruggingszorg 
 
 
 
 
PGB 

Geclusterde woningen inclusief IBW-woningen (individueel 
beschermd wonen). Dit zijn satellietwoningen in de buurt van 
een BW-locatie. 
Volledig Pakket Thuis is beschermde woonzorg bij iemand 
thuis (24-uur afroepbaar). 
Omvat zowel mensen die nog op een wachtlijst staan voor BW 
en in de tussentijd overbrugginszorg thuis ontvangen, als 
mensen die al uitgestroomd zijn en op basis van hun BW-
indicatie nog alternatieve zorg (“losse componenten”) thuis 
krijgen. 
Omvat zowel mensen die met hun PGB een plek in een 
instelling hebben geregeld als mensen die met hun PGB de 
benodigde zorg thuis regelen. 
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Bijlage 5: Zorggebruik 

Hieronder volgt een overzicht van indicaties voor langdurige zorg van de 

afgelopen drie kalenderjaren. De gegevens zijn afkomstig van Zorgkantoor 

Zilveren Kruis (ouderenzorg, verstandelijk beperkten) en de gemeente Delft 

(GGZ, jeugdzorg). 

 

Wlz-Indicaties ouderenzorg naar zorgzwaarte (ZZP) 

Wlz-indicatie 2015 2016 2017 2018 2019 

VV01 14 12 5 3 3 

VV02 30 25 12 9 3 

VV03 96 65 37 24 15 

VV04 160 130 139 154 157 

VV05 252 270 295 314 348 

VV06 76 77 89 81 85 

VV07 62 63 56 43 39 

VV08 5 7 11 14 8 

VV09* 4 3 2 4 3 

VV10 8 5 5 6 4 

Totaal 707 657 651 652 665 

Bron: DSW. 

 

Naast bovengenoemde aantallen zijn er ook Delftenaren met een 

verstandelijke beperking die woonbegeleiding krijgen vanuit de Wmo. Op basis 

van de indicatiebestanden van de gemeente is niet te achterhalen hoeveel 

personen dit betreft. 

 

 

 

 

Wlz-Indicaties verstandelijk beperkten naar zorgzwaarte (ZZP) 

Wlz-
indicatie 

2015 2016 2017 2018 2019 

VG01 1 1 1 1 1 

VG02 23 18 12 11 11 

VG03 88 97 104 106 107 

VG04 48 52 62 62 61 

VG05 62 69 84 82 81 

VG06 54 60 69 76 74 

VG07 22 23 22 26 32 

VG08 14 17 25 24 20 

(SG)LVG 10 8 7 6 4 

Totaal 322 345 386 394 391 

Bron: DSW. 

Wlz-indicaties lichamelijk beperkten naar zorgzwaarte (zzp) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

LG123 15 11 10 10 10 

LG4 17 16 19 13 13 

LG567 26 36 38 42 35 

Totaal 58 63 67 65 58 

Bron: DSW. 

Beschikkingen Beschermd Wonen naar zorgzwaarte 

 2016 2017 2018 2019 

Intramuraal  Onbekend 273 270 250 

VPT 8 7 7 8 

Overbruggingszorg Onbekend 93 87 67 

PGB 60 63 65 63 

Totaal  436 429 388 

Bron: Gemeente Delft. 
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Wlz-indicaties GGZB naar zorgzwaarte 

 2015 2016 2017 2018 2019 

GGZB1234 16 15 15 9 7 

GGZB567 40 36 34 28 26 

Totaal  56 51 49 37 33 

Bron: DSW. 

 

Beschikkingen Jeugdzorg naar zorgzwaarte 

 0 - 4 jaar 5 - 9 jaar 10 - 14 jaar 15 - 16 jaar 17 - 19 jaar 

Pleegzorg 32 52 56 35 18 

Overige 
jeugdzorg 

13 21 37 55 51 

Totaal  45 73 93 90 90 

Bron: Gemeente Delft.  
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Bijlage 6: Verwerking trends en aannames ouderenzorg & VG 

Tijdens werksessies met welzijnsorganisaties, corporaties, zorgaanbieders en zorgkantoor zijn diverse trends en ontwikkelingen in het wonen met zorg voor ouderen 

besproken. Op basis van deze informatie is er een vertaling opgesteld van de zorgvraag naar de woonvraag. Deze vertaling is tweeledig; één op basis van de huidige 

situatie (2019) en één met verwachtingen voor de toekomst (2040). De basisvariant ouderenzorg bestaat uit een prognose waarbij de huidige situatie (2019) door is 

gerekend. De trendvariant ouderenzorg rekent met een geleidelijke trendontwikkeling richting de toekomstige situatie.  

 

Vertaling van zorgvraag naar woonvraag, basisvariant (2019) 

Woonvormen voor 65+-ers in 2019 Zorgtrede 1 Zorgtrede 2 Zorgtrede 3 Zorgtrede 4 Zorgtrede 5 Zorgtrede 6 (PG) Zorgtrede 6 (SOM) 

Regulier wonen 90% 90% 85% 76% 50% 0% 0% 

Geclusterd wonen (zonder zorg) 7% 7% 10% 12% 20% 0% 0% 

Geclusterd wonen (zorg nabij) 3% 3% 5% 12% 30% 10% 10% 

Geclusterd wonen (24-uurszorg) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 

Woonzorg PG 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 

 

In de trendvariant schuiven de percentages in diverse zorgtreden tussen de verschillende woonvormen op basis van de trends en ontwikkelingen (zie onderstaande 

tabel). 

 

Vertaling van zorgvraag naar woonvraag, trendvariant (2040) 

Woonvormen voor 65+-ers in 2040 Zorgtrede 1 Zorgtrede 2 Zorgtrede 3 Zorgtrede 4 Zorgtrede 5 Zorgtrede 6 (PG) Zorgtrede 6 (SOM) 

Regulier wonen 85% 85% 77% 64% 40% 0% 0% 

Geclusterd wonen (zonder zorg) 11% 11% 15% 18% 25% 2% 2% 

Geclusterd wonen (zorg nabij) 4% 4% 8% 18% 35% 13% 13% 

Geclusterd wonen (24-uurszorg) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 85% 

Woonzorg PG 0% 0% 0% 0% 0% 85% 0% 

Wij hebben eveneens een aannamestelsel opgenomen voor de kwalitatieve vraag van de doelgroep VG; welke cliënten zijn in staat om gespikkeld te kunnen wonen, 

nu en in 2040? De basisvariant VG bestaat uit een prognose waarbij de huidige situatie (2019) is doorgerekend. De trendvariant VG rekent met een geleidelijke 

trendontwikkeling richting de toekomstige situatie in het kader van geclusterd en gespikkeld wonen.  
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Vertaling van zorgvraag naar woonvraag, basisvariant (2019) 

Zorgzwaartepakketten Aandeel geclusterd Aandeel gespikkeld 

SG(LVG) 100% 0% 

VG1 50% 50% 

VG2 50% 50% 

VG3 75% 25% 

VG4 90% 10% 

VG5 100% 0% 

VG6 90% 10% 

VG7 100% 0% 

VG8 100% 0% 

 

In de trendvariant schuiven de percentages in diverse zorgzwaartepakketten tussen de verschillende woonvormen op basis van de trends en ontwikkelingen (zie 

onderstaande tabel). 

 

Vertaling van zorgvraag naar woonvraag, trendvariant (2040) 

Zorgzwaartepakketten Aandeel geclusterd Aandeel gespikkeld 

SG(LVG) 85% 15% 

VG1 0% 100% 

VG2 0% 100% 

VG3 60% 40% 

VG4 85% 15% 

VG5 100% 0% 

VG6 85% 15% 

VG7 100% 0% 

VG8 100% 0% 
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Bijlage 7: Toelichting leefstijlen 

Intellectuele Cultuurliefhebbers 

De Intellectuele Cultuurliefhebbers zijn alleenstaanden en paren zonder 

thuiswonende kinderen. Ze zijn ouder dan 55 jaar en hebben vaak een inkomen 

van 1,5 keer modaal of hoger. Zowel de hoofdkostwinner als de partner zijn 

hoogopgeleid en hebben een MBA of WO studie afgerond. De werkzame 

Intellectuele Cultuurliefhebbers hebben een directie/management functie of 

een vrij beroep, maar het grootste gedeelte is al met pensioen. Op het adres 

van de Intellectuele Cultuurliefhebbers staat relatief vaak een stichting of 

vereniging ingeschreven. 

 

De Intellectuele Cultuurliefhebbers wonen in een herenhuis, grachtenpand, 

appartement, bungalow of vrijstaande woning. Vaak gaat het hierbij om 

vooroorlogse woningen met een hoge WOZ-waarde in de buurt van een groot 

of klein winkelcentrum. De woonlasten liggen relatief hoog, ook wanneer ze 

een huurwoning hebben. Ze beoordelen hun buurt als gemiddeld tot zeer goed 

waarbij met name de sociale samenhang en woningkwaliteit als positief wordt 

gezien. De woning van de Intellectuele Cultuurliefhebbers is groot, met een 

woonoppervlakte van meer dan 200 vierkante meter.  

 

Behoudende Weldoeners 

De Behoudende Weldoeners zijn vaak alleenstaanden met een leeftijd hoger 

dan 65 jaar en paren zonder kinderen ouder dan 50 jaar. De paren zonder 

kinderen hebben kleinkinderen of uitwonende kinderen. De groep is 

welgestelder dan gemiddeld, met een inkomen dat van modaal tot 2,5 keer 

modaal varieert. Het opleidingsniveau ligt laag, tussen lager onderwijs en 

MAVO/MULO. 

 

Het grootste deel van de Behoudende Weldoeners woont in een rijtjeshuis of 

flat, maar ook zelfstandige bejaardenwoningen en vrijstaande huizen komen 

veel voor binnen deze groep. Het zijn vaak koophuizen met een waarde tussen 

€ 250.000 en € 400.000. De huurders zijn tussen € 400 en € 700 per maand 

kwijt. De oppervlakte en inhoud van de woningen zijn groot en vaak hoort er 

een grote tuin bij. Ze zijn in de afgelopen 5 jaar nagenoeg niet verhuisd. Ook de 

geneigdheid om te verhuizen is klein. Ze wonen vaak in kleine steden of dorpen 

en zijn zeer tevreden over hun buurt. 

 

Creatieve milieuliefhebbers 

Het huishouden van de Creatieve Milieuliefhebbers bestaat vaak uit 

alleenstaanden of paren zonder kinderen van 45 jaar en ouder. Ze hebben een 

hoog opleidingsniveau en een inkomen van 1,5 tot 2,5 keer modaal. Bij een 

groot deel van de Creatieve Milieuliefhebbers werken beide partners parttime. 

Op het adres van de Creatieve Milieuliefhebbers staat relatief vaak een 

stichting of vereniging ingeschreven. 

 

De Creatieve Milieuliefhebbers wonen meestal in een vooroorlogse vrijstaande 

woning, twee-onder-één-kap woning of boerderij. De WOZ-waarde van de 

woning is hoog en de buurt waarin deze staat wordt door hen als goed 

beoordeeld.  

 

Sociale Gelovigen 

Sociale Gelovigen zijn voornamelijk paren zonder kinderen en alleenstaanden 

van 65 jaar of ouder. Vaak zijn ze al gepensioneerd en hebben ze kleinkinderen 

of uitwonende kinderen. Wanneer ze nog werkzaam zijn geldt vaak nog dat één 

persoon in het huishouden een parttime baan heeft. Het inkomen van de 

Sociaal Gelovigen ligt rond het gemiddelde. 
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Sociale Gelovigen wonen relatief vaak in zelfstandige bejaardenwoningen. 

Daarnaast zijn vrijstaande woningen en boerderijen ook in trek. Het huis is 

vaker gekocht dan gehuurd en heeft een WOZ-waarde van € 300.000 tot  

€ 500.000. Wanneer ze in een huurwoning wonen bedraagt de maandelijkse 

huurprijs meer dan € 800. De Sociale Gelovigen wonen voornamelijk in kleine 

dorpen waarbij winkelcentra op grote afstand liggen. Toch beoordelen ze hun 

buurt als positief. Ze willen dan ook eigenlijk niet verhuizen, met uitzondering 

van een kleine groep die van een koopwoning naar een huurwoning zou willen 

overstappen 

 

Actieve Vijftigplussers 

De Actieve Vijftigplussers bestaan voornamelijk uit paren zonder kinderen en 

alleenstaanden ouder dan 45 jaar. Vaak zijn de kinderen het huis al uit en 

hebben ze al kleinkinderen. Het opleidingsniveau ligt tussen LBO/VMBO en 

MBO. Een relatief groot deel van deze groep is al gepensioneerd en het 

inkomen van de Actieve Vijftigplussers varieert van beneden modaal tot iets 

boven modaal. 

 

De Actieve Vijftigplussers wonen voornamelijk in rijtjeshuizen en twee-onder-

één-kap woningen. Het aandeel koop- en huurwoningen is redelijk gelijk 

verdeeld. De koopprijs van de woning varieert van € 175.000 tot € 400.000 

waar de huurprijs tussen € 450 en € 700 ligt. De buurt waarin ze wonen 

beoordelen ze als gemiddeld en ze hebben weinig tot geen intentie om te gaan 

verhuizen. 

 

Traditionele Dorpelingen 

De Traditionele Dorpelingen zijn voornamelijk paren zonder kinderen en 

meerspersoonshuishoudens, met een leeftijd van 50 jaar of hoger. Vaak zijn er 

uitwonende kinderen en hebben ze kleinkinderen. Een groot deel van deze 

groep is al gepensioneerd, maar er zijn ook veel arbeidsongeschikten. Het 

inkomen ligt modaal of beneden modaal en ook het opleidingsniveau is laag 

met lager onderwijs tot MAVO/MULO. 

 

De Traditionele Dorpelingen wonen in een rijtjeshuis, appartement of 

zelfstandige bejaardenwoning. Het huis is vaak gebouwd tussen 1940 en 1979 

en heeft een WOZ-waarde van € 150.000 tot € 225.000. De Traditionele 

Dorpelingen huren relatief vaak en betalen dan een huurprijs van € 400 tot  

€ 700 per maand. De buurt waarin ze wonen beoordelen ze als gemiddeld. 

Alleen de woningkwaliteit wordt als beneden gemiddeld beschouwd. Ze zijn 

dan ook niet erg geneigd te gaan verhuizen. In de gevallen dat ze wel zouden 

willen verhuizen is de kans groot dat ze van een koopwoning naar een 

huurwoning gaan. 

 

Passieve Minima 

De Passieve Minima zijn voornamelijk jonge alleenstaanden met een leeftijd tot 

30 jaar. Ook komen er enkele paren zonder kinderen voor. Vaak zijn ze 

arbeidsongeschikt, werkzoekend of student en hun inkomen varieert dan ook 

van beneden modaal tot het minimum. De meeste Passieve Minima zijn laag 

opgeleid, zij hebben lager onderwijs of LBO/VMBO afgerond. Een kleinere 

groep is hoog opgeleid (WO/MBA), dit zijn voornamelijk de paren zonder 

kinderen. 

 

De studerende Passieve Minima hebben vaak een kamer in een studentenhuis. 

Het overige deel woont in verschillende andere, minder vaak voorkomende 

woningtypen. De WOZ-waarde van de woning ligt erg laag en bedraagt vaak 

minder dan € 125.000. In de meeste gevallen wonen de Passieve Minima in een 

huurwoning waar ze een huurprijs betalen van minder dan € 500. Ze wonen 

vaak in middelgrote tot grote steden en in een buurt die ze als slecht tot zeer 

slecht beoordelen. De bereikbaarheid en de winkels scoren wel gemiddeld, 

maar toch is deze groep zeer geneigd om te verhuizen. 
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Bijlage 8: Beeldmateriaal uit de WoonZorgwijzer 

De gemeente Delft heeft RIGO gevraagd om onderzoek te doen naar de spreiding van aandoeningen in beperkingen op laag schaalniveau in de gemeente (postcode 

6- of buurtniveau). De resultaten van dit onderzoek zijn inzichtelijk gemaakt via de digitale kaart ‘WoonZorgwijzer’. Op verzoek van de betrokken partijen rondom dit 

onderzoek, delen wij enkele beelden uit de WoonZorgwijzer. Deze beelden vullen de resultaten van dit onderzoek aan. In totaal vormt dit een stevige basis voor 

verdere uitvoering. Op de website: https://lokaal.woonzorgwijzer.info/map/delft is meer beeldmateriaal inzichtelijk. Wij moedigen lezers aan om hier verder te kijken. 
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WoonZorgwijzer: spreiding dementie (prognose 2020) 
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WoonZorgwijzer: spreiding somatische problematiek (prognose 2020) 
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WoonZorgwijzer: spreiding verstandelijk beperking (prognose 2020) 
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Woonzorgwijzer: spreiding lichte verstandelijk beperking (prognose 2020) 
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WoonZorgwijzer: spreiding psychiatrische problematiek (prognose 2020) 
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WoonZorgwijzer: spreiding angst- en stemmingsproblematiek (prognose 2020) 
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