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Inleiding
Steeds vaker klinkt er een duidelijk appèl op de samenleving: burgers moeten zich actief inzetten voor
de medeburger en hun verantwoordelijkheid nemen voor het organiseren van de eigen zorg en de zorg
voor hun naasten. Wanneer die hulp niet voldoende is, kunnen zij een beroep doen op ondersteuning
van de gemeente. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van de
zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of
psychosociale problemen. Dit is vastgelegd in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
en maakt deel uit van de hervorming van de langdurige zorg. Het ondersteunen van mantelzorgers
maakt expliciet deel uit van de wettelijke taak van gemeenten.
Een belangrijke voorwaarde voor het kunnen zorgen voor elkaar, is nabijheid. Als je met elkaar in een
huis woont of in elkaars buurt woont, is het gemakkelijker een hand toe te steken of een oogje in het
zeil te houden. De G32-werkgroep wonen en zorg zoekt verdieping op de samenhang tussen het
woondomein en mantelzorg. Platform31 maakte op verzoek van de werkgroep een verkenning van
deze samenhang, woontrends en de rol van de gemeente om het wonen in elkaars nabijheid te
stimuleren. In het kennisdossier Mantelzorg en wonen komen de vragen van de G32-werkgroep wonen
en zorg aan de orde, waarbij de ontwikkelingen op een rij worden gezet en geduid. Het biedt een stateof-the-art overzicht van bestaande kennis en werkwijzen op het woondomein die de zorgvrager en zijn
of haar mantelzorger ondersteunen. Het dossier is rond drie hoofdonderwerpen ingericht:
1 Beschouwing op mantelzorg en beleidsontwikkeling
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In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de definitie van mantelzorg en voor welke mantelzorger
samenwonen of nabijheid relevant is. Ook het perspectief van de zorgvrager en de verwachte
ondersteuning bij het langer thuis wonen komt aan de orde. Verschillende relevante en actuele
studies van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Mezzo zetten we op een rij.
2 Facilitering in wet- en regelgeving: Woningwet, Wmo, RO, fiscale regels
Met welke instrumenten kun je als gemeente het vraagstuk van het wonen van de mantelzorg
faciliteren? Het betreft het ondersteunen van de mantelzorger en zorgvrager in de Wmo, het
opstellen van de woon- en zorgvisie en maken van prestatieafspraken voor de sociale
woningvoorraad. Ook het toewijzen van woningen aan mensen met een specifieke zorgvraag is van
belang. Verder is in 2014 de regelgeving omtrent de mantelzorgwoning vereenvoudigd, maar het
loopt nog geen storm met aanvragen. Waar ligt dit aan: ruimtelijke regels, fiscale regels of
financiering? Heeft de gemeente hier een rol in?
3 Type samenwoonvormen
Wanneer de zorgvrager en mantelzorgers bij elkaar willen wonen, welke woonvormen zijn dan
mogelijk? In dit hoofdstuk zetten we verschillende type samenwoonvormen op een rij. Het zijn
samenwoonvormen waarbij zorgvrager en het mantelzorger in elkaars nabijheid wonen. Ook gaan
we in op de mantelzorgwoning, de kosten ervan en het verdienmodel.

Mantelzorg en wonen

Ter onderbouwing van de bovenstaande hoofdstukken /worden in het kennisdossier:
1.

Relevante rapporten en onderzoeken op dit thema gebundeld;

2.

Bij gemeenten geïnventariseerd of er sprake is van kennislacunes en werkoplossingen;

3.

Inzicht gegeven in eventuele belemmeringen en oplossingen in de praktijk.

Agenderen mantelzorg en wonen – rol gemeente
Een mantelzorgvriendelijke gemeente is…
Het samenkomen van het mantelzorg- en woonbeleid is nog niet vanzelfsprekend. Het beleidsthema is
in de gemeentelijke organisatie versnipperd belegd in verschillende beleidsdomeinen en onder
bestuurlijke verantwoordelijkheid. Oplossingen om zelfredzaamheid langer mogelijk te maken, zijn
veelal te vinden op de terreinen waar het woon- en Wmo-domein elkaar raken. Een ruimere context van
mantelzorgondersteuning leidt tot een grotere doelmatigheid. Breng daarom in beeld wat deze
verbinding oplevert en waar de winst zit voor de mantelzorgers.
De volgende aanbevelingen zijn opgesteld in de expertmeeting over beleidsontwikkeling voor wonen en
mantelzorg:


Formuleer een ambitie, strategie en passende aanpak, flexibel of gerichte maatregelen,



Werk aan ‘randvoorwaarden’: zoals een woonservicezone, kwantiteit woningen en
samenwoonvormen, urgentieverklaringen en neem deze randvoorwaarden op in de woonvisie;



Organiseer rondetafelgesprekken met mantelzorgers over hun situatie en wat zij nodig hebben
en maak duidelijk waar hun vragen liggen binnen het woondomein;
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Ga in gesprek met stakeholders en intermediairs, hoe spelen zij in op vraagstukken en werk
aan bewustwording;



Organiseer met regelmaat een combi-staf van de portefeuillehouder wonen en zorg;



Stel een trekker aan die de domeinen wonen en Wmo verbindt.

Mantelzorgproof
De gemeente heeft een formele rol (Wmo) om zelfredzaamheid van kwetsbare groepen te versterken,
informele zorg te activeren en daarbij mantelzorgers te ondersteunen. Het wonen in nabijheid is zo’n
belangrijke voorwaarde. Een gemeente creëert hiervoor randvoorwaarden: van een urgentieverklaring
voor verhuizen, financiële compensatie van parkeerkosten, het plaatsen van een mantelzorgunit tot het
inrichten van een woonservicezone. In de expertbijeenkomst in juli 2016 van de werkgroepen wonen en
zorg en Wmo van de G32 zijn de mogelijkheden tot samenhang van het woon- en mantelzorgbeleid op
een rij gezet.
Doel: zelfredzaamheid ondersteunen
Sta stil bij het doel wat je wilt bereiken. De aanleiding om samenhang van de beleidsdomeinen op dit
thema uit te diepen, is het besef om in te spelen op preventie – het voorkomen van kwetsbaarheid en
daarmee ook hogere kosten. Nu steeds meer kwetsbare ouderen langer thuis wonen, wordt de last voor
de mantelzorgers zwaarder. Overbelasting moet voorkomen worden. De vraag is hoe een gemeente
hier op kan inspelen. Een gemeente kan dit met name doen op het vlak van ondersteuning en
faciliteren – van burgers en stakeholders - en het wegnemen van belemmerende (fiscale) regels.

Mantelzorg en wonen

Strategie: faciliteren
De gemeente speelt een rol in het faciliteren, het mogelijk maken dat. Dit doet zij onder meer door:


Opzetten van een steunpunt mantelzorg.



Informeren en voorlichten via intermediairs: steunpunt, respijtzorg, cursusaanbod.



Verkennen van de wensen van mantelzorgers.



Het inrichten van woonservicegebieden.



Het stimuleren van nieuwe informele netwerken.



Het wegnemen van belemmerende regels op het vlak van wonen.

Aanpak
Maak inzichtelijk wat je als gemeente doet en kunt doen, wat het je oplevert en wat voor de
mantelzorger eenvoudiger kan. Welke aanpak sluit het beste aan bij je opgave: een flexibele aanpak
met veel ruimte of juist gerichte maatregelen.
Ken de mantelzorger
Zorg dat je goed in contact bent met de mantelzorgers in je gemeente. Stel hen vragen wat zij nodig
hebben aan respijtzorg, regeldingen, thuiszorgzaken, dagbesteding, wonen en woonomgeving, maar
ook wat hen helpt om overbelasting te voorkomen. Gaat het om een helder aanbod van respijtzorg of
juist een mantelzorgmakelaar? Zorg vervolgens dat de ondersteuning aansluit op hun vragen.
Persona’s
Een werkwijze met persona’s – zogenaamde archetypes – kan scherpere oplossingen bieden voor
beleidsontwikkelingstrajecten. Een persona is gebaseerd op feitelijke informatie en kennis opgebouwd
uit belangrijke kenmerken van een bepaalde groep. Het doel is om de klantgroep beter te begrijpen en
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uiteindelijk de diensten daarop te laten aansluiten. De gemeente Dordrecht past deze werkwijze toe. Zie
hiervoor de publicatie ‘Ik ben Joanna, mantelzorger in Dordrecht’.
Huisarts en sociaal (wijk)team
Versterk de sociaal netwerken in buurten en werk met concepten als een gebiedsgerichte integrale
aanpak of woonzorgzone. Zorg dat je als gemeente veel contact hebt met partijen in het veld, zoals
huisartsen en het sociaal team. Dit levert kennis op om adequaat te adviseren en te informeren, ook
richting intermediairs.

Mantelzorg en wonen

Dilemma’s: landelijke regels voor mantelzorg en wonen
Op lokaal niveau zijn verschillende oplossingen voorhanden. Er zijn een aantal landelijke regels die
het samenwonen van zorgvrager met mantelzorger in de weg staan:
-

Kostendelersnorm: De kostendelersnorm ook wel 'mantelzorgboete' gaat het samenwonen
tegen. De gedachte achter de kostendelersnorm is eenvoudig: wie in één huis woont, deelt
bepaalde kosten (huur, gas en licht, televisie) met zijn huisgenoten, waardoor deze toe kan
met een lagere bijstandsuitkering. Dit kostendelen heeft veel onbedoelde bijeffecten. Iemand
in de bijstand die voor z'n zieke moeder zorgt en daarom bij haar is ingetrokken, wordt daar nu
financieel slechter van. De kostendelersnorm voor AOW’ers uitgesteld tot 1 januari 2018.
Landelijk hebben ruim 60.000 mensen in de bijstand te maken met de kostendelersnorm.
AOW-ers met een AIO-uitkering betalen deze boete al.

-

Passend toewijzen: De mantelzorger of zorgvrager willen verhuizen om zorg voor elkaar te
kunnen blijven verlenen. Op basis van het inkomen kan de situatie ontstaan dat de geschikte
woning niet mag worden toegewezen.

-

Mantelzorg en erfbelasting: per januari 2016 is de mogelijkheid tot een verhoogde vrijstelling
van de erfbelasting vanwege mantelzorg vervallen. Hier is geen vervangende regelgeving voor
gekomen.
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1 Mantelzorg
Mantelzorg is de (langdurige) zorg die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met fysieke,
verstandelijke of psychische beperkingen in hun familie, huishouden of sociale netwerk. Mantelzorgers
zijn er van alle leeftijden en etniciteit en ze zorgen in verschillende vormen voor mensen met allerlei
aandoeningen en beperkingen. In dit dossier voor beleidsontwikkeling naar de combinatie van
mantelzorg en wonen, brengen wij in beeld wie deze mantelzorgers zijn. De rol van centrale
mantelzorger, degene die de meeste zorg op zich neemt, zal voor de beleidsontwikkeling waarschijnlijk
de belangrijkste schakel zijn. Gemeenten doen er verstandig aan om up-to-date te blijven over de
vragen en behoeften van mantelzorgers met vooral een brede kijk vanuit verschillende
beleidsdomeinen. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) verkent in een reeks publicaties de informele
hulp en het perspectief van de toekomstige mantelzorgers. Daarnaast is de woonsituatie, het
zorggebruik en het ontstaan van kwetsbaarheid van de zorgvrager in beeld gebracht, gebaseerd op
longitudinaal onderzoek. Een relevante vraag voor het combineren van mantelzorg en wonen is of het
zogenaamde co-wonen van familie weer aan belang gaat toenemen. Een gemeente moet kijken hoe zij
hierop inspeelt – het faciliteert – en of zij niet ook veel meer moet gaan investeren in sociale netwerken,
burenzorg en beschutte woonvormen.

1.1

Definitie en vuistregels aantal mantelzorg

Wat is mantelzorg, over wie hebben we het, wat zijn aantallen, hoe groot is de omvang in een
gemeente en wat is de gemeentelijke verantwoordelijkheid? In dit hoofdstuk behandelen we deze
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onderwerpen. In 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingegaan en zijn
gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die thuis hulp nodig hebben. De Wmo
verplicht gemeenten om niet alleen hulpvragers, maar ook mantelzorgers en zorgvrijwilligers actief te
ondersteunen, te waarderen en met hen in gesprek gaan. Daarbij speelt dat veel mantelzorgers zich
niet in de beleidsterm van ‘mantelzorger’ herkennen. De definitie van de wet staat in het onderstaande
overzicht.

1.1.1

Definities landelijke organisaties

Er zijn verschillende landelijke organisaties die inzicht bieden en vuistregels hanteren. Mezzo, de
landelijke vereniging voor mantelzorg en vrijwilligerszorg en het expertisecentrum Mantelzorg bieden
inzicht vanuit het belang van de mantelzorger. Het SCP hanteert een definitie om op landelijk niveau
inzicht te krijgen in omvang, aard kenmerken van het mantelzorgen.

Mantelzorg en wonen

Wmo 2015 - definitie mantelzorg
In de Wmo 2015 is vastgelegd dat gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk zijn voor de
ondersteuning van mantelzorgers door middel van algemene voorzieningen en van
maatwerkvoorzieningen. Het betreft mantelzorgers van cliënten die in de gemeente wonen en die
geen gebruik maken van de langdurige zorg.
Het begrip mantelzorg is als volgt gedefinieerd:
'Hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het
opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de
Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie
en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep.'

Mantelzorg, definitie Mezzo
Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke,
gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn,
maar ook een ander familielid, vriend of kennis.
Mezzo, baseert zich op definitie van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid: mantelzorg is zorg
die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door
één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de
sociale relatie.
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Informele hulp, definitie SCP
Informele hulp is ‘alle hulp aan mensen met uiteenlopende gezondheidsproblemen die niet wordt
gegeven in het kader van een beroep’. Hierbij gaat het zowel om hulp die mensen aan elkaar
geven vanwege de onderlinge band die zij hebben (mantelzorg) als om vrijwilligerswerk op het
terrein van zorg en ondersteuning. Het gaat dus om alle ondersteuning, ook aan huisgenoten,
vanwege beperkingen, psychische of psychosociale problemen die niet door beroepskrachten
wordt gegeven. Voorbeelden van de werkzaamheden zijn emotionele ondersteuning, begeleiding
bij het regelen van afspraken of aanvragen van ondersteuning, administratieve hulp, vervoer, hulp
bij het huishouden of bij de persoonlijke verzorging.

1.1.2

Vuistregels aantal mantelzorgers in een gemeente

Het expertisecentrum Mantelzorg benoemt een aantal vuistregels om het aantal mantelzorgers in een
gemeente in te schatten. Zij stellen dat de precieze aantallen mantelzorgers in een gemeente
verschillen, afhankelijk van de bevolkingsopbouw. Als vuistregel kan er vanuit worden uitgaan dat van
de inwoners van een gemeente van achttien jaar en ouder:


20% mantelzorger is;



20% lang of intensief zorgt (langer dan drie maanden of meer dan acht uur per week);



8,4% zorgt lang én intensief voor hun naaste (meer dan acht uur per week en langer dan drie
maanden);



13% van de mantelzorgers die intensief hulp bieden, voelen zich ernstig belast door hun
zorgtaken;



Mantelzorg en wonen

20% van de mantelzorgers die intensief hulp bieden zijn ouder dan 65 jaar.

Ook het SCP maakt een dergelijke redenering: in een gemeente van 50.000 inwoners wonen
gemiddeld 40.000 volwassenen, van wie er gemiddeld 8.000 mantelzorgers zijn die langer dan drie
maanden en/of meer dan acht uur per week hulp bieden. Van deze mantelzorgers verlenen er zo’n
3.500 zowel langdurig als intensief hulp.
Discussie met werkgroep: In het kader van dit kennisdossier is het van belang te komen tot een definitie
die door gemeenten gebruikt kan gaan worden in beleid. Er zijn twee invalshoeken: de zorgvraag van
de cliënt (die niet zelfstandig kan functioneren zonder een centrale mantelzorger) of de (centrale)
mantelzorger (en de mate waarin deze de regie heeft). Het mantelzorgbeleid en de ondersteuning richt
zich op de groep mantelzorgers die lang en/of intensief helpt.

1.2

Actueel landelijk beeld - 2015

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) verkende de informele zorg aan de hand van een
grootschalig bevolkingsonderzoek op basis van enquêtes. In december 2015 bracht zij de publicatie:
Informele hulp: wie doet er wat? Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de
zorg en ondersteuning in 2014. Door de veranderingen in de zorg en de demografische ontwikkelingen
zijn de cijfers over informele hulp gedateerd geraakt, aangezien het laatste grootschalige onderzoek
naar mantelzorg plaatsvond in 2007.
De uitkomsten:
1.

Ruim vier miljoen mensen (33% van de volwassen Nederlanders) gaf in 2014 mantelzorg en
bijna een miljoen mensen deed vrijwilligerswerk in de zorg. Hierbij zijn ruime definities
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gehanteerd.
2.

Informele helpers vormen een gemêleerde groep; twee derde van de vrijwilligers in de zorg
verricht dit werk via een organisatie.

3.

11% van de werkende mantelzorgers die op werkdagen helpt, moet dagelijks of wekelijks het
werk onderbreken vanwege de mantelzorgtaak.

4.

Mantelzorgers van mensen met psychische of psychosociale problemen delen de hulp minder
vaak met andere mantelzorgers.

5.

Circa een vijfde van mantelzorgers gebruikt respijtzorg zoals dagopvang.

6.

Een op de drie mantelzorgers verliest wel eens zijn/haar geduld. Dit komt vaker voor als zij
zich door het helpen belast voelen.

1.3

Familiebanden

Vier op de vijf mantelzorgers helpt familie. Het gaat om (schoon)ouder(s) (45% van de mantelzorgers 1,8 miljoen mensen) of een partner (14% - 560.000 mensen). De partner is vaak de centrale
mantelzorger. De zorgvragers zijn mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben bij zelfredzaamheid
en participatie, waarbij de hulpoorzaak sterk varieert: van lichamelijke beperkingen, dementie,
verstandelijke beperking, ouderdom, psychische en psychosociale problemen tot terminale ziekte. De
zorgzwaarte kan hoog zijn: circa een op de vijftien (267.000 Nederlanders) helpt iemand met een
indicatie voor opname in een instelling. Ongeveer een op de tien hulpbehoevenden kan niet langer dan
een half uur alleen worden gelaten.

Mantelzorg en wonen

1.3.1

Sociale relatie hulpbehoevenden en mantelzorgers

Toelichting uit SCP-rapportage bij bovenstaande tabel: “Ongeveer 45% van de mantelzorgers geeft
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hulp aan een (schoon)ouder. Het gaat vooral om ouders (36% van de mantelzorgers) en in minder mate
om schoonouders (9%) of stiefouders (1%). Deze helpers zijn doorgaans 45-54-jarigen en veelal zijn
het vrouwen. Mantelzorgers combineren de hulp aan ouders relatief vaak met een (fulltime) baan. De
meerderheid van de mantelzorgers die voor een ouder zorgen, is geen centrale verzorger. De centrale
verzorger is iemand die alleen hulp geeft of, naar eigen inschatting, de meeste hulp geeft. De meeste
mantelzorgers zijn binnen een half uur bij de ouder aan wie zij hulp geven, maar een op de tien heeft
een reistijd van meer dan een uur. Ongeveer een op de zeven mantelzorgers helpt hun partner (14%).
Partnerhulp vindt relatief vaak plaats door oudere mantelzorgers en helpers zonder baan, wat uiteraard
samenhangt met het feit dat veel hulpbehoevende ouderen zijn. Mensen die hun partner helpen zijn
vrijwel altijd centrale verzorger (96%) en wonen, vanzelfsprekend, heel vaak (91%) in hetzelfde huis.
Ook bij de hulp aan kinderen (5% van de mantelzorgers) zijn helpers vaak de centrale verzorgers (65%)
en geven vrouwen deze hulp veel vaker dan mannen. De helft van de mantelzorgers die hun kind
verzorgen, is zelf 55-plusser. Bij hulp aan kinderen gaat het dus vaak om volwassen kinderen.
Ongeveer 40% van de kinderen woont bij de ouder in huis. Bijna 20% van de mantelzorgers verzorgt
andere familie, onder wie veel broers, zussen en grootouders en 18% helpt vrienden, kennissen of
buren (12% vrienden of kennissen en 6% buren). In totaal helpt dus ruim een op de drie mantelzorgers
een tweede- of derdegraads familielid of een persoon waarmee men geen bloedverwantschap heeft.
Deze uitkomst onderstreept de focus op hulp uit het bredere sociale netwerk).”

Mantelzorg en wonen
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1.3.2

Mantelzorg door familie in de nabije toekomst

Er zijn maatschappelijke trends die ertoe kunnen leiden dat er in de periode 2020 - 2030 minder
personen beschikbaar zijn als mantelzorger, terwijl er juist meer chronisch zieken (onder andere door
toename van dementie) zullen zijn. Het gaat om:
– Groeiende arbeidsparticipatie van vrouwen. Omdat veel van de mantelzorg door juist deze groep
wordt geleverd, is het effect op het aanbod van mantelzorg tamelijk groot.
– Een veranderende houding en andere mogelijkheden ten aanzien van het verlenen van mantelzorg
in de komende generatie (SCP 2010, 'Wisseling van de wacht: generaties in Nederland').
– Individualisering, complexere gezinsverbanden en -samenstellingen, grotere fysieke afstand tot
gezinsleden.

1.4

Wonen in elkaars nabijheid

De SCP-studie Wisseling van de wacht biedt een beschouwing over de feiten en cijfers achter
maatschappelijke trends vanuit het perspectief van generaties. Het hoofdstuk ‘Gepaste afstand. Over
ruimtelijke nabijheid van ouders en kinderen’ bevat een analyse over het uit elkaar wonen van
familieleden. Nabijheid is een relevante factor bij onderlinge contacten en de uitwisseling van steun. Het
is de vraag in hoeverre afstand een belemmering is voor het inspelen op de zorgvraag.
“Ruimtelijke afstand tot de ouders ontstaat bij het uit huis gaan van kinderen en de opvolgende
verhuizingen van deze kinderen. Hoger opgeleiden wonen verder van hun ouders dan lager opgeleiden,
aangezien studie als werk ze verder van het ouderlijk huis voeren. Deze werkelijkheid komt ook tot
uitdrukking in de voorkeuren omtrent nabijheid van familie. Een op de tien Nederlanders wil dat dierbare
familie in dezelfde buurt woont, van wie een zeer klein deel voor inwoning is of voor een vorm van
‘kangoeroewonen’. Voor een derde van de Nederlanders is het ook best als hun naaste familie in een
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andere woonplaats, maar wel in dezelfde regio woont. Nog eens een kwart maakt het niet uit waar de
familie woont. Kleinkinderen worden het meest dichtbij gewenst, gevolgd door ouders. Nederlanders
met een Turkse of Marokkaanse achtergrond hechten veel meer belang aan familie in dezelfde
woonbuurt.”
Er is weinig inzicht in afstandspatronen en verhuispatronen van ouders en kinderen als basis voor
adequaat beleid. Jan Latten e.a. van het NIDI/CBS stellen dit in het artikel Afstand tot ouders en
verhuisgedrag. Met name gebeurtenissen die samenhangen met een grotere behoefte aan contact of
hulp leiden tot meer verhuizingen in de richting van de ouders en tot minder verhuizingen bij hen
vandaan. Het gaat dan om effecten van events als een (echt)scheiding of geboorte van een kind. Op
basis van statistiek is ook te herleiden dat verweduwing tot verhuizen leidt: als de moeder verweduwd,
verhuizen de kinderen vaker in de richting van de moeder.
Het SCP en CBS zien op basis van data analyses dat “kleine maar toenemende aantallen uitgevlogen
kinderen weer enige tijd terug op het ouderlijk nest keren, meestal nadat hun relatie is verbroken of een
opleiding is beëindigd. Vergelijkbaar kleine aantallen kinderen verhuizen naar een huis vlak bij de
ouders. Echtscheiding is de belangrijkste reden. De omgekeerde beweging is veel schaarser: ouders
die door hun kinderen in huis genomen worden of om de hoek gaan wonen. Mobiele mantelzorgunits
zijn vooralsnog een marginaal verschijnsel. Ze zijn kostbaar en vergen aanzienlijke tuinen bij de
woning.”
In de verdieping naar informele hulp aan ouderen komt in de SCP-studie Ouderen van nu en van de
toekomst, Zicht op zorggebruik naar voren dat informele hulp vooral wordt verleend door mensen
die op niet te grote afstand wonen. Bij kinderen die voor elders wonende ouders zorgen (de meest
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voorkomende mantelzorgrelatie afgezien van de zorg voor een partner) is de gemiddelde reistijd 26
minuten. Ook zeggen zij dat het onbekend is in hoeverre er behoefte bestaat om dichter bij ouders of bij
kinderen te gaan wonen om mantelzorg te vergemakkelijken. Los van zorgrelaties willen de meeste
Nederlanders graag familie en vrienden in dezelfde regio hebben; slechts 15% is daarover
onverschillig. Ruim de helft wil die netwerken het liefst binnen de woonplaats hebben, maar dat hoeft
lang niet altijd in dezelfde buurt te zijn. Ouderen hechten iets meer aan die nabijheid. Het in huis nemen
van ouders wordt nauwelijks gewenst, maar circa 2% van de Nederlanders van boven 35 jaar zou
geïnteresseerd zijn om familie in het buurhuis te hebben. Hierbij is niet gevraagd naar zorgrelaties,
maar wederkerig hulpbetoon (bijvoorbeeld kinderoppas en ouderenzorg) ligt als motief wel in de rede.

1.5

Solidariteit in familieverband: hulpbehoevende ouders in huis?

Het toenemende aantal ouderen leidt tot een toename van de zorgvraag, op medisch en ook
ondersteuning op sociaal, emotioneel en praktisch vlak. Bij het laatste wordt veelal naar de familie
gewezen. Kinderen zouden een belangrijkere rol moeten krijgen bij de zorg voor hun ouders. Deze roep
om meer solidariteit in familieverband is minder vanzelfsprekend dan een aantal decennia terug. Een
aantal maatschappelijke trends – meer echtscheidingen, meer werkende vrouwen, kleinere gezinnen,
grotere behoefte aan onafhankelijkheid en privacy – maken dit lastiger. Zie hiervoor de onderstaande
tabel 10.1
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Uit: Sociaal Cultureel Rapport 2010, H10 Uitwisseling van steun tussen kinderen en hun oude ouders

Uit woononderzoek van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en
het NIDI (Aalders et al. 2003) blijkt dat het aandeel inwonende ouderen rond het jaar 2000 niet meer
dan 1% tot hooguit 2% van alle 65-plussers bedroeg, ofwel enkele tienduizenden personen. Dit
aandeel is sinds 1981 gestaag gedaald van ruim 3% tot ruim 1% eind jaren negentig. Het aantal is zo
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klein dat een exacte raming lastig is.
Dit komt ook naar voren in de studie Informele zorg waarbij ingegaan wordt op ouderen in
meergeneratiehuishoudens. Samengevat blijken op dit moment zo’n 90.000 personen van 65 jaar en
ouder het huishouden met een of meer kinderen te delen. Slechts enkele tienduizenden wonen bij die
kinderen in en het aantal hulpbehoevende ouderen in meergeneratiehuishoudens ligt in dezelfde orde
van grootte. De combinatie ‘hulpbehoefte en inwonen’ komt nog weer minder voor. Het aantal is zo laag
dat het niet goed valt vast te stellen, maar het betreft hooguit enkele duizenden en is marginaal te
noemen. Dit leidt tot de conclusie dat ouderen in Nederland zelden bij hun kinderen gaan
inwonen als ze hulpbehoevend worden: het gaat hooguit om enkele duizenden gevallen.
Slechts in een op de vijf gevallen waarbij de ouder bij een kind inwoonde, blijkt deze ouder
sterke fysieke belemmeringen te hebben. Daarbij komt dat de hulpbehoevende ouderen net zo vaak
hulp van buiten het huishouden te krijgen als andere ouderen. Fysieke hulp geven lijkt zodoende geen
hoofdmotief om een ouder in huis te nemen, emotionele steun wellicht wel. Ouders, zowel moeders als
vaders, trekken vooral bij hun kind in na echtscheiding of verweduwing. Ouders trekken vaker in bij een
ongetrouwd of verweduwd kind dan bij een echtpaar. Ouders van niet-westerse migranten trekken ruim
drie keer vaker in bij een kind dan onder autochtonen het geval is. Behalve om kinderen die
(zorgbehoevende) ouders in huis nemen, kan het ook gaan om bijvoorbeeld asielmigranten die hun
ouders uit het buitenland hebben laten overkomen. Bij het in huis nemen van ouders zijn duidelijk
regionale verschillen traceerbaar. Het komt vaker voor in plattelandsgebieden (Overijssel, Drenthe en
Noord-Brabant en de regio’s Salland en de Achterhoek). Dit kan worden verklaard uit de grotere
woningen of culturele verschillende waaronder het erfrecht van boerderijen. Inwoning van ouders is ook
in deze regio’s tot een marginaal verschijnsel verworden. Allochtone Nederlandse, waaronder die van
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Marokkaanse en Turkse komaf voelen een sterker plichtsbesef om voor ouders te zorgen. Ook al
wonen zij in een kleine woningen in de stad, toch nemen zij vaker dan autochtone Nederlanders hun
ouders in huis.

1.6

Co-wonen in context: kostendelersnorm

De achtergrondstudie Co-wonen in context laat zien wat er bekend is over de verbanden tussen het
samenwonen van ouderen met hun volwassen kinderen, financiële prikkels, en het verlenen van
mantelzorg. De aanleiding is de voorgestelde invoering van een kostendelersnorm in de AOW. In deze
studie wordt gesteld dat in Nederland in 2007 5% van de mantelzorgers die hulp geven aan
(schoon)ouders met de hulpontvanger samenwoonden. Deze gegevens komen uit nog niet eerder
gepubliceerde gegevens uit het CBS/SCP-onderzoek Informele Hulp (ih2007). In deze studie wordt ook
vermeld dat in 2013 182.000 huishoudens ouders van boven de 65+ samenwonen met volwassen
kinderen.
Passage in deze studie: “In de meeste gevallen wonen ouders en kinderen al lang samen. Wie bij wie
intrekt, is niet zo gemakkelijk vast te stellen. 55% van de huishoudens wonen (bijna) hun gehele leven
al samen. In 28% van de gevallen leven ouder en kind eerst apart, maar trekken vervolgens
tegelijkertijd in een andere, gezamenlijke woning. Slechts in 9% van de huishoudens trekken ouders bij
het kind in, meestal op latere leeftijd. Bij 7% verhuist het kind juist naar het ouderlijk huis.”
Constatering op basis van de verschillende studies
– Onderling dienstbetoon is groot in Nederland: een klein 2,4 miljoen Nederlanders geeft mantelzorg
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aan familie, waarvan een kleine 300.000 aan zwaar zorgbehoevende familieleden.
– Zowel zorgontvanger als de mantelzorg wonen liever niet bij elkaar in één woning.
– Nabijheid is echter wel een wens, slechts 15% wil niet in de regio van ouders wonen.
Dus:
– Welke trend is relevant voor het woondomein?
– Samenwonen, lijkt een kleine trend: blijven unieke en bijzondere projecten. Bijvoorbeeld PasAan
geeft inschatting dat op landelijk niveau 3.500 initiatieven voor een plan per jaar zijn.
– Wonen in nabijheid lijkt een grotere toekomst te hebben. De gevoelde verantwoordelijkheid om te
helpen bij een toenemende kwetsbaarheid, blijkt zeer groot te zijn. De vraag is wie verhuisd?
– Hoe speel je hier als gemeente op in: geschikte woningen, tijdig verhuizen, stimuleren doorstromen,
gemengd wonen faciliteren in bijvoorbeeld voormalige verzorgingshuizen.
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Wat doet een mantelzorger:

18

1.7

Zorgnetwerken

Mantelzorgers participeren veelal in zorgnetwerken. Dit inzicht is voor gemeenten ook belangrijke
informatie. Hoe kun je een zorgvrager en mantelzorger ondersteunen. Het SCP onderscheidt in de
studie Informele hulp: wie doet er wat? vijf categorieën:
1.

Er is een centrale mantelzorger die er alleen voor staat,

2.

Informeel zorgnetwerk, waarbij de hulp alleen door mantelzorgers wordt gegeven,

3.

Gemengd zorgnetwerk, hulp van mantelzorgers, professionals en vrijwilligers,

4.

Professioneel zorgnetwerk, hulp door mantelzorgers en formele hulpverleners
(beroepskrachten en/of vrijwilligers van een organisatie),

5.

Mantelzorg en wonen

Mantelzorgers die een persoon in een instelling helpen.
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Mantelzorg kan met een verschillende intensiteit gebeuren. De centrale mantelzorger, de mantelzorger
die de meeste taken opneemt, kan op een zeer intensieve manier de zorg uitvoeren. Van 24 uur op 24
uur aanwezigheid, zeven dagen in de week tot ‘lichtere’ vormen van mantelzorg. Het is ook mogelijk dat
één en dezelfde mantelzorger de zorg op zich neemt voor verschillende personen.
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1.7.1

Nationaal Mantelzorg Panelonderzoek

Mezzo heeft in het Nationaal Mantelzorg Panelonderzoek uit 2011 het thema wonen bevraagd. Over
het wonen in de nabijheid blijkt dat 72% van de respondenten die moeten reizen een reistijd heeft tot 30
minuten. Van degenen die moeten reizen, reist 33% één of meer keren per dag; 50% één of meer
keren per week.
De uitkomsten:
– 56% van de respondenten heeft woonwensen veroorzaakt door het zorgen voor woningaanpassing
en bij 18% een verhuizing naar een geschiktere woning.
– Ruim de helft van de mantelzorgers geeft aan dat indien er geen oplossing komt voor hun
woonwens, de belasting voor hen te zwaar wordt. 30% geeft aan dat degene voor wie zij zorgen dan
opgenomen moet worden, 25% zegt dat degene voor wie zij zorgen in een isolement terecht komt.
Als er wel een oplossing komt voor de woonwensen geven panelleden aan meer vrije tijd te hebben en
daardoor de zorg beter te kunnen volhouden (45%). En degene voor wie ze zorgen hoeft dan niet
opgenomen te worden. Ook geven panelleden aan dat de zorgvrager hierdoor uit zijn/haar isolement
komt, dat degene voor wie zij zorgen minder een beroep hoeft te doen op professionele zorg en dat de
mantelzorger meer mantelzorgtaken op zich kan nemen.
– 40% van de (ex)mantelzorgers die ervaring heeft met het aanvragen van een woningaanpassing,
vindt de procedure lang en ingewikkeld. Andere genoemde problemen waren: de gemeente wil geen
grote aanpassingen vergoeden en ik kan het niet betalen; de eigen bijdrage voor de aanpassingen is
te hoog en verplicht moeten verhuizen
– Van de groep respondenten die wensen heeft rondom verhuizen, geeft 43% aan dat ze tegen lange
wachttijden voor een geschikte woning aanlopen.
– 21% van de zorgvragers en/of de mantelzorgers maakt gebruik van alarmering als
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communicatiemiddel voor zorg op afstand.
– Hengelo werd opvallend vaak genoemd als gemeente waarin men goed is geholpen in het vinden
van een oplossing voor de woonwens.
– Ongeveer 40% van de respondenten woonden in een huurwoning; in ruim 85% van de gevallen
betrof dat een sociale huurwoning.
Dus:
- Nabijheid is zeer gewenst door verhuizing van mantelzorger of zorgontvanger
- Dankzij nabijheid zal de kwaliteit van mantelzorg toenemen.

1.8

Perspectief zorgvrager zelf

Mensen houden het liefst zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven. Zijn er patronen in zorgvraag
te ontdekken om hier op in te spelen? Het SCP en Verwey-Jonker komen met aanbevelingen. Zij stellen
dat het belangrijk is om te monitoren hoe de mate van kwetsbaarheid van mensen zich ontwikkeld. Dit
is een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het
functioneren dat de kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten (handicap, opname, overlijden).
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1.9

Met zorg ouder worden

Hulpbehoevende ouderen hebben vaak verschillende
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gezondheidsproblemen en ontvangen verschillende vormen van medische
en langdurige zorg, ondersteuning en informele zorg. In het gebruik hiervan
door ouderen in de tijd (tien jaar) is er sprake van een toenemende
zorgzwaarte, van minst: huisartsenzorg naar verpleeghuiszorg als hoogst.
In deze periode zijn vijf verschillende zorgtrajecten te onderscheiden met
eigen herkenbare profielen van ouderen. De auteurs van het SCP komen
met de aanbeveling om kwetsbaarheid te volgen.
Met name de effecten van levensgebeurtenissen zijn van grote invloed op
de vraag naar zorg. Het gaat om het overlijden van de partner of het ziek
worden, dat leidt tot een verzwaring van het zorgpatroon. Er is een samenhang tussen
persoonskenmerken, demografische en sociaaleconomische kenmerken (leeftijd, geslacht,
huishoudensvorm, opleidingsniveau, inkomen), gezondheid (chronische aandoeningen, multimorbiditeit, lichamelijke functiebeperkingen, cognitieve beperkingen, depressie), de mate van
kwetsbaarheid en drie typen hulpbronnen: persoonlijk (ervaren regie); sociaal (omvang sociaal netwerk,
kind in de buurt) en woonomgeving (type woning, urbanisatiegraad); veranderingen zoals verweduwing
en verhuizing. De mate van kwetsbaarheid wordt niet zozeer uitsluitend bepaald door lichamelijke
achteruitgang (draaglast) maar meer door de mate waarin de drie hulpbronnen (draagkracht) kunnen
worden aangeboord.
Voorspellen kwetsbaarheid en inspelen met beleidsontwikkeling:
– Tijdige en integrale interventie in de levensloop van ouderen is essentieel voor het behoud van
kwaliteit van leven. Onderneem bijvoorbeeld actie bij overlijden van een partner, door welzijnswerk of
sociaal buurtteam.
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– Om op het bovenstaande in te spelen, dient voor de toekomstige vraag deze vraag integraal en
longitudinaal in beeld te zijn (belang van monitoring).
– De fysieke en sociale omgeving (wonen en mantelzorg) zijn belangrijkere hulpbronnen voor ouderen
geworden door de hervormingen van de langdurige zorg. Het is belangrijk om bijvoorbeeld de sociale
netwerken van ouderen te ondersteunen.
– Samenredzaamheid en veerkracht van personen, huishoudens en buurten gaan de zorgvraag
bepalen. Daar is momenteel nog te weinig aandacht voor.

Tabel SCP: Zorgtraject en profiel van ouderen

De zorgtrajecten en profielen van ouderen:
A. Vitale ouderen met stabiel laag zorggebruik: 31%
Ongeveer een derde van de 65-plussers ontving stabiel geringe zorg en ondersteuning gedurende de
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onderzoeksperiode van tien jaar. Zij hebben het profiel van vitale ouderen met goede hulpbronnen: een
hoge opleiding, een hoog inkomen, een groot en stabiel netwerk en het gevoel regie over het leven te
hebben. Het is belangrijk om te zorgen dat deze hulpbronnen in stand worden gehouden. Een
vermindering van hulpbronnen, kan leiden tot zorgtrajecten met een hoger zorggebruik.
B. Wmo- en AWBZ-instromers: 24%
Verweduwing, verhuizing en verslechtering gezondheid is te zien bij bijna een kwart van de 65-plussers
in de periode van tien jaar tijd. Zij hadden weinig zorg en kregen vervolgens ondersteuning van de Wmo
(gemeentelijke ondersteuning) en AWBZ (langdurige zorg, extramuraal). Op basis van de analyse
adviseert het SCP om het sociale netwerk van ouderen die hun partner verliezen en (noodgedwongen)
verhuizen, in de gaten te houden en te ondersteunen, bijvoorbeeld door het buurt- of welzijnswerk. Het
zal de Wmo-ondersteuning niet helemaal voorkomen, maar zal het beperken mits familie en vrienden
hulp bieden bij het huishouden en praktische zaken zoals vervoer en alarmering. Aanpassingen in huis
en de verstrekking van hulpmiddelen door de gemeente kan daarnaast de instroom in Wlz verminderen.
C. Weduwen met afnemend sociaal netwerk: 12%
Een op de acht 65-plussers ontving aanvankelijk gemeentelijke Wmo-ondersteuning en stroomde
gedurende tien jaar de AWBZ in. Deze groep bestaat uit weduwen, mensen met een afnemend sociaal
netwerk, een laag gevoel van zelfregie en/of toenemende fysieke en cognitieve beperkingen.
Deze groep kan worden geholpen met een versterking van het sociale netwerk en hun zelfregie. De
lage sociaaleconomische positie van veel personen kan ook een aanknopingspunt voor beleid zijn.
Verder biedt gezondheidspreventie - meer bewegen en minder snel lichamelijk en geestelijk aftakelenkans tot minder opnames in tehuizen. Het bekent wel dat er een alternatief aanbod moet komen van
formele en informele zorg voor ouderen met complexe problematiek.
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D/E. Gezond met hoge sterftekans: 20%
Een op de vijf 65-plussers begon met een gemiddelde gezondheidstoestand, maar overleed binnen drie
tot zeven jaar. Deze groep bevat veel mannen, alleenstaanden, mensen met een relatief hoge
sociaaleconomische positie en mensen met een klein netwerk.
F. Kwetsbare tehuisbewoners: 13%
Een van de acht behoorde tot een groep met veel zeer kwetsbare tehuisbewoners. Zij hadden weinig
hulpbronnen: een lage opleiding, een laag inkomen, een klein netwerk en weinig gevoel van zelfregie.
Bij aanvang van de studie woonden vier van de tien personen al in een tehuis. Hun gezondheid was
toen al slecht. Zeven jaar later was iedereen in deze groep overleden.
Tabel SCP: Toenemende zorgzwaarte
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Conclusie: 75% van de ouderen heeft weinig tot geringe hulp of overlijdt en 25% maakt uiteindelijk
gebruik van tehuis-zorg. Echter, er blijkt een sterke relatie tussen lage SES, ervaren regie en netwerk
en toenemende kwetsbaarheid. Naarmate een oudere een beter netwerk heeft, kan deze zich langer
redden. Deze conclusie wordt bevestigd in de effectanalyse Woonservicegebieden van George de
Kam. Als gemeente gebiedsgericht en integraal een concept als een woonservicegebied aanhoudt, leidt
dat tot een lager % ziekenhuisopnamen, minder intramurale opnames en hogere kwaliteit van leven.

1.10 Woonsituatie ouderen en woonmilieus
Op basis van WoON maakte TNO in 2012 een analyse over wonen, zorggebruik en verhuisgedrag van
ouderen.
De uitkomsten:
– De afgelopen 25 jaar is het aantal ouderen met een derde gegroeid tot 2,5 miljoen. Ouderen wonen
ongelijk verdeeld over het land. Sommige regio’s, gemeenten en wijken zijn opmerkelijk meer
vergrijsd dan andere;
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– Ouderen zijn steeds hoger opgeleid vergeleken met vroeger;
– Ouderen kampen meer met chronische aandoeningen en fysieke beperkingen dan jongeren;
– Ouderen met een lagere opleiding hebben eerder last van fysieke beperkingen en de fysieke
beperkingen zijn ook zwaarder;
– Ouderen hebben gemiddeld meer inkomen en vermogen dan vroeger. De inkomens en vermogens
zijn wel ongelijk verdeeld over de ouderen. Het gemiddelde inkomen is lager naarmate de leeftijd
oploopt;
– Ouderen zijn in toenemende mate eigenaar van hun woning. Het eigen woningbezit neemt af na het
zeventigste levensjaar;
– Ruimt twee derde van de 80-plussers woont in een ‘geschikte’ woning;
– Ouderen die huren, hebben hogere woonlasten dan de eigenaar-bewoners in dezelfde
leeftijdscategorie. Eigenaren en huurders van tachtig jaar en ouderen hebben de hoogste
bijkomende woonlasten (energie en, lokale lasten).
– Gezondheid is de belangrijkste factor voor zorggebruik. Er wordt het meest gebruik gemaakt van
thuiszorg. Gebruikers van thuiszorg zijn vaker alleenstaand, lager opgeleid, zijn vaker huurder en
wonen in aangepaste en geschikte woningen. Eigenaar-bewoners, mensen met een hogere
opleiding en 80-plussers met hoge inkomens en gezondheidsproblemen gebruiken vaker particuliere
zorg. Het grootste deel van de 75-plussers woont zelfstandig en ontvangt in toenemende mate zorg
zonder verblijf.
– Het merendeel van de ouderen (85 procent) wil beslist niet verhuizen. Als er dan toch wordt
verhuisd, is de gemiddelde afstand beperkt. De verhuisafstand van 65-69 jarigen is vijftien kilometer
en voor 70-plussers is dat tussen de vijf en tien kilometer. Eigenaar-bewoners zijn het meest
honkvast. Bijna niemand verhuist van huur naar koop. Als oudere eigenaar-bewoners verhuizen dan
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gaat de helft naar de huursector.
– Verhuisbewegingen hebben vooral te maken met het huidige of verwachte zorggebruik en de
behoefte aan meer voorzieningen in de nabijheid. In landelijke omgevingen verhuizen ouderen
relatief vaak naar dorpen en groen stedelijke woonmilieus. De nabijheid van voorzieningen zoals
openbaar vervoer, winkels en zorgvoorzieningen worden belangrijker. De voorraad nultredenwoningen in landelijke gebieden is relatief ruim.
Onderzoek ANBO en Woonz.nl
Redenen om niet te verhuizen zijn er genoeg blijkt uit een onderzoek van ANBO en Woonz.nl. Er zijn
financiële redenen (25 procent), zoals de hoge huren of dure (nieuwe) koopwoningen. Of er blijkt geen
passend woningaanbod te zijn in de eigen plaats (26 procent). Of men wil de eigen buurt met haar
sociale contacten niet uit (19 procent). De meeste deelnemers aan het onderzoek verhuizen liever naar
een al aangepaste woning dan dat ze de eigen woning laten aanpassen.

1.11 Het dorp als een vangnet
Nu in de buurten en dorpen van Nederland steeds meer oudere bewoners tot op hoge leeftijd
zelfstandig wonen, wordt het welzijn van mensen steeds meer afhankelijk van de informele structuren
dicht bij huis. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor participatie en een acceptabele kwaliteit van leven
van de meest kwetsbare groepen. De SCP-studie Kleine gebaren, het belang van dorpsgenoten voor
ouderen op het platteland, biedt verdieping op de rol van sociale netwerken. Een bedenking bij de
ambities van de huidige participatiesamenleving is het zogenoemde Mattheüseffect: ‘wie al veel heeft,
zal veel ontvangen, en wie weinig heeft, zal verliezen’, aldus het SCP. ‘Terwijl de verzorgingsstaat er
primair op gericht was de zwakkeren in de samenleving te compenseren en te beschermen, vertrouwt
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de participatiesamenleving de kwetsbaren in de samenleving meer toe aan informele structuren. Het is
ook bekend is dat sociaal kapitaal uitermate ongelijk verdeeld is. Lokale informele structuren kunnen
hierop een uitzondering gaan vormen. Uiteenlopende kwetsbare groepen hechten relatief veel waarde
aan de buurt. Buren en buurtgenoten kunnen daarom een laagdrempelig vangnet vormen. Maar hoe dit
gaat dit uitpakken is de vraag.’
Conclusies uit de studie Kleine gebaren:


Kwetsbare ouderen hebben relatief weinig aansluiting bij dorpsgenoten



Lokale omgangsvormen zijn waardevol voor sociaal-emotioneel welzijn



Ouderen met lichamelijke beperkingen krijgen meer hulp, maar arme ouderen niet



Hulp op hoge leeftijd steeds afhankelijker van het aanbod van anderen en van bemiddeling

Aanknopingspunten beleid
-

Vernieuwing sociale infrastructuur

De resultaten in de studie Kleine gebaren bieden ondersteuning voor de gedachte dat de directe
woonomgeving van ouderen een waardevolle bijdrage kan leveren aan hun welbevinden. Het loont dus
na te denken over manieren om de lokale informele structuren te verbeteren.
-

Oog voor kwetsbaarheid

De meest kwetsbare bewoners vinden het minst makkelijk aansluiting vinden bij lokale structuren. De
fysieke belemmeringen zijn op praktische manieren te ondervangen. De sociale barrières tussen
kwetsbare, afhankelijke bewoners en hun buurtgenoten – variërend van vraagverlegenheid tot een
volhardend patroon van sociaal isolement – zijn veel lastiger te beslechten. Veel dorpen bieden een
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warme, vertrouwde omgeving aan oudere dorpsbewoners die kampen met verlies en afnemende
mogelijkheden. Maar als vangnet voor de meest kwetsbaren is dat niet betrouwbaar genoeg.

1.12 Discussiepunten en beleidsopgaven
- Woonvriendelijkbeleid voor mantelzorg
- Kwantitatieve opgave – mantelzorgwonen
- Monitoren kwetsbaarheid en hier op inspelen
- Versterken sociale netwerk in de buurt in combinatie met concept als een gebiedsgerichte integrale
aanpak of woonzorgzone
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2 Faciliteren in regelgeving
Dankzij mantelzorg zijn veel kwetsbare ouderen en mensen met een beperking instaat langer
zelfstandig te wonen. Het ligt voor de hand dat het wonen van de mantelzorger dichter bij huis van
degene die de mantelzorg ontvangt de mantelzorg sterk vergemakkelijkt. Gemeenten kunnen met
beleid op het gebied van wonen de mantelzorger ondersteunen, zodat overbelasting of uitval kan
worden voorkomen. Daarnaast is er ook een maatschappelijk belang. De vergrijzing zal de komende
decennia nog verder toenemen en de daarmee samenhangende zorgbehoefte. De kosten lopen fors op
en forse personeelstekorten dienen zich aan. Zonder mantelzorg zou dit probleem nog groter worden.
Het zijn tal van redenen om de mantelzorg beter te faciliteren.
Wanneer een gemeente mantelzorg actief wil faciliteren, bestaan er binnen het huidige wettelijke kader,
diverse mogelijkheden. In dit hoofdstuk zetten we op een rij welke mogelijkheden de Woningwet en
Huisvestingswet, de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Ruimtelijke ordening bieden.
Daarbij speelt de vraag op welke wijze gemeente op een goede wijze een integrale afweging maken
van WMO en volkshuisvestelijke aspecten. Er wordt een kort overzicht gegeven in hoe afwegingen en
het toewijzen werkt in de praktijk. In dit hoofdstuk uiteengezet of en wat belemmeringen zijn in
woonregelgeving, dit ook gebaseerd op inzicht in de vraag vanuit zowel de zorgvrager als de
mantelzorger.

2.1
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Woningwet en huisvestingswet

Binnen de huidige wet- en regelgeving kan een gemeente op verschillende manieren voorrang te geven
aan specifieke groepen huurders in de sociale huursector waardoor de mantelzorger of de zorgvrager in
elkaars nabijheid kunnen gaan wonen.
(Herziene) woningwet
In de herziene Woningwet spelen prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurders een
nog grotere rol dan in het verleden. Het maken van een woonvisie en goede prestatieafspraken gaat
een centrale positie innemen in het volkshuisvestelijk stelsel. Binnen de prestatieafspraken krijgen de
vier prioritaire thema’s aan de orde
-

Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep ;

-

Realiseren van een energiezuinige sociale huurwoningvoorraad

-

Huisvesten van urgente doelgroepen, waaronder mantelzorg;

-

Realiseren van wonen met zorg en ouderenhuisvesting i.v.m. langer zelfstandig wonen,
Inspelen op fysieke aanpassingen in de woning, nultreden woningen (en toewijzing) de juiste
voorzieningen in de wijk voor ontmoeting, ondersteuning en zorg en meer mogelijkheden voor
mantelzorgers.

Huisvestingswet 2014
Wanneer er sprake is van schaarste in de sociale huurwoningenvoorraad kan een gemeente via de
woonruimteverdeling sturen op de verdeling van sociale huurwoningen van woningcorporaties.
Woningcorporaties bezitten met 2,3 miljoen woningen een derde van de Nederlandse woningvoorraad.
De vereniging van Woningcorporaties Aedes en de organisaties van zorgondernemers Actiz hebben
berekend dat een derde van de zorgvragers die intensieve mantelzorg ontvangen in een
corporatiewoning woont30.
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Naar schatting ruim 800.000 (van de 3,5 miljoen) mantelzorgers bieden hulp bieden aan 450.000
zelfstandig wonende zorgvragers. 150.000 zorgvragers wonen in een corporatiewoning. Of, anders
gerekend: in 1 op de 15 corporatiewoningen woont iemand die intensieve mantelzorg ontvangt en in 1
op de 9 corporatiewoningen woont iemand die intensieve mantelzorg biedt. Een argument om bij
woonruimteverdeling rekening te houden met het verlenen van mantelzorg.
Hieronder is schematisch en stapsgewijs benoemd hoe de huisvestingswet hiervoor in te kunnen
zetten:
Hoe kan ik de Huisvestingswet 2014 inzetten om mantelzorger en zorgvrager in elkaars
nabijheid te laten wonen?

Wat speelt er?
Het verlenen van mantelzorg neemt naar verwachting de komende jaren aan belang toe. Om
mantelzorg te kunnen verlenen of ontvangen is het van belang dat verlener en ontvanger bij elkaar in
de buurt wonen. Bij hoge druk op de sociale voorraad als gevolg van schaarste kan het voor
mantelzorgverleners of –ontvangers moeilijk zijn om tijdig te verhuizen.

Hoe kan de Huisvestingswet 2014 worden gebruikt?
De Huisvestingswet 2014 biedt gemeenten de mogelijkheid een urgentieregeling vast te stellen. Eén
van de verplichte urgentiecategorieën zijn de mantelzorgverleners en –ontvangers. Zij kunnen op die
manier in aanmerking komen voor een urgentieverklaring en dus met voorrang een vrijkomende
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woning bemachtigen. .

Waar moet ik dan op letten?


Gemeenten kunnen niet zelf een definitie van mantelzorgontvanger of –verlener opstellen. Zij
dienen gebruik te maken van de definitie in de Wmo.



Indien een urgentieregeling wordt opgesteld, zijn er drie urgentiecategorieën die door de wet
verplicht dienen te worden opgenomen in de urgentieregeling: verblijfsgerechtigden,
mantelzorgers en mantelzorgontvangers en woningzoekenden die verblijven in een tijdelijke
opvangvoorziening in verband met relationele problemen of geweld.



Aan de urgentieverklaring kan een zoekprofiel gekoppeld worden; alleen voor woningen die
passen binnen dat profiel krijgt de kandidaat voorrang.

Wat zijn alternatieven?


Voor deze groepen geldt vaak dat zij moeilijk een sociale huurwoning kunnen vinden omdat
zij zich niet tijdig hebben kunnen inschrijven. Ze staan achter in de wachtrij. Voor dit soort
groepen, de zogenaamde ‘spoedzoekers’ kunnen andere verdeelmodellen dan het
aanbodmodel met inschrijftijd uitkomst bieden. Bijvoorbeeld direct te huur of loting.



Buiten de woonruimteverdeling zijn diverse maatregelen denkbaar om deze groepen
woningzoekenden te faciliteren. Denk bijvoorbeeld aan het beleid omtrent de (tijdelijke)
mantelzorgcontainers.
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Hoe kan ik de Huisvestingswet 2014 inzetten om voorrang te geven aan mensen met urgente
huisvestingsvragen?

Wat speelt er?
In sommige situatie kan het van belang zijn dat woningzoekenden snel (andere) woonruimte krijgen.
Door middel van een urgentieregeling kan een gemeente er voor zorgen dat zij voor gaan op andere
woningzoekenden.

Hoe kan de Huisvestingswet 2014 worden gebruikt?
De Huisvestingswet 2014 biedt gemeenten de mogelijkheid een urgentieregeling vast te stellen.
Gemeenten kunnen zelf bepalen welke categorieën woningzoekenden als urgent aangemerkt
worden. Wel omschrijft de Huisvestingswet 2014 drie verplichte urgentiecategorieën indien een
urgentieregeling wordt opgesteld: mantelzorgverleners en –ontvangers, verblijfsgerechtigden en
woningzoekenden die uitstromen uit een tijdelijk instelling in verband met problemen van relationele
aard of geweld.
Indien een woningzoekende valt binnen één van de omschreven categorieën, kan hij met voorrang
een vrijkomende woning bemachtigen

Waar moet ik dan op letten?


Het instellen van een urgentieregeling kan alleen door middel van een
Huisvestingsverordening. Er hoeft geen sprake te zijn van schaarste.
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Wat zijn alternatieven?


Een gemeenten kan ook afspreken met de corporatie(s) dat zij voorzien in de huisvesting van
kwetsbare groepen met een urgente huisvestingsvraag. Hoe dit gebeurt is vervolgens zaak
van de verhuurders.

Urgentieregeling
Door middel van een urgentieregeling kan voorrang worden gegeven aan woningzoekenden die met
spoed (andere) woonruimte nodig hebben. Er hoeft geen sprake te zijn van schaarste om deze
groep met voorrang te huisvesten door middel van een urgentieregeling.
Als de gemeente van oordeel is dat het in het belang van de huisvesting van woningzoekenden met
een urgente huisvestingsvraag noodzakelijk of wenselijk is een urgentieregeling te hanteren, dan kan
hiervoor een urgentieregeling worden vastgesteld.
Die urgentieregeling bestaat in essentie uit drie onderdelen:
-

urgentiecriteria;

-

de aanwijzing vergunning plichtige voorraad; en

-

de procedurevoorschriften.
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Urgentiecategorieën
In de Huisvestingsverordening dient te worden vastgelegd in welke gevallen sprake is van dringend
noodzakelijke behoefte aan woonruimte die voorrang op andere woningzoekenden rechtvaardigt: de
zogenaamde urgentiecategorieën.
In principe is de gemeenteraad vrij in het benoemen van urgentiecategorieën. Echter, als een
urgentieregeling wordt ingesteld, behoren drie groepen woningzoekenden in ieder geval tot de
urgentiecategorieën. Dit zijn:
-

woningzoekenden die verblijven in een voorziening voor tijdelijke opvang voor personen die
hun woning hebben moeten verlaten in verband met relationele problemen of geweld;

-

woningzoekenden die mantelzorg verlenen of ontvangen; en

-

de vergunninghouders.

Gemeenten kunnen desgewenst zoekprofielen koppelen aan de urgentiecategorieën. Een
zoekprofiel bepaalt voor welke type woonruimte de urgentieverklaring kan worden gebruikt.

Urgentiecategorieën en binding
Het ligt in de rede bij het aanwijzen van categorieën woonruimte aan te sluiten bij de
huurtoeslaggrens (eventueel met een onderscheid naar gebied en/of corporaties of particuliere
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sector). Op die manier kunnen alle verhuurders worden verplicht om in de goedkope
huurwoonruimtevoorraad voorrang te verlenen.

Procedure
Als derde onderdeel van een urgentieregeling zal de gemeenteraad moeten vastleggen wat de
procedure is voor woningzoekenden om voor indeling in een urgentiecategorie in aanmerking te
komen en op welke wijze zij vervolgens met voorrang een woning kunnen krijgen. Dit laatste kan op
grofweg twee manieren: door zelf te zoeken in het aanbod of via bemiddeling door de corporatie.

2.2

Woningtoewijzing

De VNG-handleiding Woningtoewijzing aan inwoners met een specifieke zorgvraag biedt een
afwegingskader voor het inzetten van de huisvestingsverordening voor deze woningtoewijzing. Hierbij
wordt aandacht besteed aan de integrale afweging van volkshuisvestelijke én Wmo-aspecten. In het
rapport worden vier varianten van een huisvestingsverordening met elkaar vergeleken en aan de hand
van voorbeelden van gemeenten toegelicht. Het is een aanvulling op de modelverordening en
handreiking opgesteld in juli 2014, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de nieuwe
Huisvestingswet 2014 per 1 januari 2015.
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Tabel: vier varianten
Variant 1: Geen huisvestingsverordening

Variant 3: Huisvestingsverordening, zorgwoningen
uitgezonderd

Wel afspraken tussen verhuurders en zorginstellingen
- Voordelen
Verantwoordelijkheid bij verhuurders en zorginstellingen
Flexibiliteit in toewijzing mogelijk
Keerzijde
- Geen gemeentelijke regie; anderen moeten rol
oppakken
- Kans op versnippering
Voorbeeld
gemeente Zwolle

Regels in de verordening over toewijzing, aanbieding,
urgentie

Voordelen
- Eén generiek stelsel voor sociale huurwoningen
- Flexibiliteit bij toewijzing zorgwoningen
- Werkwijze op één plek vastgelegd
Keerzijde
- Minder gemeentelijke regie bij toewijzing
zorgwoningen
- Kans op versnippering toewijzing zorgwoningen
Voorbeelden
gemeente Ede, Gouda
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Variant 2: Verordening voor alle goedkope
huurwoningen

Variant 4: regionale huisvestingsverordening met
lokaal maatwerk

Regels in de verordening over toewijzing, aanbieding,
urgentie

Regels in de verordening over toewijzing, aanbieding,
urgentie

Voordelen
- Directe sturing door gemeente; één generiek stelsel
- Gelijke behandeling zorginstellingen met eigen
vastgoed en zij die corporatievastgoed gebruiken

Voordelen
Een generiek regionaal stelsel van toewijzingsregels
voor sociale huurwoningen
Directe sturing door gemeente
Mogelijkheid tot lokaal maatwerk binnen gemeenten
Flexibiliteit in toewijzing van zorgwoningen
Werkwijze is op een plek vastgelegd

Keerzijde
- Minder ruimte voor flexibiliteit en maatwerk in
toewijzing
-Omvangrijk vergunningstelsel, alleen bij schaarste
- Exploitatie zorgconcepten onder druk?
Voorbeelden
gemeente Hilversum, Amsterdam

Nadelen
Minder gemeentelijke regie bij toewijzing zorgwoningen
Kans op versnippering of verschillende werkwijzen bij
zorgwoningen
Veel lokaal maatwerk geeft mogelijk risico rond
regionale samenhang
Voorbeeld
Gemeente Amsterdam

2.3

Afweging WMO - volkshuisvesting

Voordat een gemeente afweegt óf en hoe in een huisvestingsverordening toewijzingsregels kunnen
worden opgesteld, brengt een gemeente eerst de opgave in beeld met alle betrokken partijen. Daarbij
is een visie op de woningtoewijzing nodig, vanuit de volkshuisvesting maar nu ook vanuit de Wmo.
Naast het maatschappelijke belang speelt voor gemeenten ook een financieel belang. Als deze mensen
niet passend kunnen worden gehuisvest, kost dat de gemeente geld voor woningaanpassingen en dure
plekken voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
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Stap 1: Breng vraag en aanbod in beeld
• Zicht op de huidige inwoners en profielen
• Zicht op bestaand aanbod
• Toekomstige ontwikkelingen van vraag en aanbod
• Zicht op de ondersteunende zorg- en voorzieningenstructuur
• Zicht op draagkracht van wijken of buurten

Stap 2: Breng huidige toewijzing en afspraken in beeld
• Wie voert waarop de regie?
• Huidige regels en ruimte in huisvestingsverordening
• Wachtlijsten
• Signalen bewoners
• Transparantie aanbod
• Zelf reageren/bemiddeling

Stap 3: Integraal afwegen WMO- en volkshuisvesting
Wmo-aspecten:
• Gewenste spreiding of concentratie voorzieningen/woningen
• Gewenste keuzevrijheid en eigen regie van de inwoner
• Gewenste inzet van Wmo-middelen voor woningaanpassingen
• Gewenste mate van gemeentelijke regie
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Volkshuisvestelijke aspecten:
• Betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen voor de doelgroep
• Schaarste en verdringing tussen doelgroepen
• Doorstroming bevorderen in delen van de woningvoorraad
• Urgente huisvestingsopgaven
• Transparantie in het systeem van woningtoewijzing voor inwoners

Stap 4: Opgave
• Tekort of mismatch?
• Sturing en regie
Welke ruimte biedt de nieuwe huisvestingsverordening:
-

Het artikel voor lokaal maatwerk binnen de verordening. In het lokaal maatwerk kunnen
afspraken worden gemaakt over o.a. de toewijzing van woningen met bijzondere voorzieningen.

-

De experimentenregeling voor complexen waarbij meer ruimte in de toewijzing noodzakelijk is.
Denk bijvoorbeeld aan een tijdelijke pilot voor de toewijzing van beschutte en beschermde
woonvormen buiten de afspraken van de huisvestingsverordening.

-

Tijdelijke ontheffing voor bepaalde complexen met zorgwoningen.
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2.4

Criteria voor indicatiestelling woonvoorzieningen voor mantelzorg

Bij vergunningverlening of voorrang voor de mantelzorger staan gemeenten en woningcorporaties voor
de vraag wie nu precies een mantelzorger is. Het verlenen of weigeren van een vergunning of van
voorrang kan immers grote consequenties hebben. Bovendien wil men misbruik van een beroep op
mantelzorgfaciliteiten uitsluiten.

2.4.1

Wmo-loket en steunpunten mantelzorg

Wmo-loketten van gemeenten en de Steunpunten Mantelzorg zijn een eerste aanspreekpunt voor
burgers met een vraag betreft mantelzorgondersteuning en zorg. De hulp van de gemeente is een
aanvulling op wat de zorgvrager nog zelf kan. Bij het beleid op het gebied van mantelzorg en wonen
kunnen gemeenten aansluiten bij de gehanteerde begrippen en de beleidsregels in het kader van Wmo
(en Zvw en Wlz). In de praktijk doen veel gemeenten dat ook. Het verdient de aanbeveling dat de
zorgvragers door deze loketten en steunpunten geholpen worden bij de relevante wet- en regelgeving.
Een zorgvrager onder kan vallen:
• Wet langdurige zorg (Wlz), via het zorgkantoor
• Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), via de gemeente
• Zorgverzekeringswet (Zvw), via de zorgverzekeraar
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2.4.2

Wmo 2015

Voor het hanteren van een indicatiestelling biedt de Wmo definitie de basis. Hier is ‘gebruikelijke hulp
en mantelzorg’ gedefinieerd. Onder de noemer gebruikelijke hulp heeft de overheid vastgesteld wat
partners, ouders van kinderen of huisgenoten normaal gesproken voor elkaar moeten doen. Onder de
noemer ‘mantelzorg’ gaat het om hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd
wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als
bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande
sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep. (Officiële wettekst
maatschappelijke ondersteuning 2015: http://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2015-01-01)
Een zorgvrager komt in aanmerking voor een maatwerkvoorziening, te verstrekken door de gemeente
waar hij/zij woont, ter ondersteuning van zijn zelfredzaamheid en participatie. Dit voor zover hij/zij in
verband met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen niet op eigen kracht,
met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk
voldoende zelfredzaam is of in staat is tot participatie. Als men zegt mantelzorg te verlenen is er
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bijvoorbeeld voor de taken die de mantelzorger uitvoert geen noodzaak om professionele zorg of
huishoudelijke hulp vanuit de Wmo toe te kennen.

2.4.3

Mantelzorgverklaring door sociaal-medisch professional

De gemeente Eindhoven hanteert de definitie zoals al eerder benoemt in hoofdstuk 1: dat mantelzorg
intensieve zorg of ondersteuning is, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden
aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie rechtstreeks voortvloeiend
uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor
elkaar overstijgt.
Voor een aantal regelingen is de mantelzorgverklaring gebruikelijk, denk aan een bewijs voor het
verkrijgen van een parkeervergunning of de urgentieregeling voor een woning. Deze zogeheten
mantelzorgverklaring waar de mantelzorgbehoefte is bevestigd wordt afgegeven door huisarts,
wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur.

2.4.4

Leeftijdscriterium

De gemeente Druten hanteert het leeftijdscriterium. Zij gaat ervan uit dat er behoefte is aan mantelzorg
op het moment dat de zorgvrager(s) ouder is (zijn) dan 70 jaar. Deze benadering doet recht aan het feit
dat er tussen de groep ouderen en mensen met langdurige beperkingen een behoorlijke overlap
bestaat. In een op de vier huishoudens ervaren mensen in de leeftijdsgroep van 55 tot 65 jaar
lichamelijke beperkingen. Bij 75-plussers is dat al in 60% van de huishoudens. Met het stijgen der jaren
neemt dus ook de behoefte aan mantelzorg toe.

2.4.5
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Richtlijn woonafstand mantelzorg

Gemeenten hebben in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een regeling
voor aanpassing van de woning van de zorgvrager. Gemeenten kunnen bij woningaanpassingen
mantelzorg meewegen, vooral als de nabijheid van de mantelzorger van grote betekenis is. De
zorgvrager hoeft dan niet te verhuizen. Sommige gemeenten - waaronder Amsterdam - doen dit al.
De aard van de zorgvraag en de woonafstand is van groot belang bij het bepalen of de mantelzorger
recht heeft op voorrang op een huis in de nabije omgeving. In het door Mezzo opgestelde schema
wordt een relatie gelegd tussen de zorgvraag en de afstand waarvan verondersteld wordt dat de
zorgverlener die redelijkerwijs moet kunnen afleggen.
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Matrix woonafstand mantelzorg/context van de zorgvraag

Mantelzorger moet

0 meter /

0 – 300

300 m – 1 km

1 – 5 km

niet verder uit de

(intern op

meter

(loopafstand)

(fietsafstand)

buurt wonen dan

erf)

5 km

klant heeft nodig
Zorg op afspraak

x

x

x

x

x

Zorg op afroep en op

x

x

x

Max. 1 keer

Incidenteel

afspraak, zorgvrager

per etmaal,

niet

alarmeert zelf

niet ’s nachts

dagelijks

Zorg op afroep en op

Max. 1 keer

Incidenteel

afspraak, zorgvrager

per etmaal,

niet

alarmeert niet zelf

niet ’s nachts

dagelijks

Voortdurende

x

x

x

Op het erf

x

x

x

nabijheid,
leveringsvoorwaarde
24-uurs toezicht,
direct ingrijpen:
leveringsvoorwaarde
Bron: Mezzo, Woonbeleid en mantelzorg, 2009

Aannames:
-

Reisafstand tot 5 kilometer te overbruggen bij 1 keer per dag hulpverlening

-

Indien nachtelijke hulp nodig is, is tot 1 kilometer een redelijke afstand

-

Bij voortdurende zorgvraag kan zorgvrager feitelijk niet alleen wonen

-

Bij grotere afstand kan verhuizen de meest adequate oplossing zijn
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Signalen Mezzo:
-

Het ontbreekt aan een standaardmantelzorgverklaring

-

Preventie: wat zijn mogelijkheden van een zorgvrager nog geen mantelzorg/ondersteuning
nodig heeft, maar dit wel ziet aankomen, wat zijn dan mogelijkheden?

-

Om in aanmerking te komen voor bepaalde voorzieningen of om bepaalde voorzieningen te
mogen gebruiken gelden er vaak wetten en regels. Soms op gemeentelijk niveau, andere op
landelijk niveau. Mezzo heeft in een panel rondom wonen gevraagd wat voor last zij hadden
van bepaalde regels en wetten: 54% zegt geen belemmerende wet- en regelgeving te hebben
ervaren, 46% wel. Een aantal heeft urgentieverklaring voor een huurwoning (5%) en
toestemming voor een mantelzorgwoning (2%)

2.4.6

Voorbeelden mantelzorgverklaring of urgentieverklaring:

Gemeente Druten: Verklaring sociaal team – gemeente Druten
“Bijzondere woningtoewijzing bij mantelzorg
Stap 1 – Verklaring Sociaal Team
U vraagt een schriftelijke verklaring van het Sociaal Team Druten. In deze verklaring wordt bevestigt dat
a. er sprake is van een ondersteuningsvraag
b. er sprake is van een mantelzorgrelatie
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c. de mantelzorger minimaal 10 uur in de week besteedt aan het bieden van mantelzorg aan de andere
indiener;
d. er sprake is van een langdurige ondersteuningsvraag, waarbij de verwachting bestaat dat de
mantelzorgrelatie gedurende minimaal een jaar na de verklaring in stand blijft.”
Gemeente Rotterdam
“De urgentie kan aangevraagd worden door zowel huishoudens van binnen als buiten de regio
Rotterdam. Om in aanmerking te komen voor een mantelzorgurgentie zult u samen met de hulpverlener
bijvoorbeeld een Wmo-adviseur of een adviseur bij de GGD een urgentieaanvraag in moeten dienen bij
de SUWR, de instantie die in Rotterdam alle urgentieaanvragen behandeld.
Hoe wordt beoordeeld of u in aanmerking komt?
- sprake zijn van een 'dringende behoefte' om dichterbij te wonen;
- de mantelzorgontvanger moet duurzaam afhankelijk zijn van de mantelzorgverlener.”

2.4.7

Indicatiestelling door onafhankelijk indicatieorgaan

Een praktische oplossing bij het verlenen van voorrang is een indicatiestelling door het Wmo-loket
of door indicatiestelling door een onafhankelijke deskundige. Bij de criteria houdt men rekening met de
zorgsituatie en met de draagkracht van de mantelzorger. Dit om overbelasting van de mantelzorger te
voorkomen. Dit betekent o.a. onderzoek naar de capaciteit en de belastbaarheid van de mantelzorger.
Indicatiestelling door het (zorg)indicatieorgaan kan eventueel misbruik ondervangen. Het is belangrijk
na te gaan of het indicatieorgaan zowel rekening houdt met de gebruikelijke zorg als met de nietverplichte geboden mantelzorg (boven gebruikelijke zorg). Op het moment dat men zegt mantelzorg te
36

verlenen - terwijl dat niet het geval is - is er voor de taken die de mantelzorger zegt uit te voeren geen
noodzaak om professionele Wmo/Wlz/Zw-zorg toe te kennen. Sommige gemeenten stellen bij het
verlenen van woonvoorzieningen ten behoeve van mantelzorg ook als eis, dat er een verminderd
beroep wordt gedaan op professionele zorg. Dit is te toetsen door een nieuw of een gewijzigd
indicatiebesluit.

2.5

Huis in bewaring geven

Een aantal mantelzorgers of zorgvragers is huiverig voor inwoning, omdat men bang is het eigen
huis kwijt te raken. Bij sommige woningcorporaties kan een huurder bij aantoonbare noodzaak van
een tijdelijke afwezigheid zijn huis in bewaring geven. De mantelzorger of zorgvrager kan zijn huis
dan tijdelijk verhuren. De verhuurder beslist over de aanvraag huisbewaring. Huisbewaring varieert
van bijvoorbeeld maximaal één jaar bij corporatie Woonwaard in Noord-Kennemerland tot
maximaal twee jaar in Amsterdam. In Amsterdam kan de mantelzorger na die twee jaar besluiten
om een aanvraag tot medehuurderschap te doen bij de verhuurder.
Website corporatie Eigen Haard: https://www.eigenhaard.nl/informatie-enservice/huurwoning/huurcontract-en-mijn-gegevens-wijzigen/huisbewaring
Gemeente Amsterdam (maximaal 2 jaar): https://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/ruimteeconomie/wonen/regels-verordeningen/regels-verordeningen/woonruimteverdeling/
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2.6

Overzicht van woonoplossingen voor mantelzorg

Woonoplossingen voor mantelzorg
Vervoersprobleem: parkeren, vergoeding reiskosten
Inschrijven als woningzoekende
Woonvergunning i.v.m. mantelzorg
Urgentie krijgen van gemeente, zelf zoeken
Zorgvrager trekt bij mantelzorger in of andersom: medehuurderschap na 2 jaar
Tijdelijke logeeroplossing
Huisbewaarderschap voor achtergelaten woning
Huur van woning op geschikte afstand ( zie matrix en voorrang bij toewijzing)
Samenverhuizen naar zorgcomplex/woonservicezone
Mantelzorgunit op erf/aanbouw
Woningaanpassing (Wmo, woningaanpassing meerdere keren mogelijk maken, van ongeschikt
naar geschikt verhuizen, andere verhuisregels i.v.m. mantelzorg)
Regelingen van huurtoeslag, bijstand – vervallen bij samenwonen
Woningsplitsing: voorkomen kostendelersnorm, wel extra gemeentelijke heffingen
Bron: Mantelzorg dichter bij huis, 2012.

2.7

Woningsplitsing of inwoning

Om mantelzorg te verlenen en samen te wonen, hanteren gemeenten verschillende overwegingen om
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splitsing c.q. inwoning wel of niet toe te staan. Het woningsplitsing van een huis - kadastraal en met een
eigen huisnummer - vergroot het aantal woningen in een gemeente. Het inwonen - van bijvoorbeeld één
van de ouders - in één huis heeft invloed op belastingen en toeslagen.
Provinciaal kader - landelijk gebied en krimpregio’s
De provincie bepaalt hoeveel woningen er binnen een gemeente gebouwd mogen worden: dit is de
planologische ruimte of het woningcontingent. Door het splitsen van de woning komt er een woning bij.
Gemeenten in krimpregio’s hebben niet altijd de ruimte om in te stemmen met woningsplitsing. De
Achterhoekse gemeenten bijvoorbeeld hebben een gezamenlijke regionale woonvisie waarin is bepaald
dat een gemeente gebonden is aan een maximale woningvoorraad. Gezien de demografische
ontwikkelingen zoals vergrijzing en ‘ontgroening’ van de Achterhoek zijn deze woningaantallen vaak
beperkt. Een gemeente is vrij kieskeurig als het gaat om het toekennen van ‘nieuwe’ woningen.
Dubbele bewoning
De oorsprong van dubbele bewoning komt vanuit de vraag om inwoning in woningen in het
buitengebied. De aanleiding is veelal mantelzorg of bedrijfsovername door kinderen, waarbij de ouders
bij het bedrijf betrokken blijven. ‘Dubbele bewoning’ moet opgenomen zijn in het bestemmingsplan.
Inwoning
Ook bestaat de mogelijkheid van inwoning voor het geven van zorg aan naasten. Er is geen officiële
splitsing nodig en de woningvoorraad blijft gelijk. Inwoning betekent wel dat er een gezamenlijke
huishouding wordt gevoerd. Dit heeft gevolgen voor een uitkering, Wmo-indicatie en toeslagen, zoals
de huurtoeslag.
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Kosten delen
Mensen die gezamenlijk in een huis wonen, hebben de gezamenlijke kosten van de huishouding.
Hierdoor zijn de kosten per persoon lager, dan wanneer deze persoon alleen zou wonen. De
kostendelersnorm gaat ervan uit dat de hoogte van de uitkering wordt aangepast als een
uitkeringsgerechtigde met meerdere mensen een woning deelt. De uitkeringsgerechtigde krijgt dan te
maken met de ‘kostendelersnorm’: naar mate meer mensen in een huis wonen, ontvangt iedere
afzonderlijke uitkeringsgerechtigde een lagere uitkering omdat meer mensen de kosten delen. Als een
van hen werk vindt en deze persoon niet gehuwd is of een gezamenlijk huishouden voert, wordt het
inkomen hieruit niet verrekend met de overige uitkeringen in het huishouden, omdat werk moet lonen.
De kostendelersnorm gaat behalve in de bijstand, ook gelden in de AOW, Anw, IOAW, IOAZ en
Toeslagenwet. Het wetsvoorstel wordt vanaf 1 juli 2014 in een aantal stappen ingevoerd. Het
wetsvoorstel levert tot 2017 ruim 150 miljoen euro aan besparingen op en daarna jaarlijks ruim 250
miljoen euro.
Mantelzorgwoning met eigen huisnummer
De overheid stimuleert mantelzorg en mantelzorgwoningen en gemeenten gaan er soepel mee om.
Voor het aanvragen van een apart huisnummer hoeft niet altijd kadastraal iets te veranderen.
De regels voor de bouw van een mantelzorgwoning zijn eenvoudig. Vergelijkbaar met die van een
garage of tuinhuis. Daarvoor is ook geen vergunning nodig. Houdt de mantelzorg op, dan mag het
bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/vraag-en-antwoord/bouwregelsmantelzorgwoning
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Splitsing van de woning: extra belasting
Een formele woning scheiding betekent een dubbele WOZ-vaststelling en daarmee WOZ-belasting,
aparte riooltoeslag en afvalstoffenheffing. Als direct gevolg van de woningsplitsing, komt de WOZwaarde van de mantelzorgwoning in Box 3 van de huiseigenaar, waarover (boven de vrijstelling) ook
nog belasting dient te worden betaald.
Gevolgen voor toeslagen
De keuze voor het al dan niet kadastraal scheiden van de mantelzorgwoning heeft verschillende
financiële implicaties. Denk aan de mogelijkheid van huurtoeslag voor zowel de ouder(s) als de
kinderen. De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van het inkomen van de huurder, diens partner
en de medebewoner. Bij de toekenning van zorgtoeslag is dit doorgaans niet zo relevant, omdat ouders
en meerderjarige kinderen in de regel geen fiscaal partnerschap vormen. Tenslotte kan het voeren van
een gezamenlijk huishouden ook van invloed zijn op voorzieningen vanuit de Wmo. In veel gevallen
wordt de vergunning voor een mantelzorgwoning slechts verleend voor de duur van de
mantelzorgrelatie, nadien dient de aanpassing dan weer te worden omgezet.
Zorgplaats
Een zorgplaats is een woonruimte met zorg, zonder eigen adres, die deel uitmaakt van een
wooneenheid in een gebouw met één adres. Een zorgplaats heeft geen eigen keuken; om te kunnen
koken is er een gemeenschappelijke kookvoorziening. Volgens de Basisregistraties Adressen en
Gebouwen (BAG) is een zorgplaats een onzelfstandig verblijfsobject. Deze definitie is van belang
omdat in het Regionaal woningbouwprogramma afspraken staan over het aantal nieuwbouwwoningen.
In de praktijk is het onderscheid tussen een woning en zorgplaats niet altijd eenvoudig te maken. Een
(zorg)woning telt mee als woning in het Regionaal woningbouwprogramma; een zorgplaats niet.
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2.8

Combinatie woonvisie, prestatieafspraken en Wmo

Mantelzorg in combinatie met wonen krijgt weinig tot geen aandacht in de planvorming en woonvisies
van gemeenten en woningcorporaties. Er zijn te weinig woonvormen waar mantelzorg op een
natuurlijke manier kan plaatsvinden. Er ligt wel een opgave aangezien op dit moment 3,5 miljoen
mensen mantelzorg verlenen. Dit is 25% van de bevolking en het aantal is de afgelopen jaren flink
gestegen. Het is relevant om binnen de woonvisie, Wmo-visie en prestatieafspraken hier op in te
spelen:
– Woonvisies en prestatieafspraken (nodig combinatie met Wmo en andere relevante
beleidsdomeinen).
– Bestemmingsplannen (flexibele bestemming, mantelzorgregeling/‘kruimelafwijking’, handhaven).
– Woningwet en huisvestingswet (inkomen, urgentie mantelzorg).
– Regionaal woonruimteverdeelsysteem (toewijzing mantelzorg).
– Hoge investeringskosten van een (verplaatsbare) mantelzorgunit: kortere levensduur in vergelijking
met een zorgwoning.
– Verhuur van mantelzorgwoning binnen de grenzen huurtoeslag is verliesgevende exploitatie.
– Wmo-voorziening en kostenverdeling bij verplaatsing mobiele unit tussen gemeente, verhuurder en
huurder.
– Hoge kosten post op incidentele uitgaven Wmo-budget.

2.9

Fiscale regels

Er zijn verschillende fiscale regels waar zorgvragers en mantelzorgers rekening mee moeten houden.
Er bestaat de kans dat door het samenwonen korting van uitkeringen of extra belastingen
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(kostendelersnorm voor bijstandsgerechtigden heeft uitstel tot 2018) worden geheven. Ook kan het
invloed hebben op het wel of niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. En tot slot gaat
het ook om extra erfbelasting voor mantelzorgers.
Daarbij is het ook de vraag In hoeverre fiscale regels invloed hebben op betaalbaarheid van de
mantelzorgwoning (zie volgende hoofdstuk) en op het afschaffen van het mantelzorgcompliment
waardoor er erfbelasting afgedragen moet worden. Vereniging Eigen Huis stelt: ‘Doordat het
mantelzorgcompliment komt te vervallen, kunnen mantelzorgers voortaan ook geen beroep meer doen
op de hoge partnervrijstelling in de erfbelasting. Dit kan er, afhankelijk van diverse factoren, voor zorgen
dat de mantelzorger over de erfenis duizenden euro's meer aan erfbelasting moet betalen. Dit komt aan
de orde als een mantelzorger samenwoonde met de overledene en de woning erft.’

2.10 Doelmatigheid Wmo-middelen en effectiviteit
mantelzorgondersteuning
De G32-werkgroep wonen en zorg is geïnteresseerd hoe de doelmatigheid van de bestedingen van de
Wmo-middelen en effectiviteit van de mantelzorg ondersteuning.
– Gemeenten hebben sinds 2015 vrij veel ruimte om eigen keuzes te maken bij de inrichting van de
Wmo. Binnen de wettelijke grenzen kan de gemeente zelf de indicatiestelling vorm geven en eigen
bijdragen heffen. Door bijvoorbeeld aan te sturen op een grotere inzet van mantelzorg en van de
sociale omgeving, het aanleren van zelfstandigheid bij cliënten (minder huishoudelijke hulp en
persoonlijke verzorging) en nadruk te leggen op algemene voorzieningen in plaats van maatwerk.
– Bij de G32-werkgroep leeft de vraag om zicht te krijgen op effectieve interventies om langer thuis
middels de mantelzorgwoning en dat gunstig uitpakt voor de Wmo-middelen. Aangezien dit een
grote onderzoeksvraag is, staat het uitwerking hiervan niet tot het kennisdossier. Dit leidt tot
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verkenningsvragen: meet u en hoe meet u het maatschappelijk en financieel rendement als mensen
langer thuis kunnen blijven wonen door goede mantelzorg(ondersteuning)? En is hier een
businesscase voor te ontwikkelen waar je bijvoorbeeld een mantelzorgunit mee financiert?
– Vanuit Duurzaam thuis is een businesscase voor woningaanpassingen gemaakt, die op onderdelen
een antwoord kan geven.
– Het is een onderwerp om in de expertmeeting naar aanleiding van dit kennisdossier ter discussie te
stellen.
– Mantelzorg op waarde geschat – analyse wat de economische waarde van mantelzorg is.
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Tabel bij artikel Mantelzorg op waarde geschat:
http://www.maakmantelzorgmogelijk.nl/uploads/1/8/3/4/18341795/mantelzorg_op_waarde_geschat.pdf
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3 Type samenwoonvormen
3.1

Woonvariaties voor ouderen

Thuishuizen, kangoeroewoningen, woongemeenschappen: de afgelopen decennia zijn er veel
alternatieven ontwikkeld voor het zelfstandig thuis wonen en het wonen in een zorginstelling. Door het
beleid van langer thuis wonen krijgen deze woonvormen een impuls en neemt de behoefte aan een
andere invulling van wonen en zorg toe. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg bundelde onder
de noemer Expeditie Begonia een overzicht van woonvariaties. Zij benoemt veertien type
woonvariaties.

Aanleunwoning

Een aanleunwoning is een woning voor senioren bij een zorginstelling
waar diensten en zorg afgenomen kunnen worden en ook gebruik
gemaakt kan worden van de voorzieningen.

Woonzorgcomplex

Een woonzorgcomplex bestaat uit een gebouw met zelfstandige
woningen, waar in het ontwerp aandacht is besteed aan veilig en beschut
wonen. Er is een complexgewijs overeengekomen zorg- en
servicearrangement en een gemeenschappelijke ruimte.

Serviceflat

Een serviceflat is een appartementencomplex voor ouderen, vaak met
koopappartementen maar soms zijn er ook huurwoningen. Bewoners
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kunnen gebruik maken van verschillende diensten, zoals een
maaltijdservice, een logeerkamer, ontmoetingsruimte, klussendienst.
Levensloopbestendige

Een levensloopbestendige woning, ook wel levensloopgeschikte woning,

woning

is een zelfstandige woning geschikt voor bewoning in alle levensfases
met minimale fysieke inspanningen en minimale kans op ongevallen.

Kangoeroewoning

Kangoeroewoningen bestaan uit aan elkaar gekoppelde, zelfstandige
woningen of wooneenheden met een inpandige verbinding voor ouderen
of mensen met een handicap en hun familie. Mantelzorger en zorgvrager
kunnen op deze manier bij elkaar wonen.

Mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een verplaatsbare, tijdelijke wooneenheid die bij
een bestaande woning (bij in de achtertuin) kan worden geplaatst. De
zorgvrager woont zelfstandig, maar de mantelzorger is dichtbij.

Gemeenschappelijk

Bij deze woonvorm kiezen mensen er bewust voor om met elkaar in één

wonen voor ouderen

huis samen te wonen, zonder dat er sprake is van een gezinsverband. De
ouderen wonen in zelfstandige woonruimten, delen gemeenschappelijk
ruimten en ondernemen bepaalde activiteiten samen.

Gemeenschappelijk

Mensen van verschillende leeftijden wonen in zelfstandige woonruimten,

wonen met

delen gemeenschappelijk ruimten en ondernemen bepaalde activiteiten

verschillende leeftijden,

samen.

Thuishuis

Een Thuishuis is een kleinschalige woonvoorziening voor alleenstaande
ouderen met betrokkenheid van vrijwilligers. Ook wel een ‘studentenhuis
voor senioren’.
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Moderne hofjes

Wonen rond een beschutte binnenplaats waarbij nieuwe vormen van
nabuurschap mogelijk zijn.

Particulier

Eigen initiatief van bijvoorbeeld een groep vrienden om op een

wooninitiatief

woonlocatie in elkaars nabijheid te wonen of van ouders die een
woonvorm voor hun kind realiseren.

Gestippeld wonen

Gestippeld wonen is een woonvorm waarbij leden van een woongroep
verspreid wonen over een complex.

Harmonicawonen

Bij harmonicawonen leven leden van een woongroep ruimtelijk geclusterd
in een complex.

Kleinschalig wonen

Er wordt gesproken over 'kleinschalig wonen' als een kleine groep
mensen, die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben, met elkaar
in een groepswoning wonen, waardoor het voor hen mogelijk is een zo
normaal mogelijk leven te leiden. Het kleinschalig wonen in de wijk is
ontstaan in de zorg voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke
handicap en is ook een trend in de zorg voor mensen met dementie.

Tabel: Woonvariaties, KCWZ

Meer samenwoonvormen en particulier initiatief
Het realiseren van nieuwe samenwoonvormen is vaak complex en niet zelden lopen initiatieven tegen
juridische en bureaucratische zaken aan, wat met name voor burgers het realiseren van eigen
initiatieven een tijd- en energierovende zaak maakt. Dat hoeft niet het gevolg te zijn van onwil bij
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gemeenten. Vaak zijn lokale regels en procedures simpelweg niet afgestemd op initiatieven die afwijken
van het ´gewone´. Ook zijn wetten niet altijd afgestemd op het faciliteren van nieuwe woonvormen.
Gemeenten kunnen een belangrijke (faciliterende) rol spelen bij het ontwikkelen van nieuwe
woonvormen. Door ruimte te bieden aan initiatiefnemers en hun waar mogelijk bij te staan, dragen
gemeenten bij aan de randvoorwaarden voor langer zelfstandig wonen.
Beleidsadvies:
– Stel een visie en beleid vast op het raakvlak van ruimtelijke ordening en sociaal beleid. Voorkom zo
dat initiatiefnemers verzanden in een strijd tussen de gemeentelijke kokers.
– Speel als gemeente de rol van makelaar: breng initiatiefnemers bij elkaar en breng hen in contact
met (potentiële) professionele partners.
– Help initiatiefnemers om een realistisch plan te maken. Begeleid hen of help hen begeleiding te
vinden bij het zoeken naar een geschikte locatie, de ruimtelijk-juridische procedures en andere
praktische zaken.
– Versterk garanties of leningen als banken het laten afweten of help initiatiefnemers bij het vinden van
alternatieve financiers.

3.2

Mantelzorgcombinatie

Woningcorporatie Lefier heeft in de stad Groningen mantelzorgwoningen gebouwd die de meeste
administratieve en juridische problemen rond mantelzorgen wegnemen. Geen korting op de uitkering,
geen inkomensgrens voor de zorgontvanger én mantelzorger. Wanneer één van de twee bewoners uit
een combinatie verhuist, moet ook de andere bewoner verhuizen.
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Deze mantelzorgcombinatie bestaat uit twee naast elkaar gelegen appartementen met ieder een eigen
voordeur en een eigen huurcontract. Hierdoor is het mogelijk om mensen met een beperking zo
autonoom mogelijk te laten wonen. Eén appartement heeft één slaapkamer, de andere heeft er twee.
De appartementen zijn onderling geschakeld met een tussendeur en bevinden zich op de 1e en 2e
verdieping. De woningen zijn bereikbaar voor mensen die gebruik maken van een rolstoel. Om een
mantelzorgwoning te huren is het niet nodig om aan de inkomenseis voor sociale huurwoningen te
voldoen. Lefier wil de mantelzorgwoningen steeds weer als een set van twee woningen verhuren. De
huurovereenkomst wordt beëindigd zodra de mantelzorg stopt. Voor de huurder die achterblijft, zoekt
Lefier passende woonruimte.
De kale huurprijs van de woning met één slaapkamer bedraagt 542 euro en de woning met twee
slaapkamers is dat 581 euro. De servicekosten bedragen 23 euro.
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Woningbouwproject Lefier aan de Curacaostraat met onder meer 11 mantelzorgwoningen (22 appartementen) voor
de sociale verhuur.

Woonwaard: http://www.woonwaard.nl/ik-zoek-een-woning/huren/voorrang-methuisvestingsindicatie/kangoeroewoningen

3.2.1

Terugblik op ontwikkeling meergeneratiewoningen

Verschillende woningcorporaties hebben in de jaren negentig op kleine schaal meergeneratiewoningen
of kangoeroewoningen gebouwd om mantelzorg mogelijk te maken. Het gaat hier om twee
aparte woningen, een grotere en een gelijkvloerse kleine, die met elkaar verbonden kunnen zijn of
boven of naast elkaar liggen, met elk een eigen voordeur. De huurcontracten voor beide woningen zijn
aan elkaar gekoppeld. De woningen worden verhuurd aan twee zelfstandige huishoudens, veelal een
combinatie van ouder en kind. Vanwege de nabijheid kunnen kinderen makkelijk voor hun ouder(s)
zorgen, terwijl omgekeerd ouders bijvoorbeeld voor kleinkinderen zorgen.
Het SCP blikt in de studie ‘Gepast afstand’ terug over het functioneren van deze woningen. In twee
voorbeelden blijkt dat er een probleem ontstaat als de zorgrelatie wordt beëindigd of een van de twee
huishoudens de woning verlaat. Door het wegvallen van een van de huishoudens, is het andere
huishouden niet verplicht te verhuizen. En het idee van het zorgen voor elkaar vervalt dan, terwijl vaak
de kleinste woning lastig te verhuren is.
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Van een nieuwbouwproject met elf nieuwe meergeneratiewoningen in Dordrecht zijn na vijftien jaar nog
vier kangoeroecombinaties te functioneren. Het gaat om bewoners van het eerste uur. Nieuwe
combinaties van mantelzorgen zijn, ook na het leeg komen van beide woningen, niet meer gemaakt.
Volgens de corporatie is er gewoon geen vraag. Toch blijven gemeenten en corporaties experimenten
met de bouw van dergelijke woningen. Het is niet altijd makkelijk om kandidaten te vinden. Op basis
van ervaringen is het belangrijk om de kleinere woning niet te klein te laten zijn, zodat deze zelfstandig
verhuurbaar is.

3.3

Zelfstandige mantelzorgwoning

Steeds vaker zullen mantelzorgers en verzorgden overwegen om in elkaars directe nabijheid te gaan
wonen. In sommige gevallen zal een ‘mantelzorgwoning’ bij de woning van de mantelzorger of bij de
woning van de zorgvrager uitkomst bieden. Deze kan sinds kort ook regelvrij gebouwd worden. Veel
gemeenten hebben recent beleid gemaakt voor het plaatsen van mantelzorgwoningen. In een aantal
gevallen is dit zelfs ook gefaciliteerd door verplaatsbare units beschikbaar te stellen of te laten stellen
door een woningcorporatie.

3.3.1

Regelvrije mantelzorgwoning

Huisvesting in verband met mantelzorg kan onder voorwaarden sinds 1 november 2015 vergunning
vrij.1
Er zijn de afgelopen jaren verschillende studies naar het ontwikkelen en realiseren van mantelzorgunits
uitgevoerd, waarbij zowel het perspectief van de gebruikers als de investeerders naar voren zijn
gebracht. Hieronder zijn in het kort wat
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noties en vraagstukken geschetst.
De mobiele mantelzorgunit lijkt een ideaal
woonproduct om mantelzorgers te
ondersteunen. De bouwers en ontwikkelaars
van mantelzorgunits en leveranciers van de
zorg zien een gat in de markt van het langer
zelfstandig wonen, waarbij het win-win is
voor zowel de zorgvragers als mantelzorgers
voor wie het veel stress scheelt door in
elkaar nabijheid te wonen. Bovendien zijn
sinds 1 november 2014 de regels verruimd,
waardoor vergunningsvrij mantelzorgunits
kunnen worden geplaatst. Ondernemers
denken met deze flexibele woonvormen in
een behoefte te voorzien. Ook wordt
voorzien in innovatieve zorgproducten,
waaronder domotica. Het langer thuis wonen
vraagt om een nieuw woon-zorg-welzijnproducten en nieuwe organisatie wijze.

_________
1

Bron: Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken, Aan- en uitbouwen, bijgebouwen, mantelzorgwoningen, carports, serres,
plantenbassen

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2014/12/03/bij-een-hoofdgebouw-behorende-bouwwerken
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Nu het bestemmingsplan/omgevingsvergunning regelvrij wordt voor de mantelzorgunit lijkt de aanvraag
ervan bij gemeenten toch nog niet zo’n vaart te lopen. Waar ligt dit aan: hoge kosten, geen leasemogelijkheid, ontbreekt het aan afstemming tussen gemeente- verhuurder - huurder, of vinden mensen
hun eigen weg en zijn er alternatieven voorhanden, zoals bijvoorbeeld door het toewijzen van een
mantelzorger via woningtoewijzing?
Ervaringen met mantelzorgunits
Zowel de bewoners van de mantelzorgwoningen als de mantelzorgers zijn zeer tevreden met de
woning. Bewoners ervaren meer zelfredzaamheid, mede dankzij de vele voorzieningen, blijkt uit
onderzoek Mantelzorgwoningen: kosten, belemmeringen en alternatieven van Rigo. Mantelzorgers
ervaren meer gemoedsrust en een verlaging van hun zorgbelasting, met name door minder reis- en
regeltijd. Ze vinden beiden dat de kwaliteit van hun leven erdoor is gestegen.
Financiële knelpunten
Het grootste knelpunt bij het realiseren van mantelzorgunit zijn en blijven de hoge kosten. De
mantelzorgwoningen uit het onderzoek van RIGO (2010) hebben een woonoppervlakte van circa 54 m²
en kosten 150.000 euro, inclusief plaatsingskosten. RIGO maakte een kostenraming op basis van tien
cases. Een mantelzorgwoning kan een besparing opleveren ten opzichte van een intramuraal
alternatief. Zie de onderstaande tabel uit dit rapport. Hierbij zijn de kosten die vanuit van Wlz/Wmo bij
gemeente of zorgverzekeraar komen te liggen nog niet in verwerkt. RIGO stelt dat de exploitatie van
een mantelzorgunit door een verhuurder (corporatie) een onrendabele investering kan zijn. Echter het
levert ook een besparing op, maar deze komt vervolgens niet terecht bij de organisatie waar de
investering wordt gedaan.
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Maart 2015 – Persbericht Gemeente Oude IJssel
“De eerste verplaatsbare mantelzorgwoning is gebouwd en geplaatst in de tuin van mantelzorgers die, samen met
de thuiszorg, de zorg en aandacht voor hun ouders op zich willen nemen. De ouders hoeven dan niet te worden
opgenomen en wonen in de directe omgeving van hun kinderen en kleinkinderen.

De gemeente werkt samen met Wanders Chaletbouw en zorgorganisatie Sensire om dit mogelijk te maken. Een
tweede woning komt binnenkort beschikbaar. Er moet sprake zijn van een mantelzorgsituatie. Is dat bij u het
geval? Misschien biedt deze oplossing u of kwetsbare dierbaren ook voordelen.

Ondersteuning mantelzorgers en tijdelijke zorg in eigen omgeving
Het betreft een compacte, complete en verplaatsbare woning die voorzien kan worden van alle technische
middelen om verschillende soorten zorg te bieden. De woning is geschikt voor 1 persoon of een echtpaar en is
vergunningvrij te plaatsen. Behalve een gecombineerde keuken/woonkamer is er een rolstoeltoegankelijke
badkamer en slaapkamer. Comfort, gebruiksgemak en technische mogelijkheden komen samen. De woning mag
in beginsel zo lang worden gebruikt als de mantelzorgsituatie duurt.

Huurprijs
Voor het gebruik van de verplaatsbare mantelzorgwoning wordt aan de gebruikers huur berekend. De huurprijs ligt
rond de 700 euro per maand. Afhankelijk van de persoonlijke situatie, heeft de bewoner mogelijk recht op
huurtoeslag. Daarnaast is er sprake van aansluit- en plaatsingskosten. Natuurlijk moet er voldoende ruimte zijn in
de tuin, de afmeting van de tijdelijke woning is ca. 12,5m x 5,2m.
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De voordelen op een rij
•

De tijdelijke woning wordt in de tuin van de mantelzorgers geplaatst.

•

Mantelzorg, mantelzorgondersteuning en professionele zorg komen samen.

•

Mantelzorg: praktisch en dichtbij.

•

Minder afstand, meer aandacht en veel ondersteuning. Samen maar toch ieder in het eigen huis.”

Huur
Sommige woningcorporaties verhuren mantelzorgwoningen. Zij plaatsen dan een tijdelijke
mantelzorgwoning bij de woning van de mantelzorger. Als de huur binnen de grenzen van de sociale
huursector valt, bestaat er ook recht op huurtoeslag. De bewoners moeten hiervoor aan bepaalde
inkomens- en vermogenseisen voldoen. Ze moeten informeren bij de woningbouwverenigingen in hun
omgeving naar de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een mantelzorghuurwoning. Het is
ook mogelijk om bij marktleider PasAan een mantelzorgwoning te huren. Alleen de kleinste typen
mantelzorgwoningen worden verhuurd. De kosten komen op ongeveer 710 euro per maand. Daarnaast
worden er plaatsingskosten (rond 10.000 euro) in rekening gebracht.
Bijdrage gemeente mantelzorgunit - Wmo
In het algemeen zijn woonvoorzieningen een verantwoordelijkheid van gemeenten. Gezien de
beleidsvrijheid van gemeenten is het afhankelijk van het gemeentelijk beleid of een vergoeding wordt
verstrekt. Voor het gemeentelijk beleid is het uitgangspunt wat de goedkoopst adequate oplossing is. In
de Beemster kan het in het uiterste geval zo zijn dat bij hoge kosten van aanbouw of verbouw, alleen
het plaatsen van een mantelzorgwoning wordt vergoed. Voor een mobiele mantelzorgwoning heeft men
een eenmalige Wmo-bijdrage vastgesteld op 20.000 euro. Hierbij is de overweging dat een redelijk
complexe woningaanpassing op hetzelfde bedrag uitkomt. Als in de gemeente Etten-Leur een
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zorgvrager in zijn woning blijft wonen en één van de kinderen komt inwonen, stelt men eveneens vast of
dat de goedkoopste adequate oplossing is. Komt een zorgvrager inwonen bij een van de kinderen, dan
betreft het geen aanpassing van de eigen woning en worden de kosten niet vergoed. De gemeente
Beemster zou inwonen bij de kinderen alleen vergoeden als de zorgvrager in een woning woont waar
aanpassingen bij niet verhuizen noodzakelijk zijn. Alles wat daar bovenuit gaat, wordt niet vergoed. De
financiering is dus erg afhankelijk van het gemeentelijk beleid en van de specifieke omstandigheden
waarin zorgvrager en mantelzorger verkeren. Daarmee is de behandeling van elke aanvraag voor
gemeenten maatwerk. Bij verschillende woonplaatsen van zorgvrager en mantelzorger is het nog
ingewikkelder, omdat er dan verschillende gemeenten bij betrokken zijn. De gemeenten Beemster,
Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang werken bij de inzet van mobiele mantelzorgwoningen samen,
waarbij de kosten van plaatsing en hergebruik voor de desbetreffende gemeente komen. De
beheerskosten en het eventuele risico van leegstand komen voor rekening van de woningcorporatie.
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4 Bijlagen
4.1

Mantelzorgwoningen, quickscan naar kosten, belemmeringen en
alternatieven

Een mantelzorgwoning is een verplaatsbare zelfstandige woning die naast de woning van de
mantelzorger wordt geplaatst en is voorzien van een keuken, woonkamer, slaapkamer, badkamer en
domoticavoorzieningen. Het is een betrekkelijk nieuwe woonvorm waarbij de bewoner (een deel van de)
zorg ontvangt van de mantelzorger(s). Bewoners kiezen voor een mantelzorgwoning om langer
zelfstandig te kunnen wonen in de nabijheid van familie of vrienden. Bijkomend maatschappelijk
voordeel is dat er op de kosten van de zorg wordt bespaard doordat mantelzorgers een deel van de
zorg op zich nemen. RIGO maakte begin 2010 bij recent geplaatste mantelzorgwoningen een
inventarisatie van kosten, belemmeringen en alternatieven van dit type woningen. Bewoners van
mantelzorgwoningen blijken zeer tevreden met hun nieuwe woning. Ook de mantelzorgers zijn positief.
De bouwvergunning blijkt het grootste struikelblok: procedures vragen soms veel tijd en juist tijd is voor
veel aanvragers een kostbaar goed. Ten opzichte van een alternatieve woonvorm (in de meeste
gevallen is dat een zorgcentrum) is de bewoner iets duurder uit. Het beslag op het budget AWBZ valt
echter juist in het voordeel van de mantelzorgwoning uit.
Link: http://www.rigo.nl/nl-NL/Publicaties/Publicatie/_p/itemID/2480/Mantelzorgwoningen--kosten-belemmeringen-en-alternatieven.aspx
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Studie RIGO: Schema en tabel over kostenopbouw
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Wonen met zorg en voorzieningen
Niet alleen ondersteuning in de eigen woning, maar ook voorzieningen en diensten in de buurt maakt
zelfredzaamheid makkelijker. In de Bestuurlijke agenda, het cement tussen wonen en zorg zoomt in op
het verbinden van beleidsdomeinen van wonen – zorg – voorzieningen. Als de buurt het uitgangspunt
voor het langer thuis wonen is ook een passend programma nodig in de vorm van winkels, welzijn,
zorg, sport en bewegen en activiteiten, naast investeringen in woningaanpassingen, zorg op afstand
(ICT) en andere hulpmiddelen, toegankelijke en bereikbare straten, en gebouwen en
ontmoetingsplekken voor dagbesteding, informele zorg, uitgifte punten).
Dit betekent voor gemeenten dat zij verschillende beleidsvelden van wonen met zorg en voorzieningen
met elkaar verknopen. Het start met een inschatting van het geschikt zijn of maken van de
woningvoorraad, benodigde voorzieningen en de woonomgeving. Daarbij komt of er voldoende
huisvesting is voor mensen die daar zelf niet in kunnen voorzien.
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Voor de woon- en leefomgeving hangt deze samen met de visies op wonen, zorg en voorzieningen. Er
is inzicht nodig in de lokale en regionale situatie. Voor de feitelijke invulling moet naar de gebieden
worden gekeken. Wat zijn mogelijkheden van bestaande in het gebied om in te spelen op de gewenste
woonmilieus
Woonmilieus en drie scenario’s voor wonen en zorg in de toekomst
Verspreid wonen

Speciale dorpen

Geconcentreerd (complexgewijs

(afgelegen, dorp, stad)

(meer of minder gemengd)

zelfstandig of intramuraal)

Maak woningen levensloop

Benoem buurten voor specifieke

Realiseer geschikte woningen voor

bestendig en aanpasbaar (flexibel te

groepen bewoners (ouderen,

specifieke groepen bewoners dicht bij

gebruiken, ook voor mantelzorg).

gehandicapten, GGZ).

elkaar en/of in een gebouw.

Creëer desgewenst plekken en

Creëer plekken en (ICT)

Creëer plekken en (ICT) voorzieningen

(ICT) voorzieningen voor

voorzieningen voor ontmoeting,

voor ontmoeting, contact en eerste

ontmoeting, contact en eerste

contact en eerste levensbehoeften.

levensbehoeften.

Wel of geen zorgvoorziening

Realiseer zorgvoorzieningen in de

Realiseer zorgvoorzieningen op

(afhankelijk van de wijze van zorg

buurt gericht op specifieke groep.

dezelfde plek/in het zelfde gebouw.

Ontsluit woningen en voorzieningen

Ontsluit woningen en voorzieningen

Zorg voor goede verbinding met

voor dagelijkse behoeften en zorg

voor dagelijkse behoeften en zorg

gespecialiseerde zorg.

voor langzaam verkeer d.m.v.

voor langzaam verkeer d.m.v.

Zorg voor goede bereikbaarheid, vanuit

aantrekkelijke en veilige routes naar

aantrekkelijke en veilige routes naar

de regio met openbaar vervoer (zowel

voorzieningen en activiteiten.

voorzieningen en activiteiten.

voor cliënt, familie/mantelzorger en

Zorg voor goede (openbaar en

Zorg voor goede (openbaar en

personeel).

eigen vervoer) verbinding met

eigen vervoer) verbinding met

(gespecialiseerde) zorg.

(gespecialiseerde) zorg.

levensbehoeften.

en omvang verzorgingsgebied voor
effectieve zorg).
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