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Samenvatting 

Serviceflats, in de jaren zestig en zeventig was het een populaire woonvorm voor ouderen. Een 

serviceflat is een complex zelfstandige woningen met een bouwwijze die gericht is op beschermd 

wonen, met een complexgewijs aangeboden servicepakket en een integraal contract voor wonen 

en dienstverlening. De laatste jaren hebben serviceflat steeds meer te maken met verschillen 

problemen. Zo is er sprake van een gedeeltelijke leegstand, hebben ouderen geen behoefte meer 

aan het verplichte servicepakket en zijn de appartementen gedateerd. Naar aanleiding hiervan is er 

onderzocht wat mogelijk haalbare concepten zijn voor serviceflats die ervoor kunnen zorgen dat de 

gedeeltelijke leegstand wordt teruggedrongen en de serviceflats (weer) toekomstbestendig worden. 

Door middel van literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek, waarbij er interviews gehouden zijn 

met deskundigen op het gebied van ouderen en serviceflats en is er gesproken met zes 

vertegenwoordigers van serviceflats, is dit onderzocht. Als eerste is het van belang dat serviceflats 

een goede prijs kwaliteit verhouding hanteren, daarnaast zal er in de toekomst vooral vraag zijn 

naar huurappartementen en is het noodzakelijk om de appartementen te renoveren of op te 

plussen. Het is belangrijk om de serviceflat goed te positioneren in de markt waarbij de term 

serviceflats het beste vervangen kan worden door appartementencomplexen met service en 

diensten op maat en zorg op afroep.  De concepten die in het onderzoek gevormd zijn als volgt: 

individueel servicepakket; verschillende organisaties op begane grond serviceflat; 

activiteiten/harmonie; veiligheid/bescherming; zorg in serviceflat; (tijdelijk) andere doelgroep. Voor 

het beste resultaat kunnen deze concepten het beste in combinaties geïmplementeerd worden in 

de serviceflats. 

 

 

  



 

 
  Pagina 5 van 72 

Inhoudsopgave 
 

 

Voorwoord 3 

Samenvatting 4 

1 Introductie 7 

1.1 Inleiding 7 
1.2 Onderzoek 8 
1.3 Relevantie onderzoek 9 
1.4 Leeswijzer 9 

2 Theoretisch kader 11 

2.1 Serviceflats 11 

2.1.1 Wat is een serviceflat? 11 

2.1.2 Stand van zaken 12 

2.1.3 Problemen 13 

2.1.4 Serviceflats in België 14 

2.1.5 Conclusie 15 
2.2 De doelgroep senioren 15 

2.2.1 Vergrijzing 15 

2.2.2 Nieuwe generatie 15 

2.2.3 Leefstijlen 18 

2.2.4 Woonvoorkeuren 21 

2.2.5 Conclusie 23 
2.3 Beleid met betrekking tot ouderenhuisvesting en zorg 24 

2.3.1 Ouderenhuisvesting 24 

2.3.2 Zorgbeleid 25 

2.3.3 Conclusie 26 
2.4 Toekomst serviceflats 27 

2.4.1 Mogelijkheden voor serviceflats 27 

2.4.2 Herontwikkeling 28 

2.4.3 Proces 28 
2.5 Institutionele benadering 30 
2.6 Conclusie 30 

3 Methodologie 32 
3.1 Onderzoeksmethode 32 
3.2 Dataverzameling 32 
3.3 Data-analyse 35 
3.4 Kwaliteit van het onderzoek 35 
3.5 Reflectie 35 

4 Vastgoed, senioren en zorg 37 

4.1 Vastgoed serviceflats 37 



 

 
  Pagina 6 van 72 

4.1.1 Eigendomsvorm en bestuursvorm 37 

4.1.2 Appartementen 38 

4.1.3 Service/diensten 38 

4.1.4 Financiën 39 

4.1.5 Uitstraling en locatie 40 
4.2 Bewoners/ouderen 42 

4.2.1 Algemene kenmerken 42 

4.2.2 Woonwensen 43 

4.2.3 Leefstijlen 44 
4.3 Zorg 45 

4.3.1 Aanwezigheid van zorg 45 

4.3.2 Organisatie 46 

4.3.3 Gevolgen nieuw zorgbeleid 47 
4.4 Leegstand: oorzaken en oplossingen 47 
4.5 Conclusie 49 

5 Mogelijke haalbare concept(en) voor serviceflats 50 

5.1 Algemene aanbevelingen voor serviceflats 50 
5.2 Mogelijke concepten 51 
5.3 Haalbaarheid 53 

6 Conclusie en aanbevelingen 54 

7 Literatuurlijst 57 

8 Bijlagen 63 

 



 

 
  Pagina 7 van 72 

1 Introductie 

In dit hoofdstuk zal het onderwerp van het onderzoek toegelicht wordt. Als eerste zal er een 

inleiding gegeven worden op het onderzoek (paragraaf 1.1). Vervolgens wordt er in paragraaf 1.2 

ingegaan op de doelstelling en de onderzoeksvraag gevolgd door de relevantie van het onderzoek 

(paragraaf 1.3). Daarna zal de onderzoeksopzet toegelicht worden (paragraaf 1.4). In de laatste 

paragraaf volgt de leeswijzer (paragraaf 1.5). 

 

1.1 Inleiding 

 

Serviceflats, de ideale woonvorm voor ouderen. Of toch niet? In de jaren zestig en zeventig is deze 

woonvorm opgekomen. Het was in die tijd de ideale woonvorm voor ouderen die nog niet naar een 

verzorgingshuis wilden of daar nog een te goede gezondheid voor hadden, maar die wel in een 

veilige omgeving wilden wonen waar aanvullende dienstverlening mogelijk is (Oliemans & van der 

Voordt, 2003, p. 1). Bij de woningen in een serviceflat behoort een verplicht servicepakket, wat 

bestaat uit een basispakket met enkele aanvullende serviceopties. Hierbij gaat het onder andere 

om onderhoud, maaltijden, receptie en een huismeester (Stavenuiter & van Dongen, 2008, p. 18). 

Door middel van servicekosten worden deze diensten betaald. De laatste jaren krijgen serviceflats 

echter steeds meer te maken met problemen.  

Aan het begin van dit jaar waren de serviceflats een aantal keer in het nieuws. Dit ging 

vooral over de Stichting Dienstverlening Serviceflats (SDS). Deze stichting is actief in de 

dienstverlening en biedt ondersteuning op het gebied van bestuur en management voor 

serviceflats in Nederland (SDS, 2014). In januari van dit jaar werd er kritiek geuit op de SDS. Het 

platform voor onderzoeksjournalistiek, Follow The Money en het NCRV programma Altijd Wat, 

hebben onderzoek gedaan naar het functioneren van de SDS. De resultaten zijn gepubliceerd in 

een artikel in de Trouw. Follow The Money en NCRV stellen dat de SDS zich voor doet als 

belangenbehartiger ‘maar hun grootste belang is om ten koste van bewoners geld te verdienen’. Zo 

rekent de SDS een opslag op de gasprijs en adviseert ze de bewoners om de appartementen te 

verkopen aan investeerders die een lagere prijs betalen dan de werkelijke waarde. Als laatste blijft 

men hoge servicekosten betalen ondanks dat SDS bezuinigingen aangekondigd heeft. Achteraf 

blijkt dat het grootste gedeelte van deze kosten gaat naar de Vereniging van Eigenaren (VvE) en 

dat de bewoners steeds minder service krijgen (Follow the Money, 2014; Trouw, 2014a). Naar 

aanleiding van deze berichtgeving hebben nog meer bewoners zich gemeld bij Follow the Money 

en NCRV met klachten over de Stichting Dienstverlening Serviceflats (Trouw, 2014b). In maart 

heeft Trouw een rectificatie moeten plaatsen. Volgens de rechter is er weinig tot geen gebruik 

gemaakt van wederhoor (SDS, 2014). Dit is niet de eerste keer dat serviceflats in het nieuws 

kwamen. De afgelopen jaren zijn er regelmatig publicaties uitgekomen over problemen met 

betrekking tot serviceflats. In de jaren ervoor is er ook al met regelmaat iets gepubliceerd over 

problemen met betrekking tot serviceflats.  

Uit het voorgaande blijkt dat er heel wat gaande is in de wereld van de serviceflats.  De 

artikelen in de Trouw van begin dit jaar hebben vooral betrekking op de Stichting Dienstverlening 

Serviceflats, maar er is ook sprake van andere problemen omtrent serviceflats. Zo is er bij de 

meerderheid van de serviceflats sprake van een noemenswaardige leegstand. Daarnaast zijn de 

appartementen vaak klein en gedateerd waardoor ze niet meer voldoen aan de wensen van 

senioren. De huidige bewoners van de serviceflats worden steeds ouder en zorgbehoevender. Ook 

heeft men geen behoefte meer aan de verplichte en vaak hoge servicekosten en wil men zich geen 

zorgen meer hoeven te maken over het eigen bezit. Verder zorgen de huidige 

eigendomsverhoudingen voor problemen. In de meeste gevallen is er sprake van een Vereniging 

van Eigenaren, maar doordat de bewoners verouderen is het moeilijk om geschikte bestuursleden 
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te vinden. Hierdoor functioneert de VvE niet optimaal en is er een gebrek aan daadkracht (SDS, 

2013; Homan & Hoeksma, 2011b; Oliemans & van der Voordt, 2003; Nagel, 2006). 

Al deze problemen hebben geen positieve invloed op de aantrekkelijkheid van de 

serviceflats. Dit is ook terug te zien in de leegstand. Als iemand komt te overlijden, blijft deze 

woning leegstaan. Daarnaast zijn er ook andere ontwikkelingen die hier een rol in spelen. Eén van 

die ontwikkelingen is de nieuwe generatie ouderen. Nederland zit op het moment midden in de 

vergrijzing en het aandeel ouderen zal in de toekomst alleen nog maar meer toenemen. Dit is het 

gevolg van het hoge geboortecijfer van na de Tweede Wereldoorlog in combinatie met het lagere 

geboortecijfer vanaf de jaren zestig (Beets & Fokkema, 2005, p. 37). Daarnaast draagt de 

toegenomen levensverwachting van mensen ook bij aan de vergrijzing. Door de toegenomen 

levensverwachting verandert ook de levensloop van mensen. Na het pensioen hebben ouderen 

nog een tijd waarin ze nog fit en gezond zijn, waardoor ze het leven naar eigen keuze kunnen 

invullen. Daarnaast is er ook een nieuwe generatie in opkomst, de protestgeneratie. Deze 

generatie is onafhankelijk ingesteld en heeft een kritische houding tegenover de overheid en de 

maatschappij (Vleugels & Hermans, 2010, pp. 37-38). Mede door het bovenstaande komt er steeds 

meer dynamiek in de doelgroep ouderen, wat leidt tot verschillende leefstijlen en woonvoorkeuren.  

Een andere ontwikkeling die van belang is heeft betrekking op het woon- en zorgbeleid. Met 

het zicht op de vergrijzing is het overheidsbeleid met betrekking tot wonen en zorg veranderd om 

de kosten te besparen. Door het overheidsbeleid met betrekking tot extramuralisering wordt de 

zorg zoveel mogelijk buiten de muren van instellingen aangeboden. Dit wordt vanaf 2013 versterkt 

met het scheiden van wonen en zorg. Mensen met het zorgzwaartepakket 1 en 2, en in de 

toekomst ook 3 en 4, komen niet meer in aanmerking voor een verblijf in een instelling. Dit houdt in 

dat deze mensen buiten een zorginstelling zorg moeten ontvangen. Op deze manier wordt er apart 

betaald voor de woning en de zorg en kunnen de kosten van de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten (AWBZ) verlaagd worden. Dit brengt wel met zich mee dat de woningen geschikt 

moeten zijn. Daarnaast mogen de mensen die graag naar een zorginstelling wilden verhuizen dit 

niet meer (Rijpstra & Janssen, 2013, p. 54). Zij moeten op zoek naar een alternatief voor het 

verzorgingshuis. Dit overheidsbeleid draagt wel bij aan de wens van ouderen om zo lang mogelijk 

zelfstandig te blijven wonen.  

 

Er kan geconcludeerd worden dat er een mis match is tussen vraag en aanbod. Op het moment 

zijn de woningen in serviceflats niet aantrekkelijk voor ouderen, terwijl er wel vraag is naar 

woningen waar men beschermd kan wonen en als het nodig is zorg kan ontvangen. Het concept 

van de serviceflats werkt niet meer optimaal. De huidige serviceflats kunnen echter wel voorzien in 

de toekomstige vraag naar geschikte ouderenwoningen. Hierop is het onderzoek gebaseerd. Naar 

aanleiding hiervan is een onderzoeksvraag opgesteld, die in de volgende paragraaf zal worden 

toegelicht. 

 

1.2 Onderzoek 

 

Het doel van het onderzoek is het doen van aanbevelingen voor serviceflats met betrekking tot 

concepten waardoor de gedeeltelijke leegstand teruggedrongen kan worden en de serviceflats 

(weer) toekomstbestendig kunnen worden. Hierbij zal er ook gekeken worden naar de 

haalbaarheid van deze mogelijke concepten. Er zal zowel gekeken worden naar de haalbaarheid 

van deze mogelijk concepten voor serviceflats als naar de aantrekkelijkheid van deze mogelijke 

concepten voor ouderen. 
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Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag: 

 

Wat zijn mogelijk haalbare concepten voor serviceflats die ervoor zorgen dat de (gedeeltelijke) 

leegstand hierbinnen wordt teruggedrongen en de serviceflats (weer) toekomstbestendig worden? 

 

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, komen de volgende deelvragen aan de orde: 

1. Wat is een serviceflat en waarin onderscheidt deze zich van vergelijkbare woonconcepten? 

2. Wat zijn de woonwensen van de huidige en toekomstige generatie ouderen en in hoeverre 

kunnen deze worden ingevuld? 

3. Wat zijn mogelijke nieuwe concepten voor serviceflats zodat ze weer toekomstbestendig 

kunnen worden? 

4. Zijn deze mogelijke nieuwe concepten aantrekkelijk voor ouderen en realiseerbaar voor de 

exploitanten van serviceflats? 

 

1.3 Relevantie onderzoek 

 

Wetenschappelijke relevantie 

In de wetenschappelijke literatuur wordt veel geschreven over verschillende woonvormen voor 

ouderen (Hawes e.a., 2003; Pynoos e.a., 2005; Nummelin, 2005). Deze artikelen gaan 

hoofdzakelijk over hoe het voor ouderen is om in een dergelijke woonvorm te wonen en wat voor 

invloed de woonvorm heeft op zaken zoals de gezondheid en de mobiliteit. Zoals in de inleiding 

(paragraaf 1.1) al naar voren is gekomen, kampen de serviceflats in Nederland met verschillende 

problemen. In de (internationale) literatuur wordt hier  nauwelijks op ingegaan. In Nederland zijn 

een aantal onderzoeken gedaan naar hoe serviceflats zich kunnen herontwikkelen zodat de 

problemen terug gedrongen kunnen worden (Oliemans, 2003; Nagel, 2006). Deze onderzoeken 

hebben zich hoofdzakelijk gericht op het proces van herontwikkeling. Er zijn stappenplannen 

ontwikkeld om het proces vorm te geven. Dit onderzoek zal zich meer richten op de mogelijke 

concepten die serviceflats kunnen aannemen en zal dus een aanvulling vormen op de eerdere 

onderzoeken. Het onderzoek zal inzicht geven in de problematiek rondom serviceflats en de 

mogelijkheden van serviceflats voor de toekomst.  

 

Maatschappelijke relevantie 

Naast de wetenschappelijke relevantie heeft het onderzoek ook een maatschappelijke relevantie. 

De problemen met betrekking tot serviceflats zijn erg actueel. In de media wordt er regelmatig 

gesproken over serviceflats (Follow The Money, 2014; Trouw, 2014). Daarnaast is er door de 

vergrijzing meer aandacht voor ouderenhuisvesting en is ook het beleid met betrekking tot 

ouderenhuisvesting en ouderenzorg veranderd. Een groot deel van de taken is overgedragen naar 

de gemeenten. Met betrekking tot het zorgbeleid is er de laatste jaren ook veel veranderd. Op het 

moment wordt het beleid omtrent het scheiden van wonen en zorg en extramuralisering actief 

uitgevoerd. (Hooimeijer, 2007; Rijpstra & Janssen, 2013). Naast de problemen waar de serviceflats 

mee te maken hebben en het veranderende beleid spelen ook de woonwensen van ouderen een 

rol. Uit de inleiding (paragraaf 1.1) blijkt dat er een mis match bestaat tussen de vraag en het 

aanbod.  Hierdoor blijven de serviceflats kampen met leegstand. In dit onderzoek zal er onderzocht 

worden of het mogelijk is voor serviceflats om een ander concept aan te nemen. Op deze manier 

kan het onderzoek een bijdrage leveren voor serviceflats en mogelijke ontwikkelaars hiervan. 

 

1.4 Leeswijzer 

 

Na deze inleiding (hoofdstuk 1) bevat het volgende hoofdstuk het theoretisch kader van het 

onderzoek. Hierin wordt de relevante theorie behandeld en het vormt daarnaast de 
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achtergrondkennis voor de daarop volgende hoofdstukken. Hoofdstuk 3 gaat over de gebruikte 

methodologie in dit onderzoek. Hierin zal de gebruikte onderzoeksmethode toegelicht worden en 

wordt beschreven hoe de analyse uitgevoerd is. In het vierde hoofdstuk worden de resultaten van 

het empirisch onderzoek besproken aan de hand van het conceptueel model. Vervolgens zijn er in 

hoofdstuk 5 mogelijke nieuwe concepten opgesteld voor serviceflats. Deze concepten zijn 

gebaseerd op het theoretisch kader en het empirisch onderzoek. Het laatste hoofdstuk bevat de 

conclusie van het onderzoek en de aanbevelingen.  
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2 Theoretisch kader 

Dit hoofdstuk biedt het theoretisch kader voor het onderzoek. De eerste paragraaf gaat over 

serviceflats. Hierin zal uitgelegd worden wat een serviceflat is en met welke problemen deze te 

maken kunnen hebben (paragraaf 2.1). Vervolgens zal er ingegaan worden op de doelgroep 

ouderen en de ontwikkelingen die deze doelgroep doormaakt (paragraaf 2.2). In paragraaf 2.3 is er 

aandacht voor het beleid met betrekking tot ouderenhuisvesting en zorg. Ook wordt er alvast 

ingegaan op de mogelijkheden die serviceflats hebben met betrekking tot de toekomst (paragraaf 

2.4). Uiteindelijk resulteert het hoofdstuk in een conclusie met een conceptueel model (paragraaf 

2.5). 

 

2.1 Serviceflats 

 

De serviceflat, opgekomen in de jaren zestig en zeventig, was een populaire woonvorm voor 

ouderen. De laatste jaren hebben de serviceflats steeds meer te maken met problemen. In deze 

paragraaf zal het concept serviceflats uitgelegd worden en zal er ingegaan worden op de huidige 

stand van zaken. Ook zal er ingegaan worden op de verschillende problemen waar serviceflats 

mee te maken kunnen hebben. 

 

2.1.1 Wat is een serviceflat? 

 

Serviceflats is een woonvorm die in de jaren zestig en zeventig is opgekomen. Het waren ideale 

woningen voor ouderen die nog niet naar een verzorgingshuis wilden of daar nog een te goede 

gezondheid voor hadden, maar die wel in een veilige omgeving wilden wonen waar aanvullende 

dienstverlening mogelijk is (Oliemans & van der Voordt, 2003, p.1). De bewoners hadden een 

gemeenschappelijke wens: ‘zoveel mogelijk service en privacy en zo min mogelijk zorgen’ 

(Stavenuiter & van Dongen, 2008, p. 17). De serviceflats waren voornamelijk luxe complexen met 

huur- en/of koopappartementen (ANBO, 1998, aangehaald in Leber, 2005, p. 27). Hierdoor was de 

serviceflat in het begin vooral gericht op de beter gesitueerde ouderen (Stavenuiter & van Dongen, 

2008, p. 17), maar later ontstond er ook steeds meer behoefte aan serviceflats voor minder 

draagkrachtige ouderen (Mens & Wagenaar, 2009). In 2011 waren er volgens Homan & Hoeksma 

(2011a, p. 3) 360 serviceflats in Nederland die bestaan uit ongeveer 42.000 appartementen.  

Een belangrijk kenmerk van de serviceflat is de dienstverlening in combinatie met 

voorzieningen. In een serviceflat kunnen bijvoorbeeld een winkel, eetzaal, wasserette, manicure, 

kapper, tuin, logeerkamer en hobbyruimten aanwezig zijn (Leber, 2005, p. 27). De bewoners van 

serviceflats zijn verplicht om een servicepakket af te nemen, wat in de meeste gevallen bestaat uit 

een basispakket met enkele aanvullende serviceopties (Nagel, 2006, p. 18). Het basispakket 

bestaat uit collectieve en individuele voorzieningen. Maaltijden, recreatieruimten en een 

huismeester behoren tot de collectieve voorzieningen en huishoudelijk hulp is een voorbeeld van 

een individuele voorziening (Stavenuiter & van Dongen, 2008, p. 18). In serviceflats kan er ook 

zorg aangeboden worden aan de bewoners. Dit wordt dan geregeld door thuiszorgorganisaties 

(Leber, 2005, p. 27). Zorg behoort dus niet tot de diensten van de serviceflat zelf (Van der Liet, 

2008, p. 21).  

Het eigendom en bestuur van serviceflats kan verschillende vormen aannemen. Er wordt 

een onderscheid gemaakt tussen een Coöperatieve Vereniging (CV), een Vereniging van 

Eigenaren (VvE) en een stichting. Als er sprake is van een CV is deze vereniging de eigenaar van 

de woningen en hebben de bewoners het woonrecht (Nagel, 2006, p. 111). De leden van een 

Coöperatieve Vereniging zijn onafhankelijke rechtspersonen die met elkaar een 

samenwerkingsverband vormen (Sanders e.a., 2003, p. 21). Bij de meerderheid van de serviceflats 

is er sprake van een Vereniging van Eigenaren. Bij deze eigendomsvorm  hebben de bewoners 
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naast het woonrecht ook het eigendomsrecht van de appartementen. Daarnaast zijn de bewoners 

ook lid van de VvE en wordt het bestuur benoemd uit deze leden (Sanders e.a., 2003, p. 20). Het 

komt voor dat de directeur en andere belangrijke functies in het bestuur vervuld worden door 

personen die worden ingehuurd (interview Serviceflat Beeckestein, 2014). Het is ook mogelijk dat 

het bestuur van een serviceflat ondergebracht is in een stichting. In dat geval heeft de stichting de 

volledige beslissingsbevoegdheid en zijn de bewoners geen lid (Nagel, 2006, p. 112). Serviceflats 

kunnen ook in het beheer zijn van een woningcorporatie of zorginstelling (Homan & Hoeksma, 

2011a, p. 4).  

 

In dit onderzoek zal de volgende definitie van serviceflats gehanteerd worden: 

Een complex zelfstandige woningen met een bouwwijze die gericht is op beschermd wonen, met 

een complexgewijs aangeboden servicepakket en een integraal contract voor wonen en 

dienstverlening.1 

 

2.1.2 Stand van zaken 

 

In 2011 heeft TimesLab onderzoek gedaan naar de stand van zaken bij serviceflats. Het onderzoek 

is uitgevoerd onder 360 serviceflats in Nederland. Hierbij moet worden opgemerkt dat serviceflats 

steeds vaker servicecomplexen worden genoemd (Homan & Hoeksma, 2011a, p. 3). Uit het 

onderzoek blijkt dat het merendeel van de serviceflats bestaat uit huurappartementen, namelijk 61 

procent. Bij 28 procent betreft het alleen koopappartementen en 11 procent van de serviceflats 

biedt zowel huur- als koopappartementen aan. Als er gekeken wordt naar de 

eigendomsverhoudingen blijkt dat het overgrote deel van de serviceflats beheerd wordt door een 

Vereniging van Eigenaren. In 17 procent van de flats is er sprake van een andere eigendomsvorm, 

waarbij de serviceflat in eigendom is van een zorginstelling of woningcorporatie (Homan & 

Hoeksma, 2011a, p. 4). Dit roept vragen op, omdat het merendeel huurappartementen zijn. Uit 

gesprekken met een directeur van een serviceflat en een zorgaanbieder is gebleken dat veel 

appartementen gekocht zijn door een belegger die deze onderverhuren of dat de appartementen 

worden onderverhuurd door de erfgenamen (interview serviceflat Beeckestein, 2014; interview 

manager De Goede Zorg, 2014).  

Er blijkt variatie te zitten in de grootte van de appartementen. De meerderheid bestaat uit 

twee of drie kamerappartementen (respectievelijk 37 en 30 procent). Bij 24 procent gaat het om 

één kamerappartementen en een klein deel bestaat uit vier kamerappartementen (9 procent). Er 

bestaat ook veel variatie in de hoogte van de servicekosten. Bewoners van koopappartementen 

betalen gemiddeld 700 euro per maand aan servicekosten, bij huurappartementen is dit gemiddeld 

275 euro per maand. Hierbij moet vermeld worden dat de servicekosten vaak deels zijn 

opgenomen in de huurkosten. Er kan geconcludeerd worden dat het principe ‘de gebruiker betaalt’ 

varieert tussen de serviceflats (Homan & Hoeksma, 2011a, pp. 3-5).  

In het onderzoek is ook aandacht besteed aan de leegstand. Bij 62 procent van de 

serviceflats is er sprake van noemenswaardige leegstand. Deze kan oplopen tot meer dan 20 

procent van de capaciteit van de serviceflat. De leegstand heeft voornamelijk betrekking op de 

koopappartementen. Daarmee samenhangend is er bijna geen sprake van wachtlijsten, indien wel 

betreft het alleen de huurappartementen. Ondanks de leegstand stellen de serviceflats wel eisen 

 

 
1
 De  definitie is gebaseerd op  Nagel (2006, p. 17). Het aspect zorg is in de definitie niet opgenomen, omdat het maar bij 

enkele serviceflats in het pakket zit. Als er sprake is van een zorgpakket wordt het door derden georganiseerd. Daarnaast is 
het appartementsrecht weggelaten, omdat dit onderzoek in tegenstelling tot het onderzoek van Nagel over zowel 
servicekoopflats als servicehuurflats gaat.  
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aan nieuwe bewoners, 83 procent maakt gebruik van toelatingscriteria of een ballotagecommissie. 

De meest voorkomende eis is dat bewoners ouder dan 55 moeten zijn (Homan & Hoeksma, 2011a, 

pp. 5-7). 

Als er gekeken wordt naar de locaties blijken de serviceflats over het algemeen op de beste 

locaties te staan in de betreffende regio. De woningen zijn zowel met eigen vervoer als met het 

openbaar vervoer redelijk tot goed bereikbaar. Een kleine meerderheid van de serviceflats bevindt 

zich in steden, 53 procent (Homan & Hoeksma, 2011a, p. 7).  

Homan & Hoeksma (2011a, p. 9) hebben ook het zorgaanbod in de serviceflats onderzocht. 

Bij een klein deel van de serviceflats is er sprake van een 24-uurs zorgpost, 17 procent. Bewoners 

kunnen in alle serviceflats thuiszorg ontvangen en bij 74 procent van de serviceflats wordt er 

gebruik gemaakt van meerdere zorgaanbieders. De bewoners mogen zelf bepalen van welke 

organisatie men hulp wil ontvangen, dit wordt niet door de serviceflats zelf georganiseerd.  

 

2.1.3 Problemen 

 

Naast de leegstand die in de vorige paragraaf benoemd is, ondervinden serviceflats ook andere 

problemen. De bewoners van de appartementen worden steeds ouder en zorgbehoevender. De 

gemiddelde leeftijd van bewoners is 84,39 jaar (SDS, 2013, p. 2). De appartementen zijn vaak 

klein, gedateerd en voldoen niet meer aan de wensen van senioren. Een ander belangrijk punt is 

dat de (potentiële) bewoners van de serviceflats geen behoefte hebben aan verplichte en vaak 

hoge vaste servicekosten. Men wil meer keuzevrijheid en alleen nog betalen voor datgene wat men 

daadwerkelijk gebruikt. De bewoners willen zich daarnaast geen zorgen meer hoeven maken over 

het eigen bezit (Homan & Hoeksma, 2011b, p. 3). In het servicecontract is in het geval van een 

koopappartement een doorbetalingsverplichting opgenomen. Dit houdt in dat als de bewoner komt 

te overlijden, de maandelijkse servicekosten blijven doorlopen totdat de woning verkocht is. Op 

deze manier moeten de erfgenamen de servicekosten blijven betalen, terwijl men er geen gebruik 

van maakt (IWZ, 2005, p. 13). Dit schrikt nieuwe bewoners af. 

Daarnaast spelen er ook problemen met betrekking tot de organisatie. Zoals al eerder 

beschreven wordt de meerderheid van de serviceflats beheerd door een Vereniging van 

Eigenaren, maar doordat de bewoners van de serviceflats verouderen is het moeilijk om geschikte 

bestuursleden te vinden. Hierdoor functioneert de VvE niet optimaal en ontstaat er een gebrek aan 

daadkracht (Oliemans & van der Voordt, 2003; Nagel, 2006, p. 26). Uit onderzoek blijkt dat de 

bewoners alleen akkoord gaan met korte termijn veranderingen (Homan & Hoeksma, 2011b, p. 3). 

De belangen van huidige bewoners kunnen soms het tegenovergestelde zijn van de belangen van 

mogelijke toekomstige bewoners (IWZ, 2005, p. 13). Hierdoor is het moeilijk voor besturen van 

serviceflats om besluiten te nemen voor de lange termijn. Ook met betrekking tot de organisatie 

van het zorgaanbod speelt er een probleem. Doordat het zorgaanbod in de serviceflat zeer 

versnipperd is, is er sprake van een inefficiënt georganiseerd zorgaanbod (Homan & Hoeksma, 

2011b, p. 3).  

Als laatste hebben serviceflats ook te kampen met enkele imagoproblemen. Door de hoge 

gemiddelde leeftijd van bewoners zijn jonge senioren minder snel bereid om te verhuizen naar de 

serviceflats. Als gevolg ontstaat er een hogere instroomleeftijd, waardoor het hoge 

leeftijdsgemiddelde in stand blijft. Op deze manier blijven de serviceflats minder aantrekkelijk voor 

jongere senioren (Nagel, 2006, p. 11). Daarnaast hebben serviceflats te maken met negatieve 

publiciteit. Aan het begin van het jaar is er kritiek geuit op de Stichting Dienstverlening Serviceflats 

(SDS). Deze stichting is actief in de dienstverlening en biedt ondersteuning op het gebied van 

bestuur en management voor serviceflats in Nederland (SDS, 2014). De kritiek hield in dat de SDS 

zich voordoet als belangenbehartiger ‘maar hun grootste belang is om ten koste van bewoners 

geld te verdienen’ (Follow the Money, 2014; Trouw, 2014a). Naar aanleiding van deze 

berichtgeving hebben nog meer bewoners zich gemeld bij Follow the Money en NCRV met 
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klachten over de Stichting Dienstverlening Serviceflats (Trouw, 2014b). In maart heeft Trouw een 

rectificatie moeten plaatsen (SDS, 2014). Toch heeft dit een negatieve invloed op het imago van de 

serviceflat.  

 Daarnaast ondervindt de serviceflat ook concurrentie van andere woonvormen voor 

senioren, zoals seniorencomplexen en woon-zorgcomplexen. Vooral de woon-zorgcomplexen, ook 

wel wozoco’s genoemd, zijn een grote concurrent voor de serviceflats. Deze woonvorm biedt 

ouderen een zelfstandige woning met ‘een zekere mate van beschutting en de garantie dat zorg 

indien nodig voorhanden is’. In vergelijking met de serviceflats is er in de woon-zorgcomplexen 

meer zorg aanwezig, vaak vanuit het naburige verzorgingshuis. Daarnaast zijn in de wozoco’s de 

verplichte maandelijkse servicekosten lager dan in serviceflats (SDS, 2012, p. 5). In het onderzoek 

‘private aanbieders op de woonzorgmarkt´ in opdracht van het ministerie van VROM (aangehaald 

in van der Leeuw, 2004, p. 5) is het verschil tussen de serviceflat en het woon-zorgcomplex aan 

bod gekomen. Zo blijkt dat de kosten voor diensten in woon-zorgcomplexen relatief laag zijn in 

vergelijking met de kosten voor diensten in serviceflats. Daarnaast hoeven bewoners alleen te 

betalen voor diensten waar ze gebruik van maken in tegenstelling tot het vaste servicepakket bij 

serviceflats. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de woningen in woon-zorgcomplexen behoren 

tot de sociale huursector. Dit geldt ook voor het merendeel van de seniorencomplexen. De 

appartementen in serviceflats behoren tot de vrije sector. Daarnaast moeten de bewoners van een 

wozoco in het bezit zijn van een zorgindicatie. 

 

2.1.4 Serviceflats in België 

 

Serviceflats zijn ook te vinden in België. Hier werd het concept serviceflat in 1985 geïntroduceerd. 

In een Belgisch onderzoek worden de serviceflats als volgt omschreven: ‘Het zijn 

woongelegenheden aangepast aan ouderen die er individueel en zelfstandig wonen. De 

dienstverlening zoals het bezorgen van maaltijden, poetsen,… is bijkomend; de ouderen kunnen er 

facultatief een beroep op doen. De hoofddoelstellingen van het concept serviceflats zijn het bieden 

van een aangepaste huisvesting en een beschermende leefomgeving. De flats zijn immers 

afgestemd op de behoeften van de ouderen. Ze verstrekken geen voortdurende zorgverlening, 

maar de nodige hulpverlening is 24 uur permanent beschikbaar via een noodoproepsysteem’ 

(Essel, 2007, p. 10).Dit komt in grote lijnen overeen met het Nederlandse concept. Ook in België 

gaat het om zowel koop- als huurappartementen. Anders dan in Nederland worden hier nog wel 

nieuwe serviceflats gebouwd.  

 Toch kan er vastgesteld worden dat serviceflats in België ook problemen ondervinden.  

Hier draait het dan voornamelijk om de leegstand. Ondanks dat er nieuwe serviceflats worden 

gebouwd, blijkt dat deze appartementen steeds moeilijker verkocht worden. De critici in België 

wijten dit vooral aan de hoge huurprijzen en koopprijzen. De huurprijzen voor nieuwe serviceflats 

bevinden zich tussen de 800 en 1250 euro per maand inclusief servicekosten (Van Duppen, 2014). 

Het opvallende is dat er wordt geschreven dat er voor sommige serviceflats lange 

wachtlijsten bestaan. Hierbij gaat het om de wat ouderen serviceflats met een huurprijs tussen de 

240 en 360 euro per maand. De servicekosten bedragen voor deze complexen gemiddeld 60 euro 

per maand. Er kan geconcludeerd worden dat de goedkopere serviceflats erg in trek zijn, maar dat 

de ouderen appartementen in de nieuwbouw serviceflats niet kan of wil betalen. In België wordt er 

daarom ook aangeraden om de huurprijzen te verlagen. Hierdoor zou de leegstand terug moeten 

lopen. Daarnaast raden ze het ook aan om de inkomenseisen te versoepelen (SP.a, 2013).  

 

 

 

 

 



 

 
  Pagina 15 van 72 

2.1.5 Conclusie 

 

Deze paragraaf geeft meer inzicht gegeven in het concept serviceflats. In de beginjaren waren 

serviceflats erg populair onder senioren. Inmiddels is deze populariteit flink verminderd. Veel 

serviceflats hebben te maken met een gedeeltelijke leegstand. Verschillende zaken zorgen ervoor 

dat de serviceflats geen aantrekkelijke woonvorm meer zijn voor de huidige senioren, zoals de 

hoge servicekosten en het negatieve imago. Na aanleiding van deze paragraaf kan het eerste deel 

van het conceptueel model opgesteld worden, de serviceflats, oftewel het vastgoed (figuur 2.1). 

Hierin kan er een onderscheid gemaakt worden in de eigendomsvorm, de bestuursvorm, de 

appartementen, de service/diensten, de kosten, de uitstraling en de locatie.  

 

Figuur 2.1: Serviceflat (vastgoed) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 De doelgroep senioren 

 

In deze paragraaf zal de doelgroep van de serviceflat, de senioren, besproken worden. Als eerste 

zal er kort ingegaan worden op de vergrijzing. Vervolgens zullen de ontwikkelingen die de 

doelgroep doormaakt behandeld worden. Daarnaast is het voor het onderzoek van belang om te 

kijken naar de leefstijlen en woonvoorkeuren van senioren. 

 

2.2.1 Vergrijzing 

 

Nederland heeft op het moment te maken met vergrijzing en dit zal in de toekomst toenemen. De 

eerste mensen uit de babyboomgeneratie hebben in 2011 de leeftijd van 65 jaar bereikt (Knoef 

e.a., 2009, p. 3). Hiermee is de vergrijzing definitief begonnen wat betekent dat het aandeel 

ouderen in de totale bevolking toeneemt (Dam e.a., 2013, p. 38). In 2012 waren er 2,7 miljoen 65-

plussers en dit zal over 30 jaar gegroeid zijn naar 4,7 miljoen. Daarnaast zal er de komende jaren 

ook sprake zijn van een dubbele vergrijzing. Het aandeel 80-plussers binnen de groep 65-plussers 

zal sterk toenemen tot 44 procent in 2050. Men verwacht dat er in 2055 2 miljoen 80-plussers 

zullen zijn in Nederland (CBS, 2012a, p. 14). Het hoge geboortecijfer van na de Tweede 

Wereldoorlog in combinatie met het lagere geboortecijfer vanaf de jaren zestig zijn een belangrijke 

oorzaak voor de vergrijzing (Beets & Fokkema, 2005, p. 37). Daarnaast wordt de vergrijzing 

versterkt doordat de levensverwachting van mensen is toegenomen. 

 

2.2.2 Nieuwe generatie 

 

Naast de verandering van het aandeel ouderen in de samenleving, treedt er ook een verandering 

op in de kenmerken van deze groep. In de literatuur met betrekking tot senioren wordt gesproken 

over levensloop en  levensfasen. ‘De levensloop is gedefinieerd als een opeenvolging van 

levensfasen waarbij elke fase wordt ingeluid door een discrete verandering in de huishoudens- en 

Serviceflat (vastgoed): 
- Eigendomsvorm 
- Bestuursvorm 
- Appartementen 
- Service/diensten 
- Financiën 
- Beleving/uitstraling 
- Locatie 
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gezinsrelaties die mensen hebben’ (Kalmijn, 2002, p. 4). De levensloop werd eerst ingedeeld in 

drie fasen, jeugd, volwassenheid en ouderdom, maar Laslet (1991) heeft een nieuwe fase 

toegevoegd, de derde leeftijd. Deze fase bevindt zich tussen de productieve fase en de kwetsbare, 

laatste jaren van het leven en begint op het moment dat men met pensioen gaat. Door de 

toegenomen levensverwachting worden senioren steeds ouder. Daarnaast zijn jonge senioren 

vaak nog fit en gezond, waardoor ze hun leven na het werken naar eigen vrijheid kunnen invullen 

(Van der Maat, 2008, p. 9). Laslett (1991) noemt deze levensfase ook wel ‘the crown of life´ en van 

der Maat (2008, p. 34) omschrijft het als een fase ‘waarin het tempo wordt verlaagd en die in het 

teken staat van vrij zijn van verplichtingen, een prettige indeling van de dag en daarnaast van het 

zo goed mogelijk behouden van gezondheid en sociale contacten’. De overgang naar de vierde 

fase vindt plaats als de gezondheid achteruit gaat en men steeds meer beperkingen ervaart. Deze 

overgang vindt over het algemeen plaats tussen 75 en 80 jaar, maar kan ook eerder of later 

plaatsvinden (Van Tilburg, 2005, pp. 5-6).  

Naast de levensloop en levensfase wordt er met betrekking tot senioren ook gesproken over 

generaties. Er wordt een onderscheid gemaakt in drie generaties: de vooroorlogse generatie, de 

stille generatie en de protestgeneratie. Ouderen die behoren tot de vooroorlogse generatie zijn 

geboren tussen 1910 en 1930. In de tijd dat deze generatie opgroeide was er sprake van een sterk 

verzuilde maatschappij. Daarnaast hebben ze te maken gehad met armoede en oorlog. De stille 

generatie, geboren tussen 1930 en 1945, liet en laat weinig van zich horen en bestond uit harde 

werkers (Sikkel & Keehnen, 2005, p. 13). Op dit moment bereikt de protestgeneratie, geboren 

tussen 1946 en 1954, de pensioensleeftijd. Deze generatie is opgegroeid tijdens een gunstige 

economie. In de jaren zestig heeft deze generatie de traditionele waarden zoals democratisering 

ter discussie gesteld (Kaspers e.a., 2009, p. 13). Daarnaast is de protestgeneratie onafhankelijk 

ingesteld en heeft een kritische houding tegenover de overheid en maatschappij (Vleugels & 

Hermans, 2010, pp. 37-38). Op het moment bereikt deze generatie het pensioen, waarin men meer 

keuze en vrijheid heeft, vrijheid om te kiezen hoe ze hun verdere leven gaan indelen (Laslett, 1991; 

Weis & Bass, 2002, aangehaald in Hostetler, 2011, p. 168).  

De afgelopen jaren hebben er in de doelgroep senioren een aantal veranderingen 

voorgedaan. De belangrijkste veranderingen zullen hier kort toegelicht worden. Als eerste is er een 

toenemende diversiteit als het gaat om de huishoudensituatie van ouderen. Zo zijn er meer 

ouderen die hun hele wooncarrière alleen hebben gewoond en dat blijven doen. Daarnaast neemt 

het aandeel ouderen dat geen kinderen heeft toe. Hier hoeft men niet voor te zorgen, maar kan 

men ook niet op terugvallen. Daar staat tegenover dat er ook nog ouderen zijn die nog een 

gezinshuishouden vormen, doordat men op latere leeftijd kinderen heeft gekregen. Ook zijn er 

meer tweepersoonshuishoudens op latere leeftijd doordat in het bijzonder de levensverwachting 

van mannen is toegenomen. Ten tweede zorgt het toenemende opleidingsniveau, als gevolg van 

de hervormingen in het onderwijs in de jaren zestig, voor verandering. Hierdoor had men meer 

kans op een hoger inkomen en pensioen. Daarnaast is de zelfredzaamheid toegenomen. Ook is 

een groter aandeel ouderen in het bezit van een rijbewijs waardoor men minder beperkingen 

ondervindt met betrekking tot verplaatsingen. Als derde is er steeds meer sprake van 

eigenwoningbezit. Dit zorgt er onder andere voor dat ouderen minder snel geneigd zijn om te 

verhuizen door de lage woonkosten als men de hypotheek al heeft afgelost en omdat men de 

woning naar eigen wensen heeft kunnen aanpassen. Daarnaast zorgt het ook voor een verbeterde 

welvaartspositie. Als laatste vinden er veranderingen plaats in de inkomenspositie van ouderen. 

Naast de AOW hebben steeds meer ouderen een (ruimer) aanvullend pensioen. Daarnaast neemt 

het aantal samenwonende ouderen die beiden gewerkt hebben toe, waardoor men beiden een 

AOW en pensioen ontvangen. Dit zorgt voor een gunstige inkomenspositie. Daar staat tegenover 

dat er ook een toenemend aandeel ouderen is dat minder AOW ontvangt, omdat men een deel van 

het leven in het buitenland gewerkt en/of gewoond heeft (Hooimeijer, 2007, pp. 24-37). 
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Er bestaan dus veel verschillen in de doelgroep. Deze dynamiek wordt door verschillende 

factoren veroorzaakt, die zijn weergegeven in figuur 2.2. Hieruit blijkt dat de relatie tussen wonen 

en de demografische ontwikkeling niet direct is (Hooimeijer, 2007, p. 10). Demografische 

ontwikkelingen hangen samen met sociaaleconomische en sociaal-culturele ontwikkelingen. Deze 

drie domeinen beïnvloeden elkaar onderling. Zo kunnen demografische ontwikkelingen 

bijvoorbeeld mogelijk gemaakt of juist beperkt worden door sociaaleconomische ontwikkelingen 

(RMNO, 2004, p. 3). Vervolgens hebben deze ontwikkelingen invloed op de demografische, 

sociaaleconomische en sociaal-culturele kenmerken van mensen. Deze worden leefvorm, leefstijl 

en bestaansvorm genoemd (RMNO, 2004, p. 4).  Naast betaalbaarheid (wonen naar draagkracht) 

en beschikbaarheid (wonen naar behoefte) moet er ook aandacht besteed worden aan het wonen 

naar beleving. Deze individuele kenmerken worden gevormd door de persoon zelf en beïnvloed 

door de maatschappelijke ontwikkelingen (Hooimeijer, 2007, p. 10; RMNO, 2004, p. 4). Dit alles 

heeft vervolgens invloed op het wonen van mensen, maar is ook verbonden met werk, vrije tijd en 

mobiliteit. In het geval van ouderen hangt wonen steeds meer samen met het vrijetijdsgedrag. Er 

kan geconcludeerd worden dat door deze ontwikkelingen de diversiteit in de doelgroep senioren 

stijgt en in de toekomst mogelijk nog verder zal toenemen (Hooimeijer, 2007, p. 10). 

 

Figuur 2.2: Factoren die dynamiek veroorzaken in de doelgroep senioren 

 
Bron: RMNO, 2004, p. 3. 

 

Er wordt dus aangenomen dat de inkomenspositie van ouderen verbetert in de toekomst. Knoef 

e.a. (2012) hebben onderzocht wat de toekomstige inkomensverdeling is onder ouderen (tabel 

2.1). Hierbij is er gekeken naar het gestandaardiseerde huishoudinkomen, wat inhoudt dat de 

inkomens van de huishoudens gecorrigeerd zijn voor mogelijke verschillen in samenstelling en 

grootte. Het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen van ouderen neemt met ongeveer 10 procent 

toe tussen 2010 en 2020. Een belangrijke verklaring voor deze toename is het groeiend aandeel 
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vrouwen dat een aanvullend pensioen ontvangt als gevolg van de toenemende arbeidsparticipatie 

van vrouwen. Als er een onderscheid wordt gemaakt tussen het tiende percentiel, mediaan en 

negentigste percentiel, blijkt dat het inkomen van de ouderen in het tiende percentiel minder 

toeneemt dat het inkomen van de middengroep en het negentigste percentiel2.  

 

Tabel 2.1: Voorspellingen gestandaardiseerd reëel huishoudinkomen toekomstige ouderen, leeftijd 

65-90 (euro’s) 

Jaar Gemiddeld p10 p50 p90 

2010 20.875 12.280 18.443 32.162 

2015 22.212 12.829 19.890 34.059 

2020 22.874 12.976 20.632 34.925 

Bron: Knoef e.a., 2012, p. 21.  

 

Ondanks dat het aandeel ouderen met een aanvullend pensioen toeneemt, zal ook in de toekomst 

de AOW een belangrijke inkomensbron blijven (SZW, 2006, p. 57). In de toekomst zullen steeds 

meer ouderen behoren tot de middengroep (SZW, 2006, p. 63).  

Als er gekeken wordt naar het zorggebruik van ouderen wordt er een onderscheid gemaakt 

in zorg met verblijf en zorg zonder verblijf. In het geval van zorg met verblijf, verblijft de oudere in 

een zorginstelling en wordt dit gefinancierd door middel van de AWBZ. Als er sprake is van zorg 

zonder verblijf, ontvangt de oudere thuis zorg via de Wmo. In 2010 ontving 24 procent van de 

ouderen in de leeftijd 65 tot 79 jaar zorg met of zonder verblijf. Onder de 80-plussers is dit 58 

procent. Het gebruik van zorg neemt dus sterk toe naarmate de leeftijd stijgt. Als gevolg van de 

extramuralisering daalt het percentage 80-plussers in zorginstellingen. Deze daling wordt 

gecompenseerd door het aantal ouderen dat zorg thuis ontvangt, waardoor het percentage de 

afgelopen jaren vrijwel niet is veranderd. Bij de 65-79 jarigen is in de periode 2004 tot 2010 zowel 

het aantal ouderen zorg met verblijf als zorg zonder verblijf gedaald (CBS, 2012b, p. 112).  

 

Concluderend kan er gezegd worden dat de oudere van nu en de toekomst welvarender, mobieler 

en fitter is dan de oudere van gisteren. Dit geldt zeker voor de 65 tot 75 jarigen. Er moet wel 

opgemerkt worden dat er nog steeds grote verschillen zijn tussen ouderen als het gaat om 

welvaart, mobiliteit en gezondheid, die mogelijk ook nog groter worden in de toekomst (Dam e.a., 

2012, p. 172).  

 

2.2.3 Leefstijlen 

 
In de literatuur met betrekking tot wonen wordt er veel aandacht besteed aan woonvoorkeuren en 

leefstijlen. Om inzicht te krijgen in de doelgroep wordt er regelmatig gebruik gemaakt van een 

doelgroepenbenadering. Men kijkt naar sociaal-economische kenmerken van mensen zoals 

leeftijd, huishoudensamenstelling, inkomen en opleidingsniveau. In de loop van de tijd kwam er 

steeds meer aandacht voor leefstijlen toen er de overtuiging kwam dat ‘zachte’ waarden ook een 

belangrijke rol spelen bij de woningkeuze (Bosch e.a., 2012, p. 12). Leefstijlen zijn vanuit 

verschillende disciplines ontwikkeld en worden daardoor dus ook op verschillende manieren 

gebruikt. Dit leidt er toe dat er vele definities bestaan. In dit onderzoek is er gekozen voor de 

definitie van Pinkster & van Kempen (2002, p. 11): leefstijlen zijn ‘consistente set preferenties 

(attitudes) en gedrag op de leefgebieden werk, gezin, wonen, consumptie en vrije tijd’. Dit wordt 

 

 
2
 Tiende percentiel: Niveau waaronder tien procent van de ouderen in de leeftijd 65-90 jaar toe behoort. 

Negentigste percentiel: Niveau waarboven tien procent van de ouderen in de leeftijd 65-90 jaar toebehoort. 
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zichtbaar in de keuzes die mensen maken met betrekking tot de leefgebieden. Deze paragraaf zal 

zich vooral richten op het leefgebied wonen.  

 De socioloog, Max Weber, wordt gezien als de grondlegger van het begrip leefstijl dat hij 

introduceerde in 1922 (Pinkster & van Kempen, 2002, p. 15). Weber maakt een onderscheid 

tussen klasse en stand. Onder de bevolking bestaan er verschillende klassen en binnen die 

klassen richten mensen hun leven in aan de hand van hun economische positie. Zo ontstaan er 

binnen klassen verschillende standen, die bestaan uit mensen met dezelfde interesse. Weber 

noemt een bepaalde stand ook wel een leefstijl (Pinkster & van Kempen, 2002, p. 16). Volgens 

Weber is leefstijl dus afhankelijk van de economische positie. Vervolgens heeft Piere Bourdieu veel 

invloed gehad op de ontwikkeling van het begrip leefstijl. In zijn boek ‘La distinction, critique sociale 

du jugement’ (1979) beschrijft hij hoe sociale klassen zich verhouden tot elkaar en hoe ze zich 

onderscheiden van elkaar door middel van leefstijlen. Naast de economische positie onderscheidt 

Bourdieu ook sociaal en cultureel kapitaal. Sociaal kapitaal gaat over het netwerk van relaties en 

cultureel kapitaal heeft betrekking op vaardigheden en kennis. Leefstijlen worden verklaard door de 

wisselwerking tussen cultureel en economisch kapitaal en het sociale kapitaal heeft indirect invloed 

(Bosch e.a., 2012, p. 12; Ouwehand e.a., 2011, p. 12-13).  

In de loop van de tijd heeft leefstijl zich steeds verder ontwikkeld. Het begrip leefstijl is echter 

niet altijd populair geweest. Tijden waarin er veel aandacht werd besteed aan leefstijlen werden 

afgewisseld met perioden waarin er beduidend minder aandacht was voor leefstijlen. In de jaren 

zestig kwam er weer een hernieuwde aandacht voor leefstijlen (Pinkster & van Kempen, 2002, pp. 

16-17). Deze hernieuwde interesse is te verklaren door de emancipatie, individualisering en 

immigratie (Pinkster & van Kempen, 2002, p. 23). In deze tijd is men ook begonnen met het 

ontwikkelen van leefstijltypologieën. Een leefstijltypologie is een classificatie van personen met 

gelijke leefstijlkenmerken. Er is in de loop van de tijd een veelheid aan typologieën ontstaan 

(Eggens, 2004). Hoewel er vele verschillende leefstijltypologieën zijn, wordt er wel aangeraden om 

gebruik te maken van deze classificaties om meer grip te krijgen op de doelgroep (Caen, 2009).  

Het begrip leefstijl wordt niet alleen gebruikt in de wetenschappelijke literatuur. Het is ook 

een populair begrip binnen overheidsinstanties en commerciële bedrijven zoals marketingbureaus, 

makelaars en interieurontwerpers. Het wordt dan vooral gebruikt om de leefpatronen van 

verschillende mensen in beeld te krijgen en om klanten te benaderen (Pinkster & van Kempen, 

2002, p.17). Dit is vooral in opkomst gekomen doordat er sinds de 21 eeuw in plaats van een 

aanbodgestuurde woningmarkt sprake is van een vraaggestuurde woningmarkt. In de tijd dat de 

woningmarkt gestuurd werd door het aanbod, werden er huizen gebouwd om het tekort terug te 

dringen. In deze tijd was er een kleine rol weggelegd voor de woonvoorkeuren. In een 

vraaggestuurde woningmarkt hebben deze veel meer invloed. Het is niet meer genoeg om alleen 

maar naar sociaal demografische kenmerken van de doelgroep te kijken, waardoor leefstijlen 

steeds belangrijker werden (Heijs e.a., 2009, p. 352). 

Een veel gebruikte leefstijlindeling in de woningmarkt is het Brand Strategy Model (BSR-

model) van Smart Agent. Het model wordt onderverdeeld in vier belevingswerelden met elk een 

eigen kleur. Deze zijn harmonie (geel), bescherming (groen), controle (blauw), vitaliteit (rood). 

Deze belevingswerelden worden gevormd door twee dimensies: de sociologische en de culturele 

dimensie. Bij de sociologische dimensie draait het om de individuele oriëntatie tegenover een 

groepsoriëntatie. De tegenstelling in de cultuurdimensie wordt gevormd door de normatieve 

oriëntatie en een a-normatieve oriëntatie (Rapport woonbeleving, 2000, p. 5). (figuur 2.2 en tabel 

2.2) 
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Figuur 2.2: Belevingswerelden 

 

 
 

Bron: Hagen, 2006, p. 25. 

 

Tabel 2.2:  Beschrijving belevingswerelden 

Belevingswereld Omschrijving 

Gele belevingswereld Bestaat uit mensen met een openstellende, coöperatieve houding naar 
anderen en naar de (gestratificeerde) samenleving. Harmoniezoekers 
zijn samenwerkingsgericht en zoeken naar een optimale balans tussen 
gezin, werk, woonsituatie en samenleving. Het motto van deze 
‘samenlevers’ is: ‘we komen er samen wel uit’. De gemeenschappelijke 
normen en waarden van ‘de’ samenleving worden als impliciet 
uitgangspunt gehanteerd. 

Groene belevingswereld Bestaat uit mensen die eveneens groepsgericht zijn, maar hier vormt 
de groep niet de open (gestratificeerde) samenleving, maar en ‘clan’. 
Aan het behoren tot een ‘clan’ – bijvoorbeeld de familie, de buurt, et 
cetera – wordt een gevoel van veiligheid ontleend (‘samen sta je 
sterk’); tevens worden met de clan samenhangend normen en 
waarden (‘cultuur’) onderschreven. Hierdoor kunnen ‘botsingen’ 
ontstaan met anderen (of andere clans), omdat zij uitgaan van andere 
normen en waardepatronen. 

Blauwe belevingswereld Bestaat uit  mensen die sterk individualistisch van karakter zijn en 
gericht op grip krijgen op c.q. controle krijgen over het leven, de 
toekomst, bepaalde situaties, etc. Macht zou hier als centrale drijfveer 
genoemd kunnen worden. Mensen met een dergelijke ‘levenshouding’ 
zullen het over het algemeen ver schoppen op de maatschappelijke 
ladder en op carrièregebied. De eigen individuele normen en waarden 
worden als uitgangspunt gehanteerd.  

Rode belevingswereld Bestaat eveneens uit sterk individualistische mensen, maar zij hebben 
een meer openstellende houding naar de samenleving. Omdat ook zij 
de eigen normen en waarden centraal stellen, uit zich dit veelal in een 
‘progressieve’ levenshouding. Hier staat dan ook niet zozeer de eigen 
carrière centraal, al wel ‘jezelf kunnen ontwikkelen en profileren’ in een 
door hen als maakbaar gepercipieerde samenleving.  

Bron: Ouwehand e.a., 2011, p. 18. 
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Dit model wordt toegepast op het woondomein, waarbij er zes groepen onderscheiden worden: 

samenlevers, verankerden, dynamische individualisten, terugtreders, stille luxers en 

ongebondenen (bijlage I). Deze indeling kan niet letterlijk teruggevoerd worden op de 

belevingswerelden, maar er kunnen wel relaties gelegd worden. In het gele domein, harmonie, 

staan sociale contacten en gezelligheid centraal. Hierin kunnen de verankerden en de samenlevers 

geplaatst worden. In lichte mate kunnen ook de stille luxers tot dit domein behoren. De stille luxers 

kunnen ook behoren tot de groene belevingswereld, bescherming. In dit domein vindt men rust en 

veiligheid belangrijk en wil men zich terug kunnen trekken in de eigen woning. De terugtreders 

passen het beste bij deze groep. Het blauwe domein kenmerkt zich door controle op de woning en 

de woonomgeving en komt overeen met de kenmerken van de dynamische individualisten. In de 

rode belevingswereld, vitaliteit, is de individuele vrijheid belangrijk. De groep ongebondenen kan 

het beste geplaatst worden in deze belevingswereld (Ouwehand e.a., 2011, p. 23). 

Mandemaker & Hagen (aangehaald in Penninx, 2005, p. 16) hebben deze 

woonbelevingsgroepen toegepast op de ouderen. De ouderen die behoren tot de ongebondenen 

zijn maatschappelijk actief, op zichzelf gericht, houden van reizen, zijn nog vitaal en genieten van 

het leven. Tot de dynamische individualisten behoren ouderen die een carrière gemaakt hebben en 

zich nu terugtrekken. Zij vinden rust en privacy zeer belangrijk. De groep onafhankelijken worden 

gekenmerkt door alleenstaande vrouwen van 70-plus die over het algemeen georiënteerd zijn op 

de stad en in flats wonen. De ouderen die behoren tot de groep samenlevers zijn vooral op zoek 

naar geborgenheid en gezelligheid. Daarnaast wil men graag activiteiten ondernemen met 

leeftijdsgenoten. Als men die niet kan vinden binnen de huidige woonomgeving, is men bereid om 

te verhuizen naar een omgeving met leeftijdsgenoten. Het zorgen voor elkaar is daarbij ook 

belangrijk. Veel ouderen zullen in de toekomst tot deze groep behoren. Tot de verankerden 

behoren ouderen die absoluut niet willen verhuizen en zeer gehecht zijn aan de eigen 

woonomgeving en hun sociale netwerk. Als laatste hebben ouderen van de groep terugtreders 

geen behoefte aan sociale contacten en wil men ook niet verhuizen. Ze kenmerken zich dus vooral 

doordat ze hun leefwereld verkleinen. Sommigen willen het liefst bij de eigen kinderen gaan 

wonen. Het aandeel ouderen in elke groep is ongeveer gelijk verdeeld (Pennix, 2005, p. 16).  

Er zijn kleine aanwijzingen dat leefstijlen bepaalde aspecten van woonwensen kunnen 

voorspellen. De relatie tussen leefstijlen en woonvoorkeuren is complex. Wonen omvat 

verschillende aspecten, zoals fysieke (woontypen, aantal kamers), locatie (aantal voorzieningen en 

afstand) en sociale aspecten (bewoners) (Janssen, 2011, p. 24). Daarnaast is het bestuderen van 

het verband tussen wonen en leefstijlen ingewikkeld omdat er sprake is van een wederkerige 

relatie. Leefstijl beïnvloedt het wonen en wonen beïnvloedt de leefstijl van een persoon (Pinkster & 

van Kempen, 2002, p. 39). Uit onderzoek is gebleken dat leefstijlen invloed hebben, maar dat de 

invloed van sociaal demografische variabelen nog altijd groter is. Leefstijlonderzoek dient dan ook 

niet in plaats van maar in aanvulling of in combinatie met woonwensen onderzoek uitgevoerd te 

worden (Ouwehand e.a., 2011, p. 92). Daarnaast kunnen leefstijlen een toegevoegde waarde 

hebben in de marketing en communicatie. Als bekend is welke woningkenmerken gelinkt kunnen 

worden aan bepaalde leefstijlen, kunnen deze ingezet worden in de communicatie met potentiële 

huurders of kopers (Janssen, 2011, p. 24; Ouwehand e.a., 2011, p. 92).  

 

2.2.4 Woonvoorkeuren 

 
Ouderen van nu en in de nabije toekomst zijn gemiddeld welvarender, vitaler, mobieler en daarmee 

actiever dan de ouderen van vroeger. Dit komt doordat de huidige en toekomstige generatie 

ouderen is opgegroeid in tijden van economische en technologische voorspoed waarbij 

verplaatsen, reizen en deelnemen aan allerlei activiteiten buitenshuis steeds normaler werden en 

onderdeel uitmaken van een actieve, mobiele en onafhankelijke leefstijl. Er wordt dan ook vanuit 

gegaan dat de ouderen van de toekomst zich anders zullen gedragen dan vorige generaties. Eén 
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wens zal echter niet veel veranderen. De meeste ouderen willen oud worden in de eigen 

vertrouwde woning en woonomgeving. In de literatuur wordt dit ‘ageing in place’ genoemd. Dit 

betekent dat de meeste senioren, ook degenen op hoge leeftijd, nog zelfstandig wonen (De Groot 

e.a., 2012, p. 1). De trend ‘ageing in place’ wordt door de Nederlandse overheid gestimuleerd door 

de extramuralisering en het scheiden van wonen en zorg (Dam e.a., 2012, p. 173). Hier wordt in de 

volgende paragraaf verder op in gegaan.  

Ouderen zijn honkvast. Dit wordt vaak gezegd en het blijkt vaak ook het geval te zijn. 

Verschillende gebeurtenissen tijdens het leven zoals samenwonen en gezinsuitbreiding zijn voor 

jongere mensen vaak een reden om te gaan verhuizen naar een andere (meer geschikte) woning. 

In het leven van ouderen komen deze gebeurtenissen minder voor. Hierdoor zijn er ook minder 

redenen om te gaan verhuizen. Daarnaast zorgt het bezit van een eigen woning voor een rem op 

de verhuizingen. Dit wordt versterkt door de huidige woningmarkt, waardoor het moeilijk is om een 

woning te verkopen. Toch bestaat er een groep ouderen die wil verhuizen. Eén van de redenen 

waardoor mensen wel willen gaan verhuizen zijn gezondheidsproblemen (VROM, 2004, p. 79). 

Lichamelijke beperkingen hebben een sterke invloed op de verhuiswens. Hoe erger de lichamelijke 

beperking is, hoe eerder men wil verhuizen. Als de huidige woning nog steeds geschikt is (in de 

ervaring van de ouderen), is men minder snel geneigd om te verhuizen. Dit geldt ook als het goed 

mogelijk is om zorg te ontvangen in de woning. Men is wel meer bereid om te gaan verhuizen, als 

de huidige woning van de oudere niet aangepast kan worden of er geen diensten en/of zorg 

geleverd kan worden (VROM, 2004, p. 81).  

Als er gekeken wordt naar de wens om te huren of kopen blijkt dat de oudere senioren 

eerder geneigd zijn om te gaan huren en dat de jongere ouderen willen kopen, vooral als men al in 

het bezit is van een koopwoning. Dit geldt over het algemeen tot de leeftijd van 72 jaar. Als men op 

het moment een woning huurt, is de kans klein dat men alsnog over gaat op een koopwoning. De 

koopgrens, die op het moment op 72 jaar ligt, kan nog verder opschuiven in de toekomst als gevolg 

van bepaalde kenmerken die invloed hebben op de wens om eigenaar-bewoner te blijven. Hierbij 

gaat het vooral om het (midden en hoog) inkomen en het opleidingsniveau (minimaal HBO). De 

wens om eigenaar-bewoner te blijven kan geremd worden door de gezondheid. Als ouderen een 

matige of slechte gezondheid ervaren, neemt de wens voor een koopwoning sterk af (VROM, 

2010, p. 25).  

Als ouderen verhuizen, verhuizen zij over het algemeen over een korte afstand. Als het 

mogelijk is blijft men het liefst in de eigen woonomgeving of woonplaats. In de toekomst zal dit niet 

veranderen. Het heeft daarom niet veel zin om bij de marketing van woningen in te zetten op 

ouderen van verder weg (Dam e.a., 2012, p. 174).  

De Jong e.a. (2012) hebben recent onderzoek gedaan naar de woonwensen van 

Nederlandse senioren. Hieruit komt naar voren dat een grote meerderheid van de ouderen thuis wil 

blijven wonen als men een keuze heeft. De voorkeur voor de huidige woning is sterker naarmate 

de leeftijd hoger wordt. Verder komt er uit het onderzoek naar voren dat de wens om thuis te 

blijven wonen voornamelijk veroorzaakt wordt door een keuze en niet door een beperking. Het blijkt 

dat sommige woningkenmerken die men wenst niet overeenkomen met de huidige woonsituatie. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor de woonomgeving, de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de 

woning. Daarover zeggen Costa Font e.a. (2009, p. 297) dat ouderen eerder deze mis match 

accepteren, omdat de huidige woning staat voor ‘a combination of personal and financial security, 

family memories and a sense of place and well-being’. Een andere conclusie die voortkomt uit het 

onderzoek van de Jong e.a. (2012) is dat ouderen niet perse kleiner willen gaan wonen. In het 

algemeen heeft men een voorkeur voor appartementen en woningen die bereikbaar zijn met een 

lift waarbij de verschillende ruimten op dezelfde verdieping zijn. Daarnaast willen ouderen graag 

verschillende voorzieningen in de nabijheid van de woning, zoals een supermarkt, openbaar 

vervoer en zorgvoorzieningen. Ouderen vinden het fijn omringd te zijn door verschillende soorten 

huishoudens. Dit komt ook naar voren in een onderzoek van Smets (2012, p. 237). De Jong e.a. 
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(2012, p. 25) geven hierbij wel aan dat naarmate men ouder wordt, men dan wel graag onder 

ouderen wil wonen. Uit een ander recent onderzoek (Medical Data, 2013, p. 41) komen dezelfde 

woonwensen naar voren. Hierin wordt overigens ook geconcludeerd dat er veel diversiteit is tussen 

ouderen. Dit heeft dan vooral betrekking op de woonvorm en de woonomgeving.   

 

2.2.5 Conclusie 

 
Het aandeel ouderen wordt steeds groter in Nederland. Dit is het gevolg van het hoge 

geboortecijfer van na de Tweede Wereldoorlog en het lage geboortecijfer vanaf de jaren zestig. 

Daarnaast wordt de vergrijzing ook versterkt door de toegenomen levensverwachting. Naast de 

veranderende aantallen vinden er ook veranderingen plaats binnen de groep ouderen. Zo is er een 

nieuwe generatie ouderen in opkomst, de protestgeneratie. Deze generatie verschilt in veel 

opzichten van eerdere generaties. Zij hebben een kritische houding tegenover de overheid en 

maatschappij en zijn onafhankelijk ingesteld. Doordat de levensverwachting is toegenomen, heeft 

de levensloop van mensen een andere indeling gekregen. Er is een nieuwe fase toegevoegd, de 

derde leeftijd, die begint op het moment dat men met pensioen gaat. Deze levensfase kan men 

naar eigen vrijheid invullen, omdat men vrij is van verplichtingen. Andere veranderingen zijn: de 

toenemende diversiteit in huishoudenssamenstelling, toenemende opleidingsniveau, meer eigen 

woning bezit en veranderende inkomenspositie van ouderen. Dit alles zorgt voor veel dynamiek in 

de doelgroep senioren.  

Met betrekking tot wonen wordt er in de literatuur gesproken over leefstijlen en 

woonvoorkeuren. Het begrip leefstijl wordt ook gebruik door overheidsinstanties en commerciële 

bedrijven. Een relevante leefstijltypologie voor dit onderzoek is afkomstig van Smart Agent. Het 

zogenoemde Brand Strategy Model (BSR-model) maakt een onderscheid in vier 

belevingswerelden: harmonie (geel), bescherming (groen), controle (blauw) en vitaliteit (rood). 

Daarnaast worden er zes groepen onderscheiden: samenlevers, verankerden, dynamische 

individualisten, terugtreders, stille luxers en ongebondenen. Deze groepen kunnen verdeeld 

worden over de vier belevingswerelden. Als deze woonbelevingsgroepen worden toegepast op 

ouderen blijkt dat de ouderen ongeveer gelijk verdeeld zijn over de zes groepen. In de literatuur 

wordt aangenomen dat leefstijlen vooral interessant zijn voor de marketing van woonvormen.  

Uit de literatuur kan geconcludeerd worden dat er veel diversiteit zit in de woonvoorkeuren 

van senioren. Over het algemeen zijn ouderen minder snel geneigd om te gaan verhuizen dan 

andere leeftijdsgroepen. Als men wel wil verhuizen zijn gezondheidsproblemen en een niet 

geschikte woning de belangrijkste redenen. Als er gekeken wordt naar de woonvoorkeuren kan er 

geconcludeerd worden dat oudere senioren geneigd zijn naar een huurwoning en jongere senioren 

willen kopen. Daarnaast wil men graag in de eigen woonomgeving of woonplaats blijven. Over het 

algemeen hebben ouderen de voorkeur voor een appartement dat bereikbaar is met een lift en 

waarbij alle ruimten op dezelfde verdieping zijn en met verschillende voorzieningen in de buurt. 

Eén wens blijken de meeste ouderen gemeen te hebben, men wil zo lang mogelijk zelfstandig 

blijven wonen en het liefst in de eigen woning en woonomgeving.  

Er is dus sprake van veel dynamiek in de doelgroep ouderen. Hierdoor is er geen algemene 

omschrijving te geven van ouderen. De oudere bestaat dan ook niet. Het is lastig voor 

woonvormen, en in dit geval serviceflats, om hiermee om te gaan. Daar komt ook nog bij kijken dat 

men rekening moet houden met het beleid met betrekking tot ouderenhuisvesting en zorg. Hier 

wordt in de volgende paragraaf verder op ingegaan.  
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Na aanleiding van deze paragraaf kan het tweede deel van het conceptueel model worden 

opgesteld. Hierbij gaat het om de senioren/bewoners van de serviceflats. Uit de paragraaf komt 

naar voren dat het belangrijk is om rekening te houden met de leefstijlen en woonwensen van de 

huidige en toekomstige senioren. Daarnaast moet er gekeken worden naar de mogelijkheden van 

de senioren en de zorgbehoefte (figuur 2.3). 

 

Figuur 2.3: Ouderen/bewoners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Beleid met betrekking tot ouderenhuisvesting en zorg 

 
In de jaren zeventig heeft er een omschakeling plaatsgevonden van government naar governance. 

Als gevolg van mondialisering, diensteneconomie, internationale migratie en de groeiende rol van 

de Europese Unie is de maatschappij steeds complexer geworden. Er ontstond een nieuwe 

samenleving, de netwerksamenleving, waardoor de bestuurlijke structuren van dat moment niet 

meer voldeden. Als gevolg werd er flink bezuinigd en volgde er meer privatisering en 

decentralisatie. Een andere oplossing voor de bestuurlijke problemen was governance. Dit wordt 

gezien als samenwerking tussen verschillende partijen en/of sectoren om een gezamenlijk doel te 

verwezenlijken (Klijn & Teisman, 2003; Elander & Blanc, 2001). Het is een vorm van horizontale 

sturing gericht op samenwerking en consensusvorming tussen meerdere publieke en private 

actoren uit verschillende disciplines die in gezamenlijke netwerken participeren (Spit & Zoete, 

2009, p. 97; Teisman e.a., 2009, p. 33). Het woon-, zorg- en welzijnsbeleid is hier een voorbeeld 

van. Dit waren eerst vrijwel gescheiden sectoren, maar er wordt nu geprobeerd om met behulp van 

samenwerking een efficiënter beleid te vormen. Deze paragraaf zal verder in gaan op het beleid 

met betrekking tot de ouderenhuisvesting en zorg.  

 

2.3.1 Ouderenhuisvesting 

 
Het volkshuisvestingsbeleid ontstond in de tweede helft van de negentiende eeuw. Men kreeg 

meer aandacht voor de volksgezondheid en het economisch belang hiervan. Dit heeft geleid tot de 

komst van de Woningweg in 1901. Hierin waren minimale kwaliteitseisen vastgelegd die te maken 

hadden met de gezondheid. Tot aan de Tweede Wereldoorlog was de volkshuisvesting een taak 

van de gemeenten, waarbij de rijksoverheid op grote afstand stond. Na de oorlog was er sprake 

van een grote woningnood waardoor volkshuisvesting een belangrijk thema werd voor het 

rijksbeleid. Hierin stond aan het eind van de jaren zestig wederopbouw centraal. In de jaren 

zeventig werd het beleid verder geïntensiveerd en ging men zich meer richten op een hoge 

woonkwaliteit voor alle bevolkingslagen. Tot aan de jaren negentig had de rijksoverheid tot in detail 

een grote sturende rol in de volkshuisvesting (Kraan & Lever, 2006, p. 10).  

In deze jaren werd het rijksbeleid met betrekking tot wonen, zorg en welzijn lange tijd 

gedomineerd door institutionele logica. In de jaren zestig en zeventig werden woonvormen voor 

ouderen ontwikkeld die werden afgestemd op de zorgbehoeften. In die tijd waren er vier 

woonvormen. Naast de eigen woning was er sprake van woontussenvoorzieningen, 

verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Een verzorgingshuis is een woonvorm voor mensen die 

Ouderen/bewoners: 
- Woonwensen 
- Leefstijlen 
- Zorgbehoefte 
- Mogelijkheden  
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behoefte hebben aan medische en sociale verzorging. Mensen die 24 uur per dag verpleegd 

moeten worden voor de rest van hun leven, kunnen terecht in een verpleeghuis. Een 

woontussenvoorziening is een woonvorm die geplaatst kan worden tussen de eigen woning en het 

verzorgingshuis en verpleeghuis (Leber, 2005, p. 28). De serviceflat is hier een voorbeeld van. 

Door het beleid was het moeilijk om mengvormen van wonen en zorg te ontwikkelen. Dit was 

vooral het gevolg van de institutionele verkokering, er werd niet veel samengewerkt tussen de 

disciplines wonen, zorg en welzijn (Hooimeijer, 2007, pp. 13-14).  

In de jaren tachtig is er een grote omslag in het denken over volkshuisvesting gekomen, wat 

heeft geleid tot ingrijpende hervormingen. Naar aanleiding van budgettaire problemen bij de 

overheid kwam het besef dat een te groot deel van de verantwoordelijkheid bij de rijksoverheid lag. 

In de nota Volkshuisvesting in de jaren negentig (1989-1990) werd dit vertaald in een nieuw beleid 

dat zich vooral ging richten op de lagere inkomensgroepen. De kwaliteit van de woningvoorraad 

werd overgelaten aan de markt, waarbij de overheid wel minimumeisen stelde. Daarnaast kwam er 

meer aandacht voor de leefbaarheid in de woonomgeving. In de jaren daarna heeft het Rijk steeds 

meer zaken overgelaten aan de markt of gedecentraliseerd naar lagere overheden (Kraan & Lever, 

2006, p. 11). Deze veranderingen kwamen vooral voort uit de noodzaak om te bezuinigingen op de 

overheidsuitgaven (Kraan & Lever, 2006, p. 12). Uiteindelijk zijn de overheidsuitgaven met 

betrekking tot de volkshuisvesting ook aanzienlijk gedaald. In 1970 werd 10 procent van de totale 

overheidsuitgaven besteed aan de volkshuisvesting, in 2006 was dit slechts drie procent (Kraan & 

Lever, 2006, p. 11).  

Door de decentralisatie was het mogelijk om meer vanuit de vraagkant naar de 

ouderenhuisvesting te kijken. Vanaf 2000 kregen woningcorporaties ook de mogelijkheid om 

vastgoed in de zorgsector te beheren. Het rijksbeleid is zich gaan richten op stimuleren, faciliteren 

en experimenteren. Door deze nieuwe rol werd het voor het Rijk makkelijker om horizontale 

afstemming tussen verschillende ministeries te bereiken. Ook zijn er door de decentralisatie veel 

institutionele barrières verdwenen. Hierdoor werd het mogelijk om op lokaal niveau nieuwe 

combinaties van wonen en zorg te ontwikkelen (Hooimeijer, 2007, pp. 13-17). De laatste jaren zet 

de rijksoverheid in op extramuralisering en scheiden van wonen en zorg. Hier zal in de volgende 

paragraaf verder op worden ingegaan.  

Als gevolg van de decentralisatie hebben gemeenten een steeds zwaardere rol gekregen 

met betrekking tot de ouderenhuisvesting. In 2012 hebben een groot deel van alle gemeenten een 

beleid dat specifiek gericht is op ouderenhuisvesting. Het is opgenomen in een breder 

beleidsthema, zodat er geen aparte beleidsvisies opgesteld worden voor de ouderenhuisvesting. In 

grotere gemeenten is dit soms wel het geval. De ouderenhuisvesting wordt door gemeenten vooral 

in verband gebracht met wonen, zorg en welzijn. Hierbij wordt samengewerkt met 

woningcorporaties, zorgaanbieders, projectontwikkelaars, andere gemeenten, provincies en 

ouderenorganisaties (Ipso Facto, 2012, pp. 14-16).  

Een belangrijke wet voor gemeenten met betrekking tot wonen en zorg is de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis 

kunnen blijven wonen en daarvoor de hulp krijgen die ze nodig hebben. Dit bepaalt de gemeente 

samen met de burger. Vanaf 2015 wordt het takenpakket van de gemeente met betrekking tot de 

Wmo nog groter, doordat een aantal zaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 

over gaan naar de Wmo (Rijksoverheid, 2014).  

 

2.3.2 Zorgbeleid 

 

Zoals al eerder besproken waren er in het verleden vier basisvormen van ouderenhuisvesting: 

verpleeghuizen, verzorgingshuizen, woontussenvoorzieningen en de eigen woning. In deze 

periode was het mogelijk dat ouderen drie keer moesten verhuizen doordat de huidige woning niet 

meer zou voldoen aan de behoeften, vooral als het gaat om de zorgbehoefte (Hooimeijer, 2007, 
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pp. 13-14). Als gevolg is men gaan nadenken over het scheiden van wonen en zorg en 

extramuralisering. In 1994 heeft de commissie Welschen een advies uitgebracht aan de overheid 

hoe deze de ouderenzorg zou kunnen verbeteren. Er werd geadviseerd om de intramurale 

capaciteit te verlagen en deze alleen nog maar te verlenen aan mensen die intensieve zorg nodig 

hebben. Om het grootste deel van de ouderen zelfstandig te laten wonen, moesten er zelfstandige 

woningen gecreëerd worden (Van der Schaar, 2002, p. 11). Dit vormde het begin van de 

extramuralisering. Deze vorm van overheidsbeleid houdt in dat zorg zoveel mogelijk buiten de 

muren van instellingen wordt aangeboden. Van belang hierbij is dat de woningen geschikt zijn om 

zorg te ontvangen. Dit is vaak niet het geval (Weening e.a., 2005, p. 9).  

Er is daarnaast ook al langere tijd een ontwikkeling gaande om meer keuzevrijheid te geven 

aan de ouderen voor wonen en zorg door middel van het scheiden van wonen en zorg. Dit kan op 

drie verschillende manieren, financieel, ruimtelijk en organisatorisch (Verbeek & Duine, 2004, 

aangehaald in Leber, 2005, p. 18). Als het scheiden van wonen en zorg financieel plaatsvindt, 

worden de kosten van wonen en zorg apart verrekend. Voorheen werden beiden gefinancierd 

vanuit de AWBZ, maar door het scheiden van wonen en zorg moeten de ouderen de woonlasten 

zelf dragen (Hollander e.a., 2008, p. 18). Dit brengt met zich mee dat men wat betreft het wonen 

niet meer met een zorgaanbieder te maken zal hebben. Dat is het organisatorisch scheiden van 

wonen en zorg. Als er een ruimtelijke scheiding van wonen en zorg plaatsvindt, vinden de 

verschillende functies niet meer onder één dak plaats (Verbeek & Duine, 2004, aangehaald in 

Leber, 2005, p. 18).  

Door het scheiden van wonen en zorg kan de overheid de kosten van het zorgstelsel 

beperken. Door de vergrijzing is de kans groot dat de zorgkosten steeds verder zullen oplopen. 

Door wonen en zorg te scheiden is het mogelijk om de AWBZ alleen nog te gebruiken voor het 

dekken van de zorgkosten. Een andere doelstelling is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten 

wonen (Leber, 2005, p. 19). Daarnaast wordt op deze manier het ontstaan van verschillende 

woonvormen, die beter aansluiten bij de behoeften en wensen van ouderen, gestimuleerd 

(Hollander e.a., 2008).   

In 2013 is men actief begonnen met het scheiden van wonen en zorg. Dit houdt in dat de 

zorgzwaartepakketen 1 en 2 komen te vervallen. Vanaf 2014 geldt dit ook voor het 

zorgzwaartepakket 3 (In voorzorg, 2014). Dit betekent dat ouderen deze zorgindicaties niet meer 

kunnen krijgen, waardoor men geen recht meer heeft op zorg met verblijf. Hierbij behoudt men wel 

recht op AWBZ-zorg, waarvoor men een indicatie kan krijgen voor zorg zonder verblijf 

(Staatscourant, 2012b, p. 3). Dit heeft tot gevolg dat ouderen die eerst in aanmerking kwamen voor 

een verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis, dit nu niet meer mogen. Deze mensen moeten 

buiten de muren van een instelling zorg ontvangen of apart betalen voor de woning en de zorg 

(Rijpstra & Janssen, 2013, p. 54). Dit betekent dat mensen op zoek moeten naar een andere 

woning als de eigen woning niet geschikt is om zorg te ontvangen.  

 

2.3.3 Conclusie 

 
Vanaf de Tweede Wereldoorlog hebben er veel veranderingen plaatsgevonden in het beleid met 

betrekking tot de ouderenhuisvesting. Als gevolg van een noodzaak tot bezuinigingen zijn steeds 

meer taken overgedragen naar lagere overheden of wordt het overgelaten aan de markt. Dit heeft 

er wel voor gezorgd dat er meer afstemming is gekomen tussen de disciplines wonen, zorg en 

welzijn. Ook het zorgbeleid is de laatste jaren aan verandering onderhevig. Door de vergrijzing, zal 

er bezuinigd moeten worden op de zorgkosten. Dit wordt in gang gezet door de extramuralisering 

en het scheiden van wonen en zorg. Steeds meer zorg moet buiten de muren van  instellingen 

worden aangeboden en mensen komen minder snel in aanmerking voor een zorgindicatie met 

verblijf. Dit is een ontwikkeling waar serviceflats op kunnen inspelen.  
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Na aanleiding van deze paragraaf kan het derde onderdeel van het conceptueel model 

opgesteld worden, het zorgaspect (figuur 2.4). Het is belangrijk om te kijken naar de gevolgen dat 

het scheiden van wonen en zorg beleid met zich meebrengen voor serviceflats. Daarnaast is het 

van belang om te kijken tot welke zorgvraag zorg geleverd kan worden in serviceflats en hoe de 

zorg georganiseerd kan worden in de serviceflats.  

 

Figuur 2.4: Zorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Toekomst serviceflats 

 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de toekomst van de serviceflats. Eerst zal er ingegaan 

worden op de toekomstmogelijkheden van serviceflats die naar voren komen uit de literatuur. 

Vervolgens zal er kort besproken worden op de verschillende vormen van herontwikkeling en het 

proces, gevolgd door de institutionele benadering. 

 

2.4.1 Mogelijkheden voor serviceflats 

 
In een aantal onderzoeken is al gekeken naar de mogelijke toekomst voor serviceflats, waarbij 

wordt aangegeven dat serviceflats een belangrijke functie hebben in het voorzien in de 

woningbehoefte (SDS, 2012; Homan & Hoeksma, 2011b). Enkele daarvan zullen kort toegelicht 

worden. Als eerste kunnen serviceflats geschikt zijn voor het concept ‘verzorgd wonen’. Hierbij 

gaat het om ‘geheel zelfstandige woningen waar 24 uur per dag zorg op afroep mogelijk is door de 

aanwezigheid van een goede infrastructuur voor wonen, zorg en welzijn’ (Homan & Hoeksma, 

2011b, p. 4). Volgens Homan & Hoeksma is hier behoefte aan. Door het scheiden van wonen en 

zorg en de extramuralisering kunnen de mensen die graag naar een verzorgingshuis wilden en 

mochten daar niet meer terecht. Deze ouderen zijn op zoek naar een alternatief voor de 

thuissituatie of een vorm van geclusterd zelfstandig wonen. Hier biedt het ‘verzorgd wonen’ een 

oplossing. Op het moment zijn er nog te weinig mogelijkheden voor ‘verzorgd wonen’. Voor deze 

vorm van wonen is het noodzakelijk dat er op afroep 24 uur per dag een zorgverlener beschikbaar 

is. Serviceflats lenen zich uitstekend om (deels) omgevormd te worden tot ‘verzorgd wonen’ 

(Homan & Hoeksma, 2011b, p. 5).  

Als tweede wordt er geadviseerd om niet meer te praten over serviceflats, maar over 

‘appartementencomplexen met service en diensten op maat en zorg op afroep’ (SDS, 2012, p. 5). 

Hiervoor zal het servicepakket moeten veranderen. Het moet mogelijk zijn voor de bewoners om 

het pakket samen te stellen op basis van de behoeften en wensen, het moet geïndividualiseerd 

worden (SDS, 2012, p. 5).  

Als derde kunnen serviceflats ook interessant zijn voor zorgaanbieders. In het onderzoek 

‘Oude gebouwen en nieuwe functies’ geven Bergvelt & van Rossum (2009, p. 1) aan dat 

zorgaanbieders voornamelijk geïnteresseerd zijn in panden die centraal gelegen zijn. Dit is vaak 

het geval bij serviceflats. Daarnaast kan er meer zorg gegarandeerd worden in serviceflats als men 

een samenwerking aan gaat met een zorgaanbieder. Indien nodig kan een deel van de serviceflat 

ingericht worden voor zorg intensieve bewoners, zodat de partner in het eigen appartement kan 

blijven wonen (Homan & Hoeksma, 2011b, p. 5).  

Zorg: 
- Zorgvraag 
- Organisatie 
- Gevolgen beleid 
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Als laatste geven Homan & Hoeksma (2011b, p. 5) nog enkele aanbevelingen. Er wordt 

aangeraden om het eigendom van de serviceflats over te dragen aan een vastgoedexploitant, 

bijvoorbeeld een woningcorporatie. De complexen moeten gerenoveerd worden en de 

appartementen moeten beschikken over de meest actuele technologie. In het geval van huur, 

moeten de huurkosten betaalbaar zijn voor ouderen. Daarnaast is het van belang dat service- en 

welzijnsdiensten beschikbaar blijven volgens het principe ‘de gebruiker betaalt’.    

 

2.4.2 Herontwikkeling 

 

In deze paragraaf worden enkele relevante herontwikkelingsvormen voor serviceflats besproken. 

Een vorm van herontwikkeling die vaak wordt uitgevoerd in woningen voor ouderen is opplussen. 

Opplussen is ‘het met beperkte investering aanbrengen van woon-technische verbeteringen, 

waardoor gebruikers veel langer in de huidige woning kunnen blijven wonen’ (Weening e.a., 2005, 

p. 51). Op deze manier worden de woningen levensbestendig. Het kan hierbij gaan om grote en/of 

kleine aanpassingen. Door bijvoorbeeld het plaatsen van een traplift kunnen woningen geschikt 

gemaakt worden voor ouderen met een lichte zorgvraag. Door extra aanpassingen, zoals domotica 

en het koppelen aan zorgdiensten, kunnen woningen geschikt worden voor mensen met een zware 

zorgvraag (Stavenuiter & van Dongen, 2008, p. 13). Andere voorbeelden van opplussen zijn: het 

opheffen van niveauverschillen, verlichting verbeteren en de vloeren, met name in de badkamer, 

stroever maken (IWZ, 2005, p. 15). Volgens de Stichting Kenniscentrum heeft opplussen veel 

voordelen, zo wordt de kans op ongevallen in huis kleiner en ontstaat de mogelijkheid om langer 

zelfstandig te blijven wonen. als mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen krijgen 

woongebieden een meer heterogene samenstelling en verlaagt het ook de druk op de intramurale 

voorzieningen. Daarnaast wordt er minder gebruik gemaakt van zorg door de verminderde kans op 

ongevallen in huis (Weening e.a., 2005, p. 51). 

Daarnaast kan er gesproken worden over renovatie en herontwikkeling. Deze woorden 

worden vaak door elkaar gebruikt. Het zijn allebei activiteiten die erop gericht zijn om een pand aan 

nieuwe eisen te laten voldoen. Het verschil tussen deze twee activiteiten zit in de mate waarin het 

oude pand in tact blijf. Bij renovatie blijft de structuur van het pand hetzelfde en worden er vooral 

aanpassingen gedaan aan het uiterlijk, entree, interne geleding en installaties. Bij herontwikkeling 

worden delen van het pand volledig vernieuwd of verbeterd, waarbij wel gebruik wordt gemaakt 

van de originele fundering, gevel en constructie. (Korteweg, 2002, pp. 42-43). Daarnaast kan er in 

het geval van herontwikkeling ook sprake zijn van een functiewijziging, waardoor het gebouw kan 

voldoen aan de nieuwe wensen van potentiële doelgroepen (Houtveen, 2002, p. 9).  

 

2.4.3 Proces 

 

Het toepassen van nieuwe concepten en herontwikkeling is een complex proces. Het zijn 

processen die vaak moeizaam verlopen. Dit is mogelijk te verklaren doordat er steeds meer 

partijen betrokken zijn bij de herontwikkeling, waardoor de complexiteit toeneemt. Dit vraagt om 

een integrale en procesmatige benadering waarbij strategische planvorming gebruikt kan worden 

om processen sneller te laten verlopen (De Vries, 1999, aangehaald in Nagel, 2006, p. 57). Om het 

draagvlak te vergroten dient de strategische planvorming te beginnen met de formulering van een 

gezamenlijke visie waar alle betrokkenen het mee eens zijn. Deze gezamenlijke visie is volgens 

Peek & Verbart (2002) van toegevoegde waarde bij een herstructureringsproces. 

Helleman & Verhage (2004, p. 12) benadrukken dat bewonersparticipatie van groot belang is 

bij herontwikkeling. Door middel van participatie kan gebruik gemaakt worden van kennis en kan er 

ingespeeld worden op de behoeften, wensen en problemen van bewoners. Dit draagt bij aan de 

kwaliteit van de plannen en daarnaast wordt de betrokkenheid van de bewoners bij de ontwikkeling 

groter. Om deze reden moeten bewoners zo vroeg mogelijk betrokken worden in het proces. Het is 
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hierdoor nog wel mogelijk dat het gewenste resultaat niet bereikt wordt. Zo kan het voorkomen dat 

ondanks de bewonersparticipatie de belangen toch onvoldoende gewaarborgd zijn. Om dit te 

voorkomen zou het als aparte doelstelling in de visie opgenomen moeten worden (Smit, 2005 

aangehaald door Nagel, 2006, p. 58). Daarnaast kan het zo zijn dat toekomstige bewoners hele 

andere belangen hebben dan de huidige bewoners die betrokken zijn bij de herontwikkeling. Ook 

worden in het proces de belangen van de stille meer- en minderheid niet duidelijk (Hopstaken, 

2001, aangehaald door Nagel, 2006, p. 58). Daar komt ook nog bij kijken dat de bewoners over het 

algemeen op korte termijn denken, terwijl de termijn van herontwikkeling vaak langer is (Leveling, 

2003, aangehaald in Nagel, 2006, p. 58). Belangrijk voor een succesvolle afloop van de 

bewonersparticipatie is de manier waarop de participatie ingericht wordt (Hopstaken, 2001, 

aangehaald in Nagel, 2006, p. 58). Het is daarom van belang dat bewoners meewerken bij de 

probleemidentificatie en dat zij zich in de uiteindelijke probleemformulering kunnen vinden. 

Daarvanuit kan er vervolgens gewerkt worden aan oplossingen en draagvlak hiervoor (Leveling, 

2003, aangehaald in Nagel, 2006, p. 58).  

In het geval serviceflats komt er nog een extra moeilijkheidsgraad bij. De eigendomsvormen 

van serviceflats leiden vaak tot problemen bij herontwikkeling. Er mist vooral slagvaardigheid. Dit 

komt doordat de ouderen zelf de beslissingen moeten nemen en zij denken vaak ‘het zal mijn tijd 

wel duren’. Maar investeringen zijn nodig omdat anders de marktpositie van de serviceflats 

verslechtert. Een belangrijke les hiervoor volgens Weening e.a. (2005, p. 53) is: ‘professioneel 

vastgoedbeheer gedurende de levensduur van het complex is van grote betekenis om een goede 

marktpositie te houden’.  

 

Oliemans (2003) en Nagel (2006) hebben onderzoek gedaan naar de herontwikkeling van 

servicekoopflats. Deze onderzoeken waren voornamelijk gericht op het proces en daarvoor zijn 

stappenplannen ontwikkeld. Oliemans (2003) heeft in haar onderzoek 

‘Herontwikkelingsmogelijkheden voor servicekoopflats’ een stappenplan ontwikkeld voor de 

herontwikkeling van de servicekoopflats. Dit stappenplan is opgedeeld in zeven fasen. Als eerste is 

er de signaleringsfase waarin besloten wordt of er overgegaan wordt tot een probleemanalyse. Dit 

is de tweede fase die opgedeeld is in een analyse van het gebouw, de locatie en de markt. Deze 

analyse resulteert in een SWOT-analyse voor de betreffende serviceflat. In de vierde fase wordt 

besloten voor welke oplossingsrichting men gaat. Oliemans geeft hierin twee keuzen: 

seniorenhuisvesting of geen seniorenhuisvesting. In de volgende fase dient het concept voor de 

serviceflat ontwikkeld te worden gevolgd door de uitwerking van het concept. Als laatste zal het 

concept getoetst worden en wordt er gekeken of het de problemen heeft opgelost of verkleind 

(Oliemans & van der Voordt, 2003, p. 8). 

Nagel (2006) heeft in zijn onderzoek ‘Herontwikkeling van servicekoopflats. Een 

stappenplan´ ook een stappenplan ontwikkeld. Dit is een zeer uitgebreid stappenplan dat 

onderverdeeld is in de fasen: signalering, research, planvorming, realisatie en onderhoud. Nagel 

(2006, p. 92) concludeert dat er een aantal cruciale aspecten te benoemen zijn bij een 

herontwikkelingsproces. Zo is het belangrijk dat er onder de eigenaren van de flats voldoende 

draagvlak bestaat. Daarnaast moet er een consensus zijn over de toekomst van de serviceflat en 

de toekomstige doelgroep en is het belangrijk om gebruik te maken van een integrale aanpak voor 

de oplossing van de problemen. Ook geeft Nagel aan dat er nagedacht moet worden over de 

organisatievorm en het beheer van de serviceflats en moet men proberen om de negatieve 

gevolgen van de herontwikkeling te minimaliseren. Dit is mogelijk door een goed uitvoeringsplan op 

te stellen. 

Deze onderzoeken hebben zich duidelijk gericht op het herontwikkelingsproces van 

serviceflats. Dit onderzoek zal zich meer richten op de mogelijkheden die serviceflats hebben. 

Welke concepten men kan aannemen waardoor het weer een aantrekkelijke woonvorm wordt voor 

ouderen die ook haalbaar is om te realiseren.  
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2.5 Institutionele benadering 

 

In de planologie wordt er gesproken over een institutionele benadering. In deze benadering wordt 

ervan uitgegaan dat binnen een context van regels, waarden en instituties actoren een keuze 

maken. Deze context heeft invloed op het gedrag van de actoren op verschillende niveaus. Actoren 

kunnen als ze samenwerken nieuwe instituties ontwikkelen (Van Gestel & de Becker, 2009, pp. 30-

31). Van belang in de institutionele benadering zijn dus de actoren. Deze kunnen onder andere 

bestaan uit ambtenaren, bestuurders, private partijen en belangenorganisaties. Samen kunnen 

deze actoren voor nieuwe ontwikkelingen zorgen. Hiervoor is er vaak een herschikking nodig.  Dit 

kan gebeuren als een bepaalde actor andere actoren kan beïnvloeden, zodat er een 

overeenstemming komt over een bepaalde visie. Dit wordt in de literatuur ‘process of translation’ 

genoemd, waarin ‘het problematiseren, interesseren, vastleggen en mobiliseren van bondgenoten 

een sociale orde ontstaat’ (Dijkshoorn, 2011, p. 32). Daarnaast gaat de institutionele benadering er 

ook vanuit dat bepaalde instituties stimulerend of juist belemmerend kunnen zijn voor bepaalde 

actoren of ontwikkelingen (Van Gestel & de Becker, 2009, p. 37). 

 Bij de ontwikkeling en vooral de uitvoering van nieuwe concepten van serviceflats heeft 

men ook te maken met verschillende actoren. Hierbij kan gedacht worden aan de eigenaren van 

het complex, de bewoners, personeel, zorgorganisaties, bedrijven die diensten verlenen, enz.  

 

2.6 Conclusie 

 
Dit hoofdstuk beschrijft het theoretisch kader voor het onderzoek. Hieruit blijkt dat de serviceflats in 

de begin jaren een ideale woonvorm waren voor ouderen. Dit is echter veranderd, de serviceflats 

hebben steeds meer te maken met leegstand en andere problemen. De vergrijzing heeft 

verschillende gevolgen voor de ouderenhuisvesting en het zorgbeleid. Het nieuwe zorgbeleid biedt 

kansen voor serviceflats, omdat ouderen op zoek moeten naar een geschikte woning (als de eigen 

woning dat niet is) waar men zorg kan ontvangen.  

Uit het theoretisch kader komen verschillende aanknopingspunten voor het empirisch 

onderzoek. Deze zijn weergegeven in het conceptueel model. Het vastgoed (de serviceflats), de 

doelgroep (de ouderen) en de zorg zijn belangrijke elementen voor een mogelijk concept voor 

serviceflats. Deze elementen zijn weer onderverdeeld in verschillende onderdelen. Met betrekking 

tot het vastgoed gaat het hierbij om de eigendomsvorm (huur of koopwoningen), de bestuursvorm 

(bestuur, commissies), het gebouw (flat en de woningen), de service (diensten), financiën (koop en 

huurprijzen), de uitstraling en beleving en als laatste de locatie. Bij de ouderen is het van belang 

om te kijken naar de woonwensen, de leefstijlen de zorgbehoefte en de mogelijkheden die ouderen 

hebben. De zorg is onderverdeeld in de zorgzwaarte, inkoop, organisatie en beleid. Deze drie 

elementen vormen de input voor de mogelijke concepten voor serviceflats, vervolgens is het van 

belang om te kijken of deze concepten ook haalbaar zijn om te gaan ontwikkelen. Dit is van belang 

zowel voor de serviceflats als voor de ouderen om er te gaan wonen. 

De elementen zullen met behulp van interviews onderzocht worden. Door alle informatie uit 

de interviews te analyseren zullen mogelijke concepten opgesteld worden. Om te bepalen of deze 

haalbaar zijn om te ontwikkelen zal er gekeken worden naar de ervaringen, de tevredenheid en het 

financiële aspect.    
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Figuur 2.5 :Conceptueel model 
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3 Methodologie 

Het doel van dit onderzoek is om antwoord te geven op de volgende onderzoeksvraag: 

 

Wat zijn mogelijk haalbare concepten voor serviceflats die ervoor zorgen dat de (gedeeltelijke) 

leegstand hierbinnen wordt teruggedrongen en de serviceflats (weer) toekomstbestendig worden? 

 

In het theoretisch kader is de wetenschappelijke basis voor het onderzoek uiteengezet. Hierin is 

ingegaan op de serviceflats, de doelgroep ouderen, is het beleid met betrekking tot 

ouderenhuisvesting en zorg beschreven en is er kort ingegaan op de mogelijkheden die 

serviceflats hebben met betrekking tot de toekomst.  

 

Dit hoofdstuk beschrijft de onderzoeksmethode waarmee er empirisch onderzoeksmateriaal 

verzameld kan worden en een antwoord kan worden gegeven op de onderzoeksvragen. De eerste 

paragraaf gaat in op de onderzoeksmethode die in dit onderzoek gebruikt wordt. Daarna zal er 

ingegaan worden op de dataverzameling (paragraaf 3.2) en de data-analyse (paragraaf 3.3). Als 

laatste komt de kwaliteit van het onderzoek aan bod (paragraaf 3.4). 

 

3.1 Onderzoeksmethode 

 

Om een antwoord te formuleren op de onderzoeksvraag wordt er kwalitatief onderzoek uitgevoerd. 

Kwalitatief onderzoek heeft tot doel om ‘gedragingen, ervaringen, beleving en ‘producten’ van de 

betrokkenen te beschrijven, te interpreteren en te verklaren door werkwijzen die de natuurlijke 

omgeving zo min mogelijk verstoren’ (Boeije e.a., 2009, p. 253). De onderzoeksstrategie richt zich 

op het achterhalen van gedetailleerde informatie over het onderzoeksonderwerp (Bryman, 2008). 

Kwalitatief onderzoek is ook geschikt om de doelgroep mee te laten denken over bijvoorbeeld het 

toekomstige beleid of mogelijke productinnovaties (Right marktonderzoek, 2014). Dit is in dit 

onderzoek aan de orde. Door middel van kwalitatief onderzoek zal onderzocht worden welke 

haalbare concepten te ontwikkelen zijn voor serviceflats zodat ze (weer) toekomstbestendig 

kunnen worden.  

Voorafgaand aan het kwalitatieve onderzoek heeft er een literatuurstudie plaatsgevonden. 

Deze is beschreven in het theoretisch kader in het vorige hoofdstuk. Hierdoor is het duidelijk 

geworden in welke termen er over serviceflats wordt gesproken en wat relevante theoretische 

inzichten zijn (Boeije e.a., 2009, p. 257). Deze inzichten worden meegenomen in het empirisch 

onderzoek.    

 

3.2 Dataverzameling 

 

Door middel van interviews wordt er informatie verzameld worden voor het onderzoek. De 

respondenten zijn gekozen op basis van doelgerichte selectie, purposive sampling (Boeije e.a., 

2009, p. 261). Er worden deelnemers geselecteerd op basis van bepaalde inhoudelijke kenmerken 

die relevant zijn voor het onderzoek. Bij kwalitatief onderzoek is het belangrijk om een 

verantwoorde keuze te maken met betrekking tot de respondenten (Baarda e.a., 2009, p. 165).  

Als eerst is er voor gekozen om een aantal interviews af te nemen met een aantal 

deskundigen op het gebied van serviceflats en ouderen. Door deze interviews zal er meer 

algemene informatie verzameld worden over de toekomst van de serviceflats. Hierbij is er gekozen 

voor de volgende organisaties: 

 

- Stichting Dienstverlening Serviceflats: de SDS biedt serviceflats deskundige 

ondersteuning en advisering op verschillende terreinen waar serviceflats mee te maken 
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hebben Hierbij gaat het om bestuurlijke zaken, personele ondersteuning, bouwkundige 

ondersteuning, ledenadministratie, inkoop van gas, juridisch advies, calamiteitendienst 

en bemiddeling bij verkoop of verhuur van appartementen (SDS, 2014).  

Interview met Marit Woltman, Lid Raad van Bestuur.  

 

- Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen: De ANBO is een belangenorganisatie voor 

ouderen. Dit richt zich met name op de terreinen inkomen, wonen, zorg, arbeid en 

pensioenen. Daarnaast kunnen ouderen met allerlei soorten vragen terecht bij de ANBO. 

De ANBO organiseert ook nog sociale activiteiten voor ouderen (ANBO, interview 2014).  

Interview met Henk Hartveld, Adviseur collectieve belangenbehartiging. 

 

- Woonzorg Nederland: Woonzorg Nederland is een woningcorporatie die voornamelijk 

gericht is senioren en mensen met een beperking. Ze bieden een comfortabele 

woonruimte, een hoogwaardig aanbod van zorg en diensten en service. Bij de indeling 

van hun seniorencomplexen maakt Woonzorg Nederland gebruik van vijf woonformules. 

Hierin wordt rekening gehouden met de verschillende leefstijlen van ouderen (Woonzorg 

Nederland, 2014).  

Interview met Willemijn Souren-la Fleur (email): Senior Marketing Adviseur. 

 

Naast de interviews met deskundigen zijn er aantal serviceflats benaderd voor een interview. 

Hierbij gaat het om serviceflats die zich al omgevormd hebben tot een nieuw concept. Hierbij is er 

gestreefd naar verschillende vormen. Er is gekozen om meerdere serviceflats te benaderen om zo 

een breder beeld te krijgen van wat de mogelijkheden zijn. De interviews zullen afgenomen worden 

met directeuren of managers van de serviceflats. Door middel van het literatuuronderzoek en 

deskresearch zijn een aantal serviceflats gevonden die zich de laatste jaren hebben herontwikkeld. 

Daarnaast zijn uit de interviews met deskundige enkele serviceflats naar voren gekomen. In deze 

interviews zal informatie verzameld worden met betrekking tot het verleden, het nieuwe concept, 

de bewoners, de zorg en de ervaringen. Als er relevante documenten beschikbaar zijn, zullen deze 

ook worden meegenomen in de analyse.  

 

- Serviceflat Hoog Soestdijk: Deze serviceflat in Soest is in 1969 geopend en bestaat uit 

79 appartementen. In 2005 is er een omzetting geweest van koopappartementen naar 

huurappartementen. Op de website omschrijven ze deze serviceflat als volgt: 

Wonen naar wens in het sfeervolle appartementencomplex ‘Hoog Soestdijk’: 

‘Hoog Soestdijk’ biedt u met 79 royale appartementen alle gewenste comfort, voor nu 

maar ook voor later. Denkt u hierbij aan de privacy van een royaal appartement met 

uitzicht over het charmante Soest en haar bosrijke omgeving in combinatie met 

uitgebreide servicevoorzieningen. Een eigen huismeester, huisvuilservice, een 

representatieve recreatieruimte én parkachtige tuinen rondom met gezellige zitjes die 

keurig onderhouden worden. Daarnaast kunt u binnen het complex gebruik maken van 

de diensten van diverse specialisten en praktijken op het gebied van skin & healthcare. 

(Hoog Soestdijk, 2014).  

Interview met Robert Snep, locatiemanager geleverd door SDS. 

 

- Buitenhuys Kralingen: Dit complex in Kralingen in Rotterdam stamt uit 1984 en is 

begonnen als serviceflat. Na verschillende hervormingen bieden ze op het moment 

‘moderne appartementen voor vijftigplussers en tijdelijk wonen met de luxe van extra 

diensten. Dankzij de centrale ligging en het Kralingse bos op loopafstand woont u op een 

groene locatie met alle gemakken van de grote stad’ (Buitenhuys Kralingen, 2014). 

Buitenhuys Kralingen is in eigendom van de investeringsmaatschappij de Eenhoorn en 
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bestaat uit 66 appartementen, waarvan er nog 6 in eigendom zijn van particulieren 

(Buitenhuys Kralingen, interview 2014). 

Interview met Lisette Lippens, medewerker. 

 

- Serviceflat Sterrebos. Deze serviceflat staat in Oss en is gebouwd in …. Het complex is 

in eigendom van de woningcorporatie BrabantWonen en zij hebben een uniek 

samenwerkingsverband met BrabantZorg. Het complex biedt woningen voor 55-plussers 

die zorg, persoonlijke begeleiding of ondersteuning nodig hebben. In totaal zijn er 220 

appartementen in Sterrebos. (BrabantZorg, 2014; Sterrebos, interview 2014).  

Interview met Lo van Loenen Martinet, Manager locatiegroep Oss West Megen. 

 

- Serviceflat Dekkershaghe: Deze serviceflat bevindt zich in Den Haag en is opgeleverd in 

1979. Het complex bestaat uit 113 huurappartementen en is in eigendom van de 

woningcorporatie Staedion. In dit complex wordt het woonconcept ‘Vitaal wonen met 

sterrencomfort´ aangeboden, waarbij het ‘zich thuisvoelen’ centraal staat. Het concept 

gaat uit van een basiscomfort dat men naar eigen wens kan uitbreiden met 

sterrencomfort in de vorm van services die men nodig heeft. (Dekkershaghe, interview 

2014; Staedion, 2014, p. 3) 

Interview met Janneke Vermeulen, locatiemanager. 

 

- Serviceflat Westerstein: Westerstein is gebouwd in 1972 en staat in Hoogvliet, 

Rotterdam. Het is een centrum voor ‘wonen, kleinschalige verpleeghuiszorg en welzijn 

met op de eerste twee verdiepingen kleinschalige verpleeghuiszorg en daarboven 

zelfstandige seniorenappartementen’. Het complex is eigendom van de woningcorporatie 

Vestia en de begaande grond en de eerste twee verdiepingen worden gehuurd door de 

Leliezorggroep. In de serviceflat zijn 190 huurappartementen voor 55-plussers. 

(Leliezorggroep, 2014; Vestia, interview, 2014).  

Interview met Johan van Hartingsveldt, Zorgadvies Lelie zorggroep en Barbera Soudijn, 

Verhuurmakelaar Vestia. 

 

- Serviceflat Hoog Doorwerth: Deze serviceflat bevindt zich in Heelsum en is gebouwd in 

1975. Het complex bestaat uit 96 koop- en huurappartementen, die alle in eigendom zijn 

van particuliere eigenaren. Het complex wordt bestuurd door een Vereniging van 

Eigenaren die een locatiemanager inhuren via de Stichting Dienstverlening Serviceflat. 

10 jaar geleden is er een onderzoek geweest en zijn er veel veranderingen doorgevoerd, 

zoals een verlaging van de servicekosten (Hoog Doorwerth, interview 2014).  

Interview met locatiemanager Hoog Doorwerth. 

 

 

De interviews die in het kader van het onderzoek afgenomen zullen worden zijn 

semigestructureerde interviews. Bij deze manier van interviewen ligt de volgorde en de inhoud van 

de vragen gedeeltelijk vast en de antwoordmogelijkheden zijn open (Baarda e.a., 2009, pp. 226, 

234). Er is voor deze manier van interviewen gekozen, zodat er sprake is van flexibiliteit. Er kan 

ingespeeld worden op de antwoorden van de respondenten. Bij de semigestructureerde interviews 

zal er gebruik gemaakt worden van een topiclijst. De topiclijst bevat de onderwerpen die aan bod 

komen en de belangrijkste vragen (bijlage II). Tijdens het interview is het mogelijk om af te wijken 

van de volgorde als de situatie daar om vraagt. De topiclijst zal op basis van de literatuur opgesteld 

worden. Bij het gebruik van een topiclijst is het van belang dat de interviewer zich aan de topiclijst 

houdt, maar daarbij de geïnterviewde wel de mogelijkheid geeft om uit te wijden over een voor hen 

belangrijk thema. Het kan voorkomen dat de topiclijst niet de gewenste antwoorden oplevert. Als 
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dat het geval is kan de topiclijst gedurende het onderzoek aangepast worden (Baarde e.a., 2009, 

pp. 230-234; Bryman, 2012, pp. 469-472). 

 

3.3 Data-analyse 

 
Een kenmerk van kwalitatief onderzoek is dat de dataverzameling en data-analyse gedurende het 

onderzoek door elkaar heen lopen (Boeije e.a., 2009, p. 259). De verkregen informatie uit 

interviews zal worden meegenomen in de daaropvolgende interviews. Daarvoor zal tijdens de 

dataverzameling nieuwe informatie vergeleken worden met de al verzamelde informatie. Ook zal er 

tussentijds al geanalyseerd worden. Er vindt constante vergelijking plaats (Boeije e.a., 2009, p. 

269).  

De interviews zullen worden opgenomen als daar toestemming voor wordt gegeven. Als de 

respondent geen toestemming geeft zullen er aantekeningen gemaakt worden tijdens het interview. 

Alle interviews worden uitgetypt. Deze transcripties zullen nauwkeurig worden doorgenomen 

waarbij er gezocht wordt naar bepaalde thema’s en categorieën. Dit wordt ook wel coderen 

genoemd. De verschillende codes zullen voortkomen uit de literatuur, topiclijst en de data. Aan de 

hand van de coderingen kunnen er verbanden gelegd worden tussen de interviews en de theorie. 

Vervolgens kunnen er antwoorden geformuleerd worden op de deelvragen en de onderzoeksvraag 

(Boeije e.a., 2009, pp. 268-269).  

De resultaten van de interviews zijn met behulp van het programma NVivo 10 gecodeerd. 

Dit programma is geschikt voor de analyse van semigestructureerde interviews. Aan de hand van 

de coderingen kunnen er vergelijkingen gemaakt worden tussen de verschillende interviews en 

kunnen er ook relaties gelegd worden met de theorie. De codes zijn aan de hand van het 

conceptueel model en de topiclijst opgesteld (bijlage III).  

 
3.4 Kwaliteit van het onderzoek 

 

Betrouwbaarheid, validiteit en herhaalbaarheid zijn drie belangrijke criteria in sociaal 

wetenschappelijk onderzoek. Deze zijn echter vooral van toepassing op kwantitatief onderzoek. 

Toch is het van belang om in kwalitatief onderzoek de kwaliteit te waarborgen. Herhaalbaarheid is 

moeilijk om te waarborgen bij kwalitatief onderzoek. Het komt niet vaak voor bij sociaal onderzoek 

dat een onderzoek opnieuw wordt uitgevoerd. Het is wel van belang om te streven naar een zo 

groot mogelijke betrouwbaarheid en geldigheid (Bryman, 2012, pp. 45-49).  

De betrouwbaarheid van het onderzoek kan vergroot worden door methodische 

verantwoording. Tijdens de data-analyse zal in memo’s worden bijgehouden wat er gedaan is, hoe 

het gedaan is en waarom. Ook wordt daarin beschreven hoe de analyse is uitgevoerd en hoe er tot 

bepaalde interpretaties is gekomen. Op deze manier kunnen anderen nagaan of het onderzoek 

betrouwbaar is. Daarnaast zullen de interviews worden opgenomen en uitgetypt, zodat andere 

onderzoekers de gegevens kunnen valideren. Ook zal ‘member validation’ toegepast worden om 

de interne validiteit te waarborgen. Hiervoor zullen de transcripties terug gekoppeld worden naar 

de respondenten om na te gaan of er geen interpretatiefouten zijn gemaakt (Boeije e.a., 2009, pp. 

275, 278). Naast interne validiteit is ook externe validiteit van belang. Hierbij gaat het om de 

mogelijkheid of de conclusies gegeneraliseerd kunnen worden naar andere situaties (Bryman, 

2012, pp. 389-390).  Kwalitatief onderzoek is context specifiek waardoor generaliseerbaarheid 

moeilijk is. Het onderzoek levert echter belangrijke inzichten op voor serviceflats in vergelijkbare 

situaties (Boeije e.a., 2009, pp. 279-280). 

 
3.5 Reflectie 

 
In deze paragraaf word alvast een reflectie gegeven op het onderzoek. Er is in dit onderzoek 

gekozen voor een kwalitatieve benadering. Een sterk punt van het onderzoek is dat er gewerkt is 
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met praktijkcases. In het onderzoek is er gesproken met zes vertegenwoordigers van zes 

verschillende serviceflats. Zij hebben elke dag te maken met de serviceflats en zijn dus goed op de 

hoogte van wat er speelt. Hierdoor zijn het hele concrete cases. Daar staat tegen over dat het 

maar een beperkt aantal cases zijn. Er zijn ongeveer 10 serviceflats benaderd voor het onderzoek, 

maar uiteindelijk konden of wilden er maar zes meewerken aan het onderzoek. Hierdoor is er maar 

beperkte informatie verzameld. Dit heeft gevolgen voor de generaliseerbaarheid van het 

onderzoek. In totaal zijn er tien interviews afgenomen. Hierdoor is er maar beperkte informatie 

verzameld. Als gevolg zijn de uitkomsten van het onderzoek niet generaliseerbaar. Het onderzoek 

levert echter wel aanknopingspunten voor serviceflats die te kampen hebben met soortgelijke 

problemen.  
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4 Vastgoed, senioren en zorg 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de interviews beschreven. Er zijn drie interviews 

gehouden met deskundigen en zes interviews met vertegenwoordigers van serviceflats. De 

resultaten van de analyse met betrekking tot de conceptelementen zullen worden beschreven. Er 

zal als eerst ingegaan worden op het vastgoed van de serviceflats (paragraaf 4.1), vervolgens op 

de ouderen/bewoners (paragraaf 4.2) en daarna wordt het zorgaspect besproken (paragraaf 4.3). 

In paragraaf 4.4 worden de oorzaken en oplossingen van de leegstand besproken en wordt 

gevolgd door een conclusie (paragraaf 4.5) 

 

4.1 Vastgoed serviceflats 

 

Het eerste aspect dat van belang is voor het onderzoek is zijn de serviceflats zelf, het vastgoed. In 

de literatuur is naar voren gekomen dat de meeste serviceflats zijn gebouwd in de jaren zestig en 

zeventig. Dit geldt over het algemeen ook voor de serviceflats die benaderd zijn voor dit 

onderzoek. Er is één serviceflat die dateert uit 1984 (Buitenhuys Kralingen, interview 2014).  

In het vervolg van deze paragraaf zullen de verschillende elementen die genoemd zijn in het 

conceptueel model bij het vastgoed besproken worden. Als eerst zal er ingegaan worden op de 

eigendomsvorm en de bestuursvorm (paragraaf 4.1.1). Daarna zullen de appartementen 

behandeld worden (paragraaf 4.1.2) gevolgd door de diensten/services (paragraaf 4.1.3). 

Paragraaf 4.1.4 zal ingaan op de financiën van de serviceflats en wordt gevolgd door de uitstraling 

van de complexen en de locatie (paragraaf 4.1.5).  

 

4.1.1 Eigendomsvorm en bestuursvorm 

 

Twee belangrijke aspecten van de serviceflats zijn de eigendomsvorm en de bestuursvorm. Wie is 

de eigenaar, is er sprake van huur- of koopappartementen en hoe is het dagelijks bestuur 

geregeld? Uit de literatuur is naar voren gekomen dat het merendeel van de serviceflats 

huurappartementen aanbiedt. Met uitzondering van één serviceflat geldt dit ook voor de benaderde 

serviceflats. Hierbij moet wel een onderscheid worden gemaakt in de vrije en sociale sector. 

Serviceflat Hoog Soestdijk, Buitenhuys Kralingen en Serviceflat Dekkershaghe bieden 

huurappartementen aan in de vrije sector (Hoog Soestdijk, interview 2014; Buitenhuys Kralingen, 

interview 2014; Dekkershaghe, interview 2014). Tot 2005 was er in serviceflat Hoog Soestdijk nog 

sprake van koopappartementen (Hoog Soestdijk, interview 2014). Serviceflat Sterrebos en 

Westerstein verhuren appartementen in de sociale sector (Sterrebos, interview 2014; Westerstein, 

interview 2014). Hoog Doorwerth is dus nog een servicekoopflat, al worden sommige 

appartementen verhuurd door de eigenaren (Hoog Doorwerth, interview 2014). 

 Als er vervolgens gekeken wordt naar de eigenaren van de complexen is er nog maar bij 

één van de benaderde serviceflat sprake van een Vereniging van Eigenaren, serviceflat Hoog 

Doorwerth. Dit complex huurt een locatiemanager van de Stichting Dienstverlening Serviceflats 

(Hoog Doorwerth, interview 2014). Drie serviceflats zijn in het eigendom van een woningcorporatie. 

Hierbij gaat het om BrabantWonen (serviceflat Sterrebos), Vestia (serviceflat Westerstein) en 

Staedion (serviceflat Dekkershaghe) (Sterrebos, interview 2014; Vestia, interview 2014; 

Dekkershaghe, interview 2014). In tegenstelling tot Sterrebos en Westerstein is er bij serviceflat 

Dekkershaghe sprake van huurappartementen in de vrije sector. Dit komt niet vaak voor bij een 

woningcorporatie en het is ook nog maar de vraag of dit mag in de toekomst, omdat 

woningcorporaties zich eigenlijk alleen bezig mogen houden met woningen in de sociale sector 

(Dekkershaghe, interview 2014). De overige twee serviceflats zijn in het eigendom van een 

beleggings- of investeringsmaatschappij. Buitenhuys Kralingen is in het bezit van De Eenhoorn en 

Hoog Soestdijk is van GREEN Real Estate B.V. (Buitenhuys Kralingen, interview 2014; Hoog 
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Soestdijk, interview 2014). Deze laatste beleggingsmaatschappij heeft het beheer uitbesteed aan 

de Stichting Dienstverlening Serviceflats (Hoog Soestdijk, interview 2014).  

 De beleggingsmaatschappijen hebben de serviceflats aangekocht, omdat men dacht en 

denkt dat er een markt is voor serviceflats (Buitenhuys Kralingen, interview 2014; Hoog Soestdijk, 

interview 2014). Voor woningcorporaties ligt dit iets anders. Vestia (interview 2014) geeft aan dat 

een serviceflat een lastige woonvorm is. De markt is veranderd en men is niet flexibel genoeg om 

hier mee om te gaan. Daarnaast wordt er ook aangegeven dat het voor woningcorporaties wel 

belangrijk is om een dergelijke woonvorm aan te bieden. ‘Je moet zoiets kunnen bieden ook. Een 

stukje veiligheid’ (Vestia, interview 2014).  

 

4.1.2 Appartementen 

 

Tussen de benaderde serviceflats zit een aanzienlijk verschil in het aantal appartementen. De 

serviceflats die sociale huurwoningen hebben, zijn de grootste complexen. Hierbij gaat het om 

Westerstein met 190 appartementen en Sterrebos met 220 appartementen (Westerstein, interview 

2014; Sterrebos, interview 2014). De overige serviceflats zitten tussen de 80 en 115 

appartementen.  

 In het theoretisch kader is duidelijk geworden dat serviceflats vooral beschikken over twee 

of drie kamerappartementen. Dit blijkt in dit onderzoek ook het geval te zijn. De serviceflats die 

over sociale huurwoningen beschikken hebben in hun complexen alleen twee 

kamerappartementen (Sterrebos, interview 2014; Westerstein, interview 2014). De overige 

serviceflats beschikken over zowel twee als drie kamerappartementen. De oppervlakte van de 

appartementen loopt uiteen van 44,2 tot 150 vierkante meter.  

 Als er vervolgens gekeken wordt naar de relatie tussen de grootte van de appartementen 

en de leegstand in het complex, kunnen er geen duidelijke conclusies worden getrokken. In elk 

complex staan verschillende appartementen met een verschillende grootte leeg.  

 

4.1.3 Service/diensten 

 

Zoals al in het theoretisch kader naar voren is gekomen, zijn de service en diensten die 

aangeboden worden een belangrijk kenmerk van serviceflats. Deze zijn onderdeel van het 

servicepakket, die in elke serviceflat kunnen verschillen. Volgens de SDS moet het volgende in 

basispakket zitten: ‘Er is sprake van een basisservicepakket met de volgende kosten: het 

onderhoud van het gebouw, verzekering, tuinonderhoud, schilderwerk, glasbewassing, een 

huismeester voor allerlei klusjes in het gebouw en een receptionist. De functie van een receptionist 

kan ook samengevoegd worden met de functie van de manager. Dit zijn basisvereisten voor een 

serviceflat’ (SDS, interview 2014). 

Het beschreven servicepakket van SDS klinkt voor de hand liggend. Toch zijn er kleine 

verschillen toonbaar tussen de serviceflats3 (bijlage IV). Het servicepakket van Hoog Soestdijk en 

Hoog Doorwerth is vergelijkbaar. Dit kan mogelijk verklaard worden doordat het beheer van beide 

flats in handen is van de Stichting Dienstverlening Serviceflats. Deze servicepakketten zijn redelijk 

uitgebreid (Hoog Soestdijk, interview 2014; Hoog Doorwerth, interview 2014). Buitenhuys Kralingen 

heeft ook een uitgebreid servicepakket. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit servicepakket voor 

de senioren is. De expats die in het complex verblijven, betalen aanzienlijk minder servicekosten. 

Dit bedrag ligt tussen de 50
 

en 90 euro per maand, tegenover 350 voor senioren. Het 

 

 
3
 De servicepakketten staan per serviceflat beschreven in bijlage IV. 
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servicepakket voor de expats is veel kleiner en als men extra wil, zoals bijvoorbeeld een eigen 

parkeerplaats, betaald men daar extra voor (Buitenhuys Kralingen, interview 2014). De 

servicepakketten van Sterrebos, Westerstein en Dekkershaghe zijn een stuk kleiner. In deze 

pakketten zitten alleen de noodzakelijke diensten, zoals de personeelskosten en de stroom en het 

gebruik van algemene ruimten (Sterrebos, interview 2014; Westerstein, interview 2014, 

Dekkershaghe, interview 2014). Dit is ook terug te zien in de servicekosten (figuur 4.1.). 

De meeste servicekosten moeten betaald worden in Buitenhuys Kralingen. Zoals hierboven 

is besproken hebben Hoog Soestdijk en Hoog Doorwerth vergelijkbare servicepakketten. Dit geldt 

ook voor de servicekosten, respectievelijk 235 en 215 euro per maand. Bewoners van Westerstein 

betalen de laagste servicekosten. Dit is aanzienlijk minder dan de overige serviceflats en kan 

mogelijk verklaard worden doordat in vergelijking met de andere pakketten hier de minste diensten 

worden aangeboden. Zo is er bijvoorbeeld geen receptie, zoals die bij alle andere serviceflats wel 

aanwezig is (Vestia, interview 2014). Bij bijna alle serviceflats zijn de servicekosten de laatste jaren 

flink gedaald. In sommige gevallen was er sprake van een servicepakket van 600 tot 1000 euro per 

maand. Dit droeg mede bij aan de leegstand. 

 

Tabel 4.1: Servicekosten per serviceflat  

Serviceflat Servicekosten  

(euro per maand) 

Hoog Soestdijk 235 

Buitenhuys Kralingen 350  

Sterrebos 160 

Dekkershaghe 150 

Westerstein 78 

Hoog Doorwerth 215 

 

 

De SDS geeft aan dat de servicekosten niet te hoog moeten zijn voor de aantrekkelijkheid van het 

complex. ‘We denken aan 200 tot 300 euro servicekosten, 350 euro vinden wij het maximale. We 

willen het liefst de servicekosten zo laag mogelijk, maar het kost geld om het gebouw te 

onderhouden en om bepaalde diensten aan te bieden. Het liefst niet meer dan 350, 375 euro per 

maand’ (SDS, interview 2014).  

Naast het basis servicepakket hebben mensen ook nog de mogelijkheid om individueel 

diensten in te kopen. Veel van de extra diensten zaten vroeger ook in het basispakket. Zo hadden 

veel serviceflats eerst nog een eigen keuken in beheer (Buitenhuys Kralingen, interview 2014; 

Hoog Doorwerth, interview 2014). Dit wordt tegenwoordig uitbesteed aan een cateraar.  

Met uitzondering van Westerstein, kunnen de serviceflats bemiddelen in het afnemen van 

extra services. Vestia geeft aan ‘wij zijn echt voor de woningen en daar zullen wij ons ook tot 

beperken’ (Vestia, interview 2014). De Stichting Dienstverlenging Serviceflats geeft aan dat er een 

mogelijkheid moet zijn tot het afnemen van extra services en/of diensten. Hierbij geeft men ook aan 

dat de serviceflat de zorg in principe niet hoeft te regelen (SDS, interview 2014). De serviceflats 

bieden zelf niet de extra services en/of diensten aan, maar men kan er wel in bemiddelen. De 

locatiemanager van serviceflat Dekkershaghe noemt zichzelf een ‘verbindingsofficier’. Dit geldt ook 

voor de zorgdiensten. Hier wordt later verder op ingegaan.  

 

4.1.4 Financiën 

 

Zoals al duidelijk is geworden bestaan de meeste serviceflats uit huurappartementen. Deze 

huurprijzen lopen uiteen. In het geval van de serviceflats in de sociale huur zijn de huurprijzen niet 

hoger dan 700 euro per maand. Hierdoor hebben de bewoners van deze flats recht op 
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huursubsidie. Om in één van deze appartementen te wonen is wel afhankelijk van het inkomen van 

de ouderen (Sterrebos, interview 2014; Westerstein, interview 2014). De huurprijzen van 

serviceflats in de vrije sector zitten boven de 700 euro en lopen op tot 1.450 euro per maand (Hoog 

Soestdijk, interview 2014; Dekkershaghe, interview 2014). De koopappartementen in Hoog 

Doorwerth zijn te koop vanaf 50.000 euro. Opvallend is dat de huurprijzen van de appartementen 

in Hoog Doorwerth veel lager liggen dan de appartementen in de huurflats. In Hoog Doorwerth kan 

er een appartement gehuurd worden vanaf 250 euro per maand, exclusief servicekosten (Hoog 

Doorwerth, 2014).  

 

4.1.5 Uitstraling en locatie 

 

Voor de aantrekkelijkheid van de serviceflats zijn de uitstraling en de locatie van het complex van 

belang. In het theoretisch kader is al benoemd dat de serviceflats overwegend op goede locaties 

staan in de betreffende regio. Dit geldt ook voor de serviceflats die onderzocht zijn. Er zijn veel 

voorzieningen in de nabijheid van de serviceflats, er bevinden zich bus-, tram- of metrohaltes op 

loopafstand van de serviceflats. In sommige gevallen zelfs voor de deur van de serviceflat. 

Daarnaast zijn de serviceflats ook goed bereikbaar met de auto.  

 Met betrekking tot de uitstraling zijn er wel verschillen tussen de serviceflats (figuur 4.1). 

Sommige serviceflats hebben niet de uitstraling van seniorenwoningen. Dit kan mogelijk verklaard 

worden doordat er korte tijd geleden een grondige renovatie heeft plaatsgevonden (Buitenhuys 

Kralingen, interview 2014; Dekkershaghe, interview 2014). Bij andere serviceflat komt de sfeer een 

beetje overeen met een verzorgingshuis. Dit is voornamelijk het geval bij Westerstein. Dit kan 

mogelijk veroorzaakt worden door de aanwezigheid van twee verpleegafdelingen (Leliezorggroep, 

interview 2014). Over het algemeen kan er gezegd worden dat de meeste serviceflats iets zouden 

kunnen doen aan de uitstraling om de aantrekkelijkheid te vergroten.  
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Figuur 4.1: Foto’s van de serviceflats uit het onderzoek 

 

  Serviceflat Hoog Soestdijk Buitenhuys Kralingen 

Serviceflat Sterrebos Serviceflat Dekkershaghe 

Serviceflat Westerstein Serviceflat Hoog Doorwerth 

Bron: eigen foto & Google Maps, 2014. 
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4.2 Bewoners/ouderen 

 

Het tweede aspect dat van belang is voor serviceflats zijn de bewoners, de senioren. In het 

theoretisch kader is er gesproken over verschillende levensfasen, met name over de derde en 

vierde levensfasen. In de derde levensfase gaan de mensen met pensioen en staat in het teken va 

vrijheid van keuzen. Als de gezondheid achteruit gaat en men steeds meer beperkingen ervaart 

gaat men over naar de vierde levensfase. Serviceflats zijn dus vooral geschikt voor mensen in de 

derde en vierde levensfasen. In deze paragraaf zullen eerst de algemene kenmerken worden 

beschreven van de bewoners (paragraaf 4.2.1). Vervolgens wordt er ingegaan op de woonwensen 

(paragraaf 4.2.2.) en de leefstijlen (paragraaf 4.2.3).  

 

4.2.1 Algemene kenmerken 

 

In het theoretisch kader is duidelijk geworden dat serviceflats te maken hebben met een hoge 

gemiddelde leeftijd. Dit is over het algemeen ook het geval bij de serviceflats in dit onderzoek. Dit 

geldt niet voor Buitenhuys Kralingen, omdat er in dat complex ook tijdelijke bewoners en expats 

wonen. De leeftijd loopt hier van 26 tot en met 98 jaar (Buitenhuys Kralingen, interview 2014). In de 

overige complexen is er sprake van een hoge gemiddelde leeftijd van 78 tot 84 jaar (Hoog 

Soestdijk, interview 2014; Hoog Doorwerth, interview 2014; Dekkershaghe, interview 2014). De 

geïnterviewde van serviceflat Sterrebos en serviceflat Westerstein konden geen gemiddelde leeftijd 

noemen, maar gaven wel aan dat deze hoog lag (Sterrebos, interview 2014; Vestia, interview 

2014).  

Als er gekeken wordt naar de leeftijd van nieuwe bewoners, blijkt dat deze rond de 70 – 75 

jaar ligt. De doelgroep is 50-plus, maar ouderen gaan er meestal pas op latere leeftijd wonen 

(Vestia, interview 2014; Hoog Soestdijk, interview 2014). Dit kan mogelijk verklaard worden, door 

wat in de literatuur ‘ageing in place’ wordt genoemd. Ouderen willen zo lang mogelijk in de eigen 

woning en woonomgeving blijven wonen, waardoor ze als ze al verhuizen, dit pas op een hoge 

leeftijd doen.  

Als er gekeken wordt naar de afkomst van de ouderen, waar hebben ze eerst gewoond, dan 

blijkt dat men overwegend uit de omgeving van de serviceflat komt. Dit geldt voor alle gesproken 

serviceflats. Uit het literatuuronderzoek is ook al naar voren gekomen dat ouderen over het 

algemeen over een korte afstand verhuizen. Toch geven de vertegenwoordigers van de 

serviceflats nog een aantal andere voorbeelden. Zo geven de vertegenwoordigers van 

Westerstein, Hoog Doorwerth en Buitenhuys Kralingen aan dat een deel van de bewoners weer 

terug is verhuisd. Deze mensen zijn in de omgeving opgeroeid, maar zijn daarna ergens anders 

gaan wonen en op latere leeftijd gaat men weer terug naar de roots (Buitenhuys Kralingen, 

interview 2014; Vestia, interview 2014; Hoog Doorwerth, interview 2014). De locatiemanager van 

Hoog Soestdijk valt het verder op dat het ook voorkomt dat de kinderen die in de omgeving van de 

serviceflat wonen hun ouders daar naar toe halen (Hoog Soestdijk, interview 2014).   

Uit de literatuur is naar voren gekomen dat de serviceflats in de oorsprong voornamelijk 

bedoeld waren voor de welgestelde senioren. Of dit nu nog zo is zijn verschillende opvattingen 

over. De Stichting Dienstverlening serviceflats zegt hierover: ‘Een serviceflat kan juist ook geschikt 

zijn voor de minder gestelde senior. Een alleenstaande die moet rondkomen van een klein AOW 

en een beperkt pensioen kan veelal een beroep doen op de huurtoeslag, waardoor een serviceflat 

toch binnen handbereik ligt. De gemiddelde totale woonlasten liggen meestal tussen de 800 en de 

1000 euro. En is dat dan echt voor de welgestelde senior? De meeste kunnen dat wel betalen ’ 

(SDS, interview 2014). De serviceflats die benaderd geven aan dat de mensen die er willen komen 

wonen, de huur- of koopprijzen ook kunnen betalen. Dit geldt ook voor de serviceflats in de vrije 

sector.  
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4.2.2 Woonwensen 

 

Als er gekeken wordt naar de woonwensen van de ouderen, komt er uit de interviews naar voren 

dat ouderen die naar een appartement willen verhuizen het liefst een drie kamerappartement willen 

hebben. ‘Ik denk dat mensen, met name, je zit natuurlijk toch nog in een segment met iets hogere 

inkomens, middeninkomens, die hebben gewoon altijd heel ruim gewoond en willen natuurlijk niet 

te krap wonen. Die willen dan eigenlijk drie kamers hebben’ (ANBO, interview 2014). De SDS geeft 

aan dat men minimaal een appartement van zeventig/tachtig vierkante meter wil hebben (SDS, 

interview 2014). Dit is ook gebleken uit de literatuur. Uit het onderzoek van de Jong e.a. (2012) is 

gebleken dat ouderen niet per se kleiner willen gaan wonen. Bij de renovatie van serviceflat 

Sterrebos is onderzoek gedaan onder de huidige bewoners en de mogelijke toekomstige 

bewoners. Hieruit kwam ook sterk naar voren dat men het liefst een drie kamerappartement wil 

huren. In het geval van Sterrebos zijn er alleen maar twee kamerappartementen en er was niet de 

mogelijk om deze te verbouwen tot drie kamerappartementen. Uiteindelijk is hier gebleken dat de 

wens voor de grootte van het appartementen niet doorslaggevend is. Men vond het belangrijker dat 

het betaalbaar is, men contact kan maken met andere bewoners en men er veilig kan wonen 

(Sterrebos, interview 2014).  

Andere woonwensen die naar voren komen uit het theoretisch kaders is dat ouderen in de 

buurt van voorzieningen willen wonen, het complex moet goed bereikbaar zijn met het openbaar 

vervoer en men wil graag in de buurt van familie wonen. Dit werd bevestigd in de interviews 

(ANBO, interview 2014).  

Een andere wens die duidelijk naar voren is gekomen is dat ouderen steeds langer thuis 

willen blijven wonen (ANBO, interview 2014; Vestia, interview 2014). Daarnaast is men ook steeds 

kritischer geworden en zelfstandiger (bronnen). ‘De senior van nu, de zelfstandige, vitale en 

actieve senior heeft niet de wens om in een oubollig appartementencomplex te gaan wonen. Deze 

complexen moeten aangepast worden, het hoeft niet hypermodern maar het moet wel aansluiten 

bij de wensen van de huidige senior’ (SDS, interview 2014). 

Het is ook van belang om te kijken waarom de ouderen in de serviceflat zijn gaan wonen. 

Een veel genoemde reden waarom ouderen in de serviceflat zijn gaan wonen is veiligheid. In de 

meeste serviceflats staat veiligheid ook hoog in het vaandel. Zo kan een buitenstaander niet 

zomaar naar binnen lopen en is er het grootste gedeelte van de dag iemand aanwezig en in 

sommige serviceflats ook ’s nachts. Daarnaast is de veiligheid ook een belangrijke reden voor de 

kinderen is (Vestia, interview 2014; Dekkershaghe, interview 2014). De locatiemanager van Hoog 

Doorwerth zegt het volgende: ‘Maar men zoekt hier inderdaad veiligheid. En de mogelijkheid om 

terug te vallen op een organisatie als er iets gebeurt. Wij leveren geen zorg, maar we kunnen wel 

bemiddelen als er met mensen iets gebeurt. Dan weten wij de instanties of dan kunnen we bellen’. 

(Hoog Doorwerth, interview 2014).  

Naast de veiligheid vinden ouderen het dus ook fijn dat ze terug kunnen vallen op iemand 

mocht dat nodig zijn. Janneke Vermeulen van serviceflat Dekkershaghe noemt dat een gouden 

formule: ‘Dat is echt fijn dat mensen ergens op terug kunnen vallen, echt een gouden formule. Dat 

is, daar kiezen mensen voor. En die kinderen van die mensen vinden het natuurlijk ook heel fijn. 

Niet omdat ze lui zijn of dat ze er vanaf willen, maar dat ze denken het is fijn, mijn moeder zit daar 

goed’. (Dekkershaghe, interview 2014).  

Daarnaast kiest men ook voor een serviceflat voor de geborgenheid en de sociale contacten. 

De woningcorporatie Vestia geeft aan dat ouderen voor een woning in Westerstein kiezen voor de 

vele activiteiten die daar worden georganiseerd (Vestia, interview 2014). Dit geldt ook voor de 

bewoners van de serviceflat Sterrebos (Sterrebos, interview 2014).  

In het geval van de serviceflat Westerstein is er nog een extra reden. Doordat er in het 

complex een kleinschalige verpleegzorgafdeling is, komt het ook voor dat men in Westerstein wil 

komen wonen, omdat hun man of vrouw opgenomen is op de verpleegzorgafdeling. Op deze 
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manier kan een echtpaar toch onder één dak wonen (Leliezorggroep, interview 2014). Op de 

andere locatie van de Leliezorggroep, Siloam, waar er sprake is van zowel een verzorg- als een 

verpleegafdeling, wil mensen er ook gaan wonen, zodat men alleen binnen het complex moet 

verhuizen als men meer zorg nodig heeft (Leliezorggroep, interview 2014).  

Als er gekeken wordt naar de leefstijlen die in het theoretisch kader naar voren zijn 

gekomen, sluiten deze woonwensen het meeste aan bij de groene en gele belevingswerelden. Hier 

wordt in de volgende paragraaf verder op ingegaan.  

 

4.2.3 Leefstijlen 

 

In het theoretisch kader is naar voren gekomen dat er in de wetenschap, maar ook in de praktijk, 

veel gebruik wordt gemaakt van leefstijlen. De woningcorporatie Woonzorg Nederland is hier een 

voorbeeld van. Deze woningcorporatie werkt met de volgende vijf woonformules: 

- Ruimte voor Zekerheid; 

- Ruimte voor Rust; 

- Ruimte voor Samenzijn; 

- Ruimte voor Vrijheid; 

- Ruimte voor Comfort. 

Woonzorg Nederland heeft onderzoek gedaan onder de eigen huurders, naar aanleiding van de 

constatering dat de senior niet bestaat. Voor de segmentering, zijn de leefstijlen die SmartAgent 

heeft ontwikkeld als uitgangspunt genomen, omdat deze het beste aansluiten bij de uitkomsten van 

het onderzoek. De woningcorporatie heeft de factor vitaliteit toegevoegd, omdat dat invloed heeft 

op de mogelijkheden en wensen van senioren. Hieruit zijn de vijf woonformules ontwikkeld. In het 

document Kennisdossier Woonformule (Woonzorg Nederland, 2010) worden de woonformules 

beschreven aan de hand van klantwaarden, type mens, type vastgoed, architectuur, positionering 

en bejegening (bijlage V).  

 

Figuur 4.2: Woonformules Woonzorg Nederland 

 
Bron: Woonzorg Nederland, 2010, p. 8. 

 

In principe heeft Woonzorg Nederland al hun complexen met een woonformule gelabeld. Dit is 

gebeurd aan de hand van een check- en scorelijst die hiervoor speciaal is ontwikkeld. Op het 

moment zijn nog niet alle aspecten van de woonformules in alle complexen geïmplementeerd. Dit 
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houdt in dat de specifieke kenmerken die worden omschreven bij de betreffende woonformule nog 

niet volledig zijn doorgevoerd in de complexen. (Woonzorg Nederland, interview 2014).  

Uiteindelijk worden de woonformules vooral gebruikt in de marketing van de woningen. Er 

vindt geen selectie plaats op basis van de leefstijlen van mensen. Het uitgangspunt hierbij is ‘als 

wij op de juiste wijze communiceren over onze complexen en de aangeboden diensten, daar ook 

huurders op afkomen die daarnaar op zoek zijn. Dus als duidelijk is dat we in een complex elke 

week een bingo- en klaverjasavond hebben, dan zal degene die liever bridge speelt en naar een 

kamerconcert gaat niet snel voor dit specifieke complex kiezen’ (Woonzorg Nederland, interview 

2014). 

In de praktijk blijkt dat er vooral gebruik wordt gemaakt van de woonformules, Ruimte voor 

Zekerheid, Ruimte voor Rust en Ruimte voor Samenzijn. De complexen van Woonzorg Nederland 

passen het beste bij deze formules en de leefstijlen van de huurders komen ook het meeste 

overeen met deze drie woonformules. De woningcorporatie heeft ook de ervaring dat de leefstijlen 

redelijk homogeen zijn in de complexen waar de woningen goed verhuurd worden (Woonzorg 

Nederland, interview 2014).  

Bij de benaderde serviceflats wordt er geen gebruik gemaakt van leefstijlen. De 

vertegenwoordigers geven aan de er een grote dynamiek bestaat in de bewonersgroep. Als er 

terug gekeken wordt naar figuur 2.2 uit het theoretisch kader kan er geconcludeerd worden dat er 

in de serviceflats mensen wonen met een verschillende sociaal-culturele en sociaaleconomische 

ontwikkeling. Daarnaast komen er verschillende leefvormen, leefstijlen en bestaansvormen voor in 

de complexen. Daarnaast verdeelt iedereen ook naar eigen keuze de vrije tijd in. Sommige 

ouderen zijn zeer betrokken en ondernemen allerlei activiteiten, terwijl andere meer op zichzelf zijn. 

Over het algemeen kan wel geconcludeerd worden dat mensen die vallen onder de gele en groene 

belevingswereld in serviceflats wonen. Tot de gele belevingswereld behoren mensen die op zoek 

zijn naar harmonie. Hieronder vallen de ouderen die gekozen hebben voor een serviceflat, omdat 

men graag contact wil hebben met mensen. Daarnaast behoort een groot deel van de bewoners tot 

de groene belevingswereld, bescherming. Alle serviceflats hebben aangegeven dat de ouderen 

vooral op zoek zijn naar een veilige woonvorm en dat men terug kan vallen op iemand mocht dat 

nodig zijn.  

 

4.3 Zorg 

 

Het derde aspect dat van belang is voor het onderzoek betreft de zorg. Als eerst wordt er 

besproken in hoeverre de zorg aanwezig is in de onderzochte serviceflats (paragraf 4.3.1). 

Vervolgens wordt er ingegaan op de organisatie (paragraaf 4.3.2) en daarna worden de mogelijke 

gevolgen het nieuwe zorgbeleid voor serviceflats kan hebben (paragraaf 4.3.3).  

 

4.3.1 Aanwezigheid van zorg 

 

In het oorspronkelijke concept van de serviceflat was er geen sprake van zorg. Dit is in de loop van 

de jaren wel het een en ander veranderd. Met betrekking tot de fysieke aanwezigheid van een 

zorgorganisatie in de serviceflat en de invulling daarvan zit veel verschil. In drie van de zes 

benaderde serviceflats is geen zorg in het complex aanwezig. De serviceflats Hoog Doorwerth en 

Hoog Soestdijk hebben het volgende op hun website staan: ‘Een serviceflat is geen 

verzorgingshuis. Serviceflats zijn dan ook niet geschikt voor zwaar zorgbehoevende, tenzij ze 

samenwonen met een valide partner die nog heel veel voor hem of haar kan doen’ (websites Hoog 

Doorwerth en Hoog Soestdijk). Uit de interviews blijkt wel dat er ouderen wonen die zorg nodig 

hebben. De zorg wordt dan geleverd door thuiszorgorganisaties. (Hoog Doorwerth, interview 2014; 

Hoog Soestdijk, interview 2014).  
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Buitenhuys Kralingen heeft ook geen zorg in huis. Onder de vorige eigenaar wonen er wel 

veel zwaar zorgbehoevende ouderen. Er was ook en gesloten afdeling en er was altijd iemand 

aanwezig die zorg kon verlenen. Door de hoge kosten is de huidige eigenaar hier vanaf gestapt. 

De zorg wordt nu geleverd door thuiszorgorganisaties. (Buitenhuys Kralingen, interview 2014) 

In serviceflat Dekkershaghe is wel in mindere mate zorg aanwezig in de vorm van een 

slaapwacht die de nachtalarmering doet. Overdag wordt de zorg geleverd door verschillende 

thuiszorgorganisaties, maar ’s avonds en ’s nachts is er altijd iemand aanwezig die als het nodig is 

zorg kan verlenen. ‘En dat geeft heel veel mensen een heel veilig gevoel. Als je op de knop drukt 

dan zijn ze binnen 2 minuten, is er iemand bij je’ (Dekkershaghe, interview 2014).  

De serviceflats Westerstein en Sterrebos hebben in tegenstelling met de overige serviceflats 

wel een samenwerkingsverband met een zorgorganisatie. In Sterrebos is er sprake van ‘een uniek 

samenwerkingsverband tussen BrabantZorg en BrabantWonen’ (BrabantZorg, 2014). Dit houdt in 

dat het complex in eigendom is van BrabantWonen, maar dat er veel zaken in samenwerking met 

BrabantZorg worden uitgevoerd. Zo wordt de locatiemanager van het complex geleverd door 

BrabantZorg en deze organisatie heeft ook een kantoor in het gebouw, waardoor er altijd iemand 

aanwezig is. Daarnaast geeft deze serviceflat in tegenstelling tot de andere ook expliciet aan dat er 

mensen kunnen wonen die zorg nodig hebben: ‘het is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder 

die zorg, ondersteuning of persoonlijke begeleiding nodig hebben’ (BrabantZorg, 2014). Er wonen 

dan ook veel zorgbehoevende ouderen in Sterrebos (Sterrebos, interview 2014).  

Ook in Westerstein is er samenwerking gezocht met een zorgorganisatie, in dit geval de 

Leliezorggroep. Tijdens de renovatie van het gebouw heeft de zorgorganisatie contact gezocht met 

de woningcorporatie om meer zorg in het complex onder te brengen, zodat de ouderen beter 

bediend kunnen worden. De Leliezorggroep huurt de begane grond en de eerste twee 

verdiepingen van het complex. Op de begane grond heeft de Leliezorggroep een kantoor en 

daarnaast hebben ze een fysiotherapeut, ergotherapeut en een huisarts die daar spreekuur houdt 

binnengehaald. Op de eerste twee verdiepingen is er kleinschalige verpleeghuiszorg gerealiseerd 

voor dementerende ouderen, vier groepen voor 8 mensen. (Leliezorggroep, interview 2014). Het 

zijn gesloten afdelingen. De ouderen kunnen dus niet zelfstandig van de afdeling af (Vestia, 

interview 2014).  

 

4.3.2 Organisatie 

 

In het theoretisch kader is naar voren gekomen dat er bij veel serviceflat sprake is van een 

inefficiënt georganiseerd zorgaanbod door de versnippering. Uit de interviews is gebleken dat de 

thuiszorg in de serviceflats door verschillende organisaties wordt geleverd. Aan de geïnterviewde is 

gevraagd wat men hiervan vindt. Sterrebos, Dekkershaghe, Westerstein en Hoog Doorwerth geven 

aan dat ze het belangrijk vinden dat de ouderen zelf mogen kiezen van welke thuiszorgorganisatie 

ze zorg willen ontvangen.  

 

‘Wij leggen niets op. Dat willen we ook niet. Het is hun eigen vrije keus hoe ze die zorg willen 

regelen. Als ze vragen aan ons wat is een goede, nou dan hebben wij daar soms en soms ook niet 

een antwoord op. (….) Het is allemaal vrije keus’. (Hoog Doorwerth, interview 2014).  

 

‘Ik vind die keuze wel belangrijk’. (Sterrebos, interview 2014).  

 

Bij de serviceflats Hoog Soestdijk en Buitenhuys Kralingen wordt er ook door meerdere 

thuiszorgorganisaties zorg geleverd, maar deze serviceflats bevelen bij de bewoners wel één of 

twee organisaties aan. De locatiemanager van Hoog Soestdijk zegt hierover: ‘W ij proberen zoveel 

mogelijk van één leverancier hier te krijgen. Waarom? Het is meer voor de bewoners en voor 

onszelf is dat van belang om vreemde mensen een beetje het huis te weren. Ik zie hier elke dag 



 

 
  Pagina 47 van 72 

dezelfde verplegers, verpleegsters, dan worden de bewoners daar mee bekend en de verpleging 

ook met hun. En we hebben maar één contactpersoon binnen die organisatie. En die bel ik op of 

die mail ik en het wordt geregeld. Korte lijnen, snelle acties’. (Hoog Soestdijk, interview 2014).  

De Stichting Dienstverlening Serviceflats zou het mooi vinden als er één zorgorganisatie 

actief is in de serviceflat. ‘In Nederland heeft de overheid bedacht dat iedere burger zelf mag 

kiezen van welke zorginstantie hij/zij gebruik wil maken. Op zich een hele mooie gedachte, maar 

zeer zeker niet de goedkoopste manier’. Volgens de SDS is het voordeliger om met één 

zorgorganisatie een afspraak te maken, maar dit is lastig zolang mensen de vrijheid hebben om te 

kiezen (SDS, interview 2014).  

 
4.3.3 Gevolgen nieuw zorgbeleid 

 

In het theoretisch kader is beschreven dat er de afgelopen jaren en de komende jaren veel 

veranderd in het zorgbeleid. Door het scheiden van wonen en zorg en de extramuralisering komen 

mensen minder snel in aanmerking voor een plaats in een verzorgingshuis. Aan de geïnterviewde 

is gevraagd of de serviceflats een oplossing zou kunnen zijn voor deze mensen.  

De Stichting Dienstverlening Serviceflats geeft aan dat een serviceflats een goede vervanger 

zou kunnen zijn voor het verzorgingshuis. Dit omdat er sprake is van een zekere mate van sociale 

controle. Dit zorgt volgens SDS voor veiligheid en een geborgenheidgevoel (SDS, interview 2014).  

Over het algemeen geven alle serviceflats aan dat de serviceflats een mogelijkheid zijn voor 

de mensen die gedupeerd worden door het nieuwe beleid. Buitenhuys Kralingen, Sterrebos, 

Dekkershaghe en Westerstein geven aan dat een serviceflat absoluut een goed alternatief is voor 

de ouderen die niet meer naar een verzorgingshuis kunnen (Buitenhuys Kralingen, interview 2014, 

Sterrebos, interview 2014, Dekkershaghe, interview 2014, Vestia, interview 2014). Janneke 

Vermeulen van serviceflat Dekkershaghe zegt hierover: ‘Ik vind serviceflat op zich een gat in de 

markt. Want er is een vorm van aandacht, zorg is geen goed woord, maar wel een vorm van 

dekking. Zo iemand die aan de receptie zit, waar je iets aan kan vragen, een huismeester waar je 

wat aan kan vragen. En je ziet ook een toename van de thuiszorg dus in die zin vind ik het echt wel 

een antwoord op het scheiden van wonen en zorg’ (Dekkershaghe, interview 2014).  

In de serviceflat Hoog Doorwerth, die bestaat uit koopappartementen, wordt er over 

gesproken. Het besef is er dat er waarschijnlijk meer vraag naar gaat komen. Er wordt alleen wel 

afgevraagd of de zwaardere zorgbehoevende ook in deze serviceflat kan wonen. ‘Het is een 

samenlevingsvorm en het moet ook zo zijn dat mensen binnen die samenlevingsvorm kunnen 

participeren en dat ook mensen die hier zijn daar mee kunnen participeren’.  

De zorgorganisatie Leliezorggroep geeft wel aan dat er een kanttekening geplaatst moet 

worden bij het nieuwe zorgbeleid. Door het scheiden van wonen en zorg hebben mensen met 

zorgzwaartepakket 3 en 4 geen recht meer op een verblijf in een verzorgingshuis. De 

Leliezorggroep vindt dit toch een beetje zorgelijk en dan met name de groep ouderen die 

zorgzwaarte 4 heeft. De ouderen met zorgzwaarte 3 kunnen goed thuis zorg ontvangen, maar voor 

de ouderen met zorgzwaarte 4 wordt dit moeilijker. Deze groep bestaat uit mensen die veel 

lichamelijke zorg nodig hebben en beginnend dementerenden. De groep beginnend dementerende 

is een lastige groep als men niet meer naar een verzorgingshuis mag. Deze groep kan eigenlijk 

niet meer zelfstandig wonen. Het is daarom volgens de Leliezorggroep ook moeilijk om deze groep 

onder te brengen in een serviceflat. (Leliezorggroep, interview 2014).  

 

4.4 Leegstand: oorzaken en oplossingen 

 

Zoals in de literatuur is beschreven, hadden en/of hebben veel serviceflats te maken met 

leegstand. Dit geldt ook voor de serviceflats die benaderd zijn in dit onderzoek. Ze hebben in het 

verleden en soms nu nog te maken met leegstand. De SDS zegt hierover: ‘Maar de meeste 
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serviceflats hebben de afgelopen jaren echt te kampen gehad met leegstand. Sinds het begin van 

de economische crisis en de daaruit voortkomende gestagneerde woningmarkt, is de leegstand bij 

veel complexen enorm gestegen. Tot 2008 was er nog sprake van wachtlijsten. De doelgroep van 

de serviceflat is vaak woningeigenaar van een woning met een waarde van drie ton of meer. Deze 

categorie is, zeker in tijden van een gestagneerde woningmarkt, moeilijk verkoopbaar’. (SDS, 

interview 2014). De Stichting geeft aan dat om de leegstand op te lossen het belangrijk is dat 

serviceflats zich scherp in de markt zetten met een goede prijs-kwaliteitverhouding (SDS, interview 

2014). De belangorganisatie ANBO geeft als belangrijkste aanpak ook de prijs-kwaliteitverhouding 

(ANBO, interview 2014).  

Als belangrijkste oorzaak voor de gedeeltelijke leegstand geven alle serviceflats aan dat het 

hoofdzakelijke het gevolg is van de economische crisis en de huidige huizenmarkt. Er is genoeg 

vraag naar de appartementen, maar doordat de ouderen hun huidige woning niet verkocht krijgen, 

maakt men nog niet de stap om te verhuizen naar een serviceflat. Als een andere mogelijke 

oorzaak geeft serviceflat Westerstein aan dat het ook te maken heeft met het aanbod in de directe 

omgeving. In de omgeving van de serviceflats staan vele andere ouderenwoningen. Daarnaast 

geeft men in dit geval ook aan dat de huurprijs voor de mensen uit de regio net iets te hoog ligt. De 

huidige woning is vaak goedkoper (Vestia, interview 2014).  

Ondanks dat de serviceflats hier niet veel aan kunnen veranderen, hebben ze toch op 

verschillende manieren geprobeerd om de gedeeltelijke leegstand terug te dringen. Één van de 

eerste punten die alle serviceflats hebben toegepast is renovatie. De appartementen zijn waar 

mogelijk gerenoveerd, de buitenkant van de complexen is opgeknapt en in sommige gevallen 

hebben ze de algemene ruimten grondig gerenoveerd. Hierbij was het doel om de ruimten 

aantrekkelijk te maken voor de bewoners, zodat er goed gebruik van gemaakt kan worden. Bij de 

serviceflats Dekkershaghe en Sterrebos hebben ze de bewoners betrokken bij het 

renovatieproces. Dit met het oog op de nieuwe generatie ouderen die zelfstandiger en kritischer 

zijn en een eigen mening hebben. Zo hadden de bewoners bijvoorbeeld inspraak in de kleuren die 

gebruikt zouden worden (Dekkershaghe, interview 2014; Sterrebos, interview 2014). In de literatuur 

is naar voren gekomen dat het gebruik van bewonersparticipatie kan bijdrage aan de acceptatie.  

De meeste serviceflats hebben ook de servicekosten verlaagd. Dit had wel tot gevolg dat 

een aantal zaken niet meer standaard in de vaste servicekosten zitten. In serviceflat Dekkershaghe 

hebben ze het concept ‘Vitaal wonen met sterrencomfort’ ontwikkeld. Dit houdt in dat de serviceflat 

bedoeld is voor vitale ouderen. Daarnaast is er een standaard servicepakket van 150 euro per 

maand en verder kunnen de bewoners het pakket naar eigen keuze uitbreiden. Hoe meer diensten 

er worden afgenomen, hoe hoger het sterrencomfort (Dekkershaghe, interview 2014).  

Buitenhuys Kralingen heeft besloten om naast ouderen ook woningen aan te bieden aan 

tijdelijke bewoners en expats. Dit heeft er toe geleid dat de leegstand aanzienlijk is verminderd. 

Deze combinatie van bewoners blijkt goed te werken. De bezetting is in een jaar tijd opgelopen van 

25/30 procent tot 85 procent (Buitenhuys Kralingen, interview 2014). Dit is niet het geval bij Hoog 

Soestdijk. Toen er sprake was van veel leegstand, heeft een woongroep voor re-integratie een 

verdieping gehuurd. Op het moment is er nog steeds sprake van leegstand en volgens de huidige 

bewoners komt dat door deze woongroep. In deze woongroep wonen ex-verslaafden en 

psychiatrische patiënten die onder begeleiding re-integreren in de maatschappij (Hoog Soestdijk, 

interview 2014). Het kan dus ook voorkomen dat nieuwe bewoners niet samen gaan met de 

huidige bewoners.  

Wat ook de aantrekkelijkheid van de serviceflats vergroot is de mogelijkheid om te 

ontmoeten en het organiseren van activiteiten. Voorbeelden van activiteiten zijn sjoelen, bridgen, 

puzzelen, biljarten, concerten, koor, spelletjes, bingo, enz. In serviceflat Sterrebos is een uitgebreid 

activiteitenprogramma en hier wordt goed gebruik van gemaakt. In deze serviceflat is iemand in 

dienst die deze zaken regelt. Dit personeelslid regelt vrijwilligers, gaat actief op zoek naar nieuwe 

activiteiten en probeert nieuwe bewoners te betrekken (Sterrebos, interview 2014). In 
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Dekkershaghe heeft men onder de bewoners een enquête gehouden. Op basis van deze 

uitkomsten worden er activiteiten georganiseerd (Dekkershaghe, interview 2014). 

Een ander aspect wat kan bijdrage aan het terugdringen van de leegstand is het aanbieden 

van zorg. In serviceflat Dekkershaghe is er altijd een zorgverlener in het complex aanwezig. 

Overdag zijn er thuiszorgorganisaties aanwezig en ’s nacht is er een slaapwacht die door middel 

van een alarmeringssysteem opgeroepen kan worden. Het blijkt dat dit veel mensen aanspreekt en 

daarom naar deze serviceflat verhuizen, in plaats van naar andere serviceflats in de regio 

(Dekkershaghe, interview 2014). In het geval van Westerstein is er een samenwerking gezocht met 

een zorgorganisatie. Deze organisatie heeft op twee verdiepingen een verpleegafdeling voor 

dementerende ouderen gerealiseerd. Wat mensen in dit concept aanspreekt is dat als de 

eventuele partner op de verpleegafdeling terecht komt het voor de andere partner mogelijk is om in 

het zelfde complex te wonen. Hierdoor woont men toch onder één dak en hoeft men niet ver te 

reizen om de eventuele partner op te zoeken (Leliezorggroep, interview 2014). In het geval van 

Westerstein is er op het moment nog wel sprake van leegstand. Het is niet duidelijk of dit hier mee 

in verband gebracht kan worden.  

 
4.5 Conclusie 

 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten uit de interviews beschreven. Het is duidelijk geworden dat de 

serviceflats met soortgelijke problemen te maken hebben. Wat bij elke serviceflat naar voren is 

gekomen is dat een deel van de leegstand veroorzaakt wordt door de economische crisis. De 

vertegenwoordigers van de serviceflats verwachten dan ook dat als de huizenmarkt aantrekt, een 

gedeelte van de leegstand opgelost zal worden. Daarnaast is het ook noodzakelijk om en aantal 

zaken te veranderen om de serviceflats toekomstbestendig te houden. Men vindt het nog steeds 

een goede woonvorm voor ouderen. De SDS omschrijft dit het beste: ‘Voor de oudere senioren is 

het een fantastische woonvorm. Mensen kunnen er veilig en zelfstandig wonen, men heeft geen 

omkijken naar het onderhoud en men kan een beroep doen op extra services. Hierbij kan er 

gedacht worden aan maaltijden. Daarnaast kan men hulp inschakelen van een huismeester en 

receptionisten. Hierdoor is het een plezierige huisvesting voor senioren. Men kan er 100 worden, 

zonder in een verzorgingshuis terecht te komen. Als de serviceflat zich op de juiste manier 

profileert naar de toekomst, kan het een prachtige woonvorm zijn voor senioren’ (SDS, interview 

2014). De concepten in het volgende hoofdstuk kunnen een bijdrage leveren aan het op de juiste 

manier profileren naar de toekomst. 
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5 Mogelijke haalbare concept(en) voor serviceflats 

In het vorige hoofdstuk zijn de verschillende elementen van de serviceflats, de bewoners en de 

zorg besproken. In dit hoofdstuk worden met behulp van deze bevindingen mogelijke concepten 

opgesteld voor serviceflats zodat ze weer toekomstbestendig kunnen worden en de leegstand 

terug gedrongen kan worden. Eerst worden er een aantal algemene punten besproken die van 

belang zijn voor de serviceflats (paragraaf 5.1). In paragraaf 5.2 worden de mogelijke concepten 

beschreven. Vervolgens wordt er behandeld of deze concepten ook haalbaar zijn voor de 

serviceflats en aantrekkelijk zijn voor de ouderen (paragraaf 5.3). 

 
5.1 Algemene aanbevelingen voor serviceflats 

 
In het vorige hoofdstuk is naar voren gekomen wat er op dit moment speelt bij de serviceflats en 

wat belangrijk is voor de toekomst. Hieruit kunnen een aantal algemene punten beschreven 

worden die voor serviceflats in het algemeen belangrijk zijn en een bijdrage kunnen leveren aan de 

toekomstbestendigheid van de serviceflats.  

Ten eerste is het belangrijk om een goede prijs kwaliteit verhouding te hebben. Dit is zowel 

aangegeven door de Stichting Dienstverlening Serviceflats en de belangorganisatie voor ouderen 

(ANBO). Dit is belangrijk, omdat na het ontstaan van de serviceflats vele andere woonvormen voor 

ouderen op de markt zijn gekomen. Er zijn dus nieuwere complexen dan de serviceflats, die 

mogelijk meer in trek kunnen zijn bij ouderen. De Stichting Dienstverlening Serviceflats geeft 

advies hoe serviceflats dit zouden kunnen doen. ‘Heel goed kijken naar het aanbod wat je hebt, 

evenals het aanbod van concurrenten in kaart brengen. Het aanbod is enorm, van oud tot nieuw, 

van klein tot groot en van luxe tot zeer eenvoudig. Die diversiteit is belangrijk, maar tegelijkertijd 

dienen deze appartementen wel allemaal te voldoen aan de wensen van de senior van nu ….. Van 

belang is om de prijs kwaliteit verhouding in balans te krijgen (SDS, interview 2014). De prijs 

kwaliteit verhouding speelt bij de huidige en toekomstige generatie ouderen ook een grote rol. 

Zoals ook al in de literatuur naar voren is gekomen, merkt de ANBO dat de nieuwe generatie 

ouderen veel kritischer is dan de vorige generaties. Deze generatie heeft voor een groot deel een 

woning gehad in de koopsector en hebben een wat hoger inkomen, waardoor men ook meer 

wensen en eisen heeft voor een nieuwe woning (ANBO, interview 2014).  

Ten tweede is het duidelijk geworden dat er in de toekomst waarschijnlijk meer vraag zal zijn 

naar huurappartementen. Al zullen er ook altijd ouderen zijn die graag een koopappartement willen 

hebben. Een nadeel van een koopappartement is de doorbetalingsverplichting van de 

servicekosten die in het geval van een sterfgeval op de schouders komt van de erfgenamen. Dit zal 

mensen er in de toekomst van weerhouden om een koopappartement aan te schaffen. Een ander 

voordeel van het hebben van een huurappartement is dat men zich geen zorgen meer hoeft te 

maken over het onderhoud van de woning, omdat dit tot de verantwoordelijkheid van de verhuurder 

behoort (SDS, interview 2014). Daarnaast kan men door de verkoop van de eigen woning de 

overwaarde verzilveren (ANBO, interview 2014). Er kan geconcludeerd worden dat de toekomst 

van de serviceflats vooral gezocht kan worden in de huursector.  

Mede met het oog op de prijs kwaliteit verhouding en de nieuwe generatie ouderen is het 

ook van belang om de serviceflats die dat nodig hebben te renoveren of op te plussen. De SDS 

geeft aan dat veel complexen nog oubollig zijn. ‘De senior van nu, de zelfstandige, vitale en actieve 

senior heeft niet de wens om in een oubollig appartementencomplex te gaan wonen’ (SDS, 

interview 2014). Hierdoor is het van belang om de serviceflats te renoveren. Uit de literatuur en de 

interviews is naar voren gekomen dat ouderen het liefst een drie kamer appartement willen 

hebben. Veel serviceflats bestaan echter uit twee kamerappartementen. Het is daarom, als het 

mogelijk is, aan te raden om twee kamer appartementen om te vormen tot drie kamer 

appartementen. Mocht dit niet mogelijk zijn is het van belang dat de twee kamerappartementen 
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een goede kwaliteit hebben met de benodigde woon-technische voorzieningen, zoals domotica. Dit 

wordt in de literatuur opplussen genoemd en het maakt de woningen levensbestendig. Daarnaast 

is de uitstraling van het gebouw belangrijk. Het wordt daarom aangeraden om de algemene 

ruimten te renoveren. In een aantal serviceflats waar interviews zijn gehouden is dit ook gebeurd 

en heeft het geleid tot veel positieve reacties (Dekkershaghe, interview 2014; Sterrebos, interview 

2014). Hierbij is vaak ook de mening van de huidige bewoners gevraagd. Door de bewoners bij het 

proces te betrekken, wat in de literatuur bewonersparticipatie wordt genoemd, is de kans op 

acceptatie groter.  

Tot slot is de marketing een belangrijk onderdeel voor de serviceflats. Dit heeft een verband 

met het imago van de serviceflats. Mede door de negatieve media aandacht hebben serviceflats 

een negatief imago. ´De serviceflats moeten er werk van maken om dat imago aan te passen en 

zich op de juiste wijze te profileren´ (SDS, interview 2014). Een eerste stap is om de complexen 

geen serviceflats meer te noemen. De SDS spreekt liever van ‘appartementencomplexen met 

service en diensten op maat en zorg op afroep’. Daarnaast is het ook belangrijk dat serviceflats 

zich open stellen voor mensen die willen komen kijken. Uit de interviews is naar voren gekomen 

dat vooral open dagen goed werken. Bij het organiseren van een open dag kan hulp gevraagd 

worden aan de huidige bewoners. Ook werkt het om te adverteren in lokale media, omdat het 

overgrote deel van de bewoners uit de directe omgeving komt. Men moet zich dus vooral richten 

op de lokale markt. Hierbij zou men gebruik kunnen maken van de kenmerken van de groene en 

gele belevingswerelden/leefstijlen.  

  

5.2 Mogelijke concepten 

 

In deze paragraaf worden de mogelijke nieuwe concepten voor serviceflats beschreven. Een 

serviceflat zou voor één van deze concepten kunnen kiezen, maar er kan ook gezocht worden naar 

een combinatie van verschillende concepten.  

 
Individueel servicepakket 

Dit concept komt in grote lijnen overeen met het oorspronkelijke concept van de serviceflats. Het 

belangrijkste verschil zit in de manier waarop de verschillende services worden aangeboden. In dit 

concept betalen de bewoners een laag bedrag voor de servicekosten en deze bestaan uit de 

noodzakelijke services zoals personeel en onderhoud gemeenschappelijke ruimten. Daarnaast 

kunnen de bewoners naar eigen keuze extra diensten afnemen, zoals bijvoorbeeld maaltijdservice 

of boodschappen bezorging aan huis. De bewoners hoeven hierdoor alleen te betalen voor wat ze 

gebruiken of afnemen. Daarnaast is dit concept geschikt voor vitale ouderen en ouderen met een 

lichte zorgvraag. Als het nodig is kan men een beroep doen op het personeel of extra diensten.  

 
Verschillende organisaties op begane grond serviceflat 

Om de aantrekkingskracht van serviceflats te verbeteren zouden serviceflats samen kunnen gaan 

werken met verschillende organisaties. Zo kunnen er op de begane grond (of elders in gebouw) 

ruimtes verhuurd kunnen worden aan bijvoorbeeld huisartsen, fysiotherapeuten etc. Op deze 

manier kunnen er ook meer diensten aangeboden worden. Daarnaast kan er ook gedacht worden 

aan een klein supermarktje of restaurantje dat eventueel gerund kan worden door verstandelijk 

gehandicapten. Men kan ook de recreatiezaal verhuren aan verenigingen, zoals bijvoorbeeld een 

biljartvereniging. Op deze manier wordt de leefbaarheid van de serviceflats vergroot en komen 

mensen eerder in aanraking met de serviceflats, wat mogelijk kan leiden tot nieuwe bewoners. 

Daarnaast kan de serviceflat op deze manier ook een belangrijke rol spelen voor de wijk. Hierbij is 

het wel van belang om rekening te houden met de regionale markt. 
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Activiteiten/harmonie 
Uit de interviews is gebleken dat ouderen het fijn vinden om elkaar te kunnen ontmoeten. Het is 

daarom een aanrader voor serviceflats om actief gebruik te maken van de recreatiezaal en 

eventueel verschillende activiteiten te organiseren. Het organiseren van de activiteiten kan 

uitgevoerd worden door een personeelslid of door de bewonerscommissie. Daarnaast kan er ook 

gewerkt worden met vrijwilligers. Het deelnemen aan activiteiten draagt bij aan het verminderen 

van de eenzaamheid onder ouderen. Bovendien zorgt dit voor gezelligheid en geborgenheid.  

 
Veiligheid/bescherming 

Een serviceflat kan zich ook vooral richten op veiligheid en zekerheid. Het blijkt dat veel ouderen 

zich niet meer veilig voelen in hun eigen woning. Een woning in een serviceflat kan dan zeer 

geschikt zijn. Het is dan belangrijk dat de bewoners een veilig gevoel hebben in de serviceflat. Dit 

kan gerealiseerd worden door gesloten deuren die alleen door het personeel of bewoners geopend 

kunnen worden. De aanwezigheid van personeel, eventueel ook ’s nachts. Daarnaast moeten de 

woningen beschikken over een alarmeringssysteem.  

 
Zorg in serviceflat 

Met de kijk op het nieuwe zorgbeleid van de overheid, kunnen serviceflats zich ook meer gaan 

richten op het leveren van zorg. Op deze manier zouden de mensen die nu gedupeerd worden 

door het nieuwe beleid terecht kunnen in een serviceflat. De aanwezigheid van zorg kan in 

verschillende gradaties voorkomen. Zo kan er een samenwerking gevormd worden met een 

thuiszorgorganisatie die in het gebouw een ruimte kan huren. Op deze manier kan deze 

organisatie de eventuele zorg leveren die de bewoners leveren en ook aan de bewoners in de wijk 

rondom de serviceflats. Zo zouden zorgorganisaties bijvoorbeeld een wijksteunpunt in de 

serviceflat kunnen inrichten. Daarnaast zou er ook ´s nachts zorg in de serviceflat aanwezig 

kunnen zijn. In de literatuur wordt dit ook wel verzorgd wonen genoemd: ‘Geheel zelfstandige 

woningen waar 24 uur per dag zorg op afroep mogelijk is door de aanwezigheid van een goede 

infrastructuur voor wonen, zorg en welzijn’.   

Daarnaast kunnen serviceflats ook de nieuwe verzorgingshuizen worden. Door het nieuwe 

zorgbeleid komen mensen minder snel in aanraking voor een verblijf in een verzorgingshuis. Toch 

bestaat er een groep ouderen die niet meer kan of niet meer thuis wil blijven wonen. Door een 

samenwerking aan te gaan met een zorgorganisatie kunnen serviceflats zich gaan richten op deze 

mensen. Dit houdt in dat er altijd verpleegkundigen en verzorgenden in het complex aanwezig zijn.  

Een wat verdere ontwikkeling kan zijn dat er 1 of 2 verdiepingen omgevormd worden tot een 

verpleegafdeling. Op deze manier kunnen eventuele partners van cliënten van de verpleegafdeling 

in de serviceflat wonen, waardoor men toch samen onder één dak woont. Daarnaast zou men in de 

serviceflat mensen die ontslagen worden uit het ziekenhuis, maar nog niet naar huis kunnen om 

verschillende redenen, op kunnen vangen.  

 
(Tijdelijk) Andere doelgroep 

Serviceflats die te maken hebben met een aanzienlijke leegstand zouden een beroep kunnen doen 

op een andere doelgroep. Naast woonruimte voor 55-plussers, kan men de woningen ook verhuren 

aan andere doelgroepen. Men kan bijvoorbeeld woonruimte beschikbaar stellen voor mensen die 

tijdelijk een woning nodig hebben. Hierbij kan het gaan om mensen die door een scheiding op korte 

tijd een woonruimte nodig hebben. Er kan ook gedacht worden aan mensen die door een 

verbouwing tijdelijk niet thuis kunnen wonen of mensen die tussen twee huizen in zitten. Een 

andere mogelijke doelgroep zijn expats. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het huisvesten van 

expats afhankelijk is van de locatie van de serviceflats. Dit zal vooral werken bij serviceflats die 

zich bevinden in de Randstad, omdat expats vooral in dit gebied werkzaam zijn. 

Het idee van tijdelijke bewoners, het zogenaamde Short Stay, is al op een aantal plekken in 

de praktijk gebracht. Een voorbeeld hiervan is De Wielborgh in Dordrecht. Er is een vereniging 
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opgericht waarvan bedrijven, opleidingscentrums, instellingen en verenigingen uit de omgeving lid 

zijn. Zij kunnen personeel, onderzoekers, enz. die tijdelijk in de regio moeten zijn, een woonruimte 

aan bieden in de Wielborgh. Hierdoor bestaat er een bijzondere groep bewoners, die ook wel een 

Magic Mix wordt genoemd. In de praktijk blijkt het goed te werken (Sterrebos, interview 2014).  

 
 
5.3 Haalbaarheid 

 
Naast de concepten is het ook belangrijk om te kijken of deze concepten haalbaar zijn om te 

realiseren voor de serviceflats en of het aantrekkelijke concepten zijn voor ouderen. Om hier meer 

over te weten, zijn de concepten voorgelegd aan een aantal van de vertegenwoordigers van de 

serviceflats. Hieruit is naar voren gekomen dat de concepten voor de serviceflats haalbaar zijn om 

te realiseren en ook zeker een bijdrage kunnen leveren aan de toekomstbestendigheid van de 

complexen. Hierbij wordt wel aangegeven dat een combinatie van zoveel mogelijk concepten het 

meeste effect zal hebben (Sterrebos, interview 2014). Door gebruik te maken van één van de 

concepten of een combinatie worden de serviceflats aantrekkelijk voor ouderen en kan de 

leegstand teruglopen.  

Over de toekomst van de serviceflats zijn de vertegenwoordigers dan ook positief. Men 

verwacht dat als de huizenmarkt aantrekt, de leegstand voor een groot deel zal oplossen. Op het 

moment zijn er genoeg geïnteresseerde, maar die maken nu niet de stap om te gaan verhuizen, 

omdat ze hun eigen woning niet verkocht krijgen (Hoog Soestdijk, interview 2014; Hoog Doorwerth, 

interview 2014). Daarnaast moet de serviceflat zich ook aanpassen aan de nieuwe woonwensen 

van de nieuwe generatie ouderen. De vertegenwoordiger van Hoog Doorwerth zegt hierover 

‘mensen willen ook veel liever zelfstandig blijven en dat is in dit soort woonvormen mogelijk. Die 

willen niet betutteld worden, willen wel de mogelijkheid hebben om een beroep te kunnen doen op. 

Eigenlijk bieden deze woonvormen dat’. Zowel uit de literatuur als de interviews is naar voren 

gekomen dat de nieuwe generatie ouderen zelfstandiger is. Deze eigenschappen van de ouderen 

worden in de serviceflats gewaardeerd en dat geldt ook voor de concepten die in de vorige 

paragraaf beschreven zijn. Op deze manier zijn de concepten ook aantrekkelijk voor ouderen, 

waardoor de gedeeltelijke leegstand in de serviceflats terug kan lopen.  

Het is ook van belang om te kijken naar hoe de concepten gerealiseerd kunnen worden. In 

het theoretisch kader is al gesproken over de institutionele benadering, waarin verschillende 

actoren centraal staan. Bij het implementeren van de nieuwe concepten heeft men te maken met 

verschillende actoren. Als eerste is het belangrijk dat de eigenaren van de serviceflat, de VvE, de 

woningcorporatie of de investeringsmaatschappij een keuze maken voor de toekomst. Hierbij 

kunnen deskundigen ondersteuning bieden. De Stichting Dienstverlening Serviceflats heeft veel 

ervaring op dit gebied, maar er kan ook gedacht worden aan adviesbureaus. Er moet bij elke 

serviceflat rekening gehouden worden met de kenmerken en de omgeving. Hierin kan de SDS of 

een adviesbureau een bijdrage leveren door marktonderzoek te doen. Daarnaast kan men voor de 

marketing van de appartementen gebruik maken van een reclamebureau. In het geval van 

serviceflat Dekkershaghe is er samen met een reclamebureau een mooie nieuwe brochure 

gemaakt (Dekkershaghe, interview 2014). Als laatste is het belangrijk om alle veranderingen goed 

te overleggen met de huidige bewoners van het complex. Door de bewoners er in een vroeg 

stadium bij te betrekken en hun de mogelijkheid geven om hun mening te uiten, kan bijdragen aan 

de acceptatie van het nieuwe concept en de nieuwe richting voor de toekomst.  

 
 
 
 
 
  



 

 
  Pagina 54 van 72 

6 Conclusie en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkst resultaten en conclusies van het onderzoek weergegeven. 

Daarnaast zal er antwoord gegeven worden op de deelvragen en uiteindelijk op de hoofdvraag. 

Vervolgens zullen er aanbevelingen worden gegeven voor verder onderzoek. 

 

De serviceflat was in de jaren zestig en zeventig een populaire woonvorm voor ouderen. Hier is de 

afgelopen jaren verandering in gekomen. De complexen hebben te maken gekregen met 

gedeeltelijke leegstand en werden steeds minder aantrekkelijk voor ouderen. Dit is mede het 

gevolg van de veranderende woonwensen van ouderen. Men is zelfstandiger en wil langer thuis 

blijven wonen. Daarnaast hebben er de laatste jaren ook veranderingen plaatsgevonden in het 

zorgbeleid, wat consequenties kan hebben voor de serviceflats. Naar aanleiding van deze 

bevindingen is voor dit onderzoek het volgende onderzocht: 

 

Wat zijn mogelijk haalbare concepten voor serviceflats die ervoor zorgen dat de (gedeeltelijke) 

leegstand hierbinnen wordt teruggedrongen en de serviceflats (weer) toekomstbestendig worden? 

 

Door middel van literatuuronderzoek is er eerst meer informatie verzameld over de onderwerpen. 

Vervolgens zijn er interviews gehouden met een aantal deskundigen en zes vertegenwoordigers 

van serviceflats. Met behulp van de deelvragen zullen de resultaten besproken worden.  

 De eerste deelvraag van het onderzoek was: Wat is een serviceflat en waarin onderscheidt 

deze zich van vergelijkbare woonconcepten? In het theoretisch kader is een definitie opgesteld 

voor een serviceflat. Deze luidt als volgt: Een complex zelfstandige woningen met een bouwwijze 

die gericht is op beschermd wonen, met een complexgewijs aangeboden servicepakket en een 

integraal contract voor wonen en dienstverlening. Ten opzichte van andere woonvormen voor 

ouderen onderscheid de serviceflat zich vooral in dienstverlening. In een serviceflats worden 

verschillende diensten aangeboden in het servicepakket. Daarnaast kunnen bewoners vaak ook 

nog aanvullende diensten afnemen. De laatste jaren hebben serviceflat te maken met concurrentie 

van woon-zorgcomplexen. Deze woonvorm biedt een zekere mate van beschutting en geeft de 

garantie dat zorg altijd voorhanden is. In een serviceflat is dit niet altijd het geval en moeten de 

bewoners zelf de zorg regelen.  

 Het merendeel van de serviceflats bestaat uit huurappartementen, dit kan zowel in de vrije 

als in de sociale sector zijn. Daarnaast worden er ook nog koopappartementen aangeboden. In de 

complexen zijn voornamelijk twee en drie kamerappartementen te vinden.  

 Zowel in de literatuur als in het onderzoek is naar voren gekomen dat serviceflats te maken 

hebben met een gedeeltelijke leegstand. De vertegenwoordigers van de serviceflats geven aan dat 

het hoofdzakelijk het gevolg is van de economische crisis en de daarbij behorende huizenmarkt. Er 

blijkt voldoende vraag te zijn naar de appartementen, maar de ouderen krijgen de huidige woning 

niet verkocht, waardoor men nog niet gaat verhuizen. Daarnaast was het concept serviceflats niet 

aantrekkelijk meer voor ouderen, waardoor het noodzakelijk is om zaken te gaan veranderen.  

 De tweede deelvraag luidde als volgt: Wat zijn de woonwensen van huidige en 

toekomstige generaties ouderen en in hoeverre kunnen deze worden ingevuld? De ouderen van nu 

en de toekomst zijn gemiddeld welvarender, vitaler, mobieler en daardoor ook actiever dan 

ouderen van vroeger. Hierdoor heeft men andere woonwensen dan eerdere generaties. Steeds 

meer ouderen willen oud worden in de vertrouwde woning en woonomgeving. Dit wordt ageing in 

place genoemd. Deze trend wordt gestimuleerd door het overheidsbeleid van extramuralisering en 

het scheiden van wonen en zorg. Een ander verschil met de vorige generatie ouderen is dat men 

zelfstandiger en kritischer is. Hierdoor vraagt men meer van een woning. Andere waarden die 

ouderen belangrijk vinden zijn veiligheid, geborgenheid, sociale contacten en de mogelijkheid om 

op iemand terug te kunnen vallen als dat nodig zou zijn. Dit kan aangeboden worden in 
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serviceflats. Daarnaast is er nog het zorgaspect. Door het nieuwe overheidsbeleid komen ouderen 

minder snel in aanmerking voor een verblijf in een verzorgingshuis. Toch bestaat er de behoefte 

aan een nieuwe woning, omdat de zorg in de huidige woning niet goed geleverd kan worden. 

Hierin zouden serviceflats ook kunnen voorzien.  

 Een hele praktische woonwens is de vraag naar drie kamerappartementen. De huidige en 

toekomstige ouderen hebben vaak een eigen woning in het bezit en willen bij een verhuizing er niet 

ver op achteruit gaan. Daardoor is er vooral vraag naar drie kamerappartementen. In veel 

serviceflats is er sprake van twee kamerappartementen. Het wordt daarom aangeraden, als het 

mogelijk is, deze appartementen om te vormen tot grotere appartementen. Uit de interviews is ook 

wel naar voren gekomen dat deze wens niet altijd doorslaggevend hoeft te zijn. Men vindt het ook 

belangrijk dat de appartementen betaalbaar zijn, een goede kwaliteit hebben en dat men er veilig 

kan wonen. 

 In het onderzoek is er ook aandacht besteed aan de leefstijlen van ouderen. Hierin bestaat 

steeds meer variatie. Over het algemeen kan er gezegd worden dat de bewoners van serviceflats 

behoren tot de gele en groene belevingswereld. Dit zijn mensen die op zoek zijn naar harmonie en 

bescherming.  

 De derde deelvraag betreft: Wat zijn mogelijke concepten voor serviceflats zodat ze weer 

toekomstbestendig kunnen worden? Na aanleiding van het theoretisch kader en de resultaten uit 

de interviews is er gekeken wat er nodig is om de serviceflats toekomstbestendig te maken. Hieruit 

is naar voren gekomen dat een aantal algemene zaken belangrijk zijn. Als eerste gaat het hierbij 

om de prijs kwaliteit verhouding. Ten tweede zal er in de toekomst waarschijnlijk meer vraag zijn 

naar huurappartementen. Daarnaast is het van belang voor de kwaliteit om appartementen te 

renoveren of op te plussen. Als laatste is het belangrijk om de serviceflat goed te positioneren in de 

markt, waarbij het wordt aangeraden om niet meer gebruikt te maken van het woord serviceflats, 

maar van appartementencomplexen met service en diensten op maat en zorg op afroep.   

 Er zijn een aantal concepten opgesteld die een bijdrage kunnen leveren aan het 

terugdringen van de gedeeltelijke leegstand en het vergroten van de aantrekkelijkheid van 

serviceflats. Deze luiden als volgt: individueel servicepakket, verschillende organisaties op begane 

grond, activiteiten/harmonie, veiligheid/bescherming, zorg in serviceflat en (tijdelijke) andere 

doelgroep. Een serviceflat zou één van deze concepten kunnen aannemen, maar er kan ook 

gezocht worden naar een combinatie van verschillende concepten.  

 De laatste deelvraag van het onderzoek was: Zijn deze mogelijke nieuwe concepten 

aantrekkelijk voor ouderen en realiseerbaar voor de exploitanten van serviceflats? De 

vertegenwoordigers van de serviceflats denken dat deze concepten een bijdrage kunnen leveren 

aan het terugdringen van de gedeeltelijke leegstand en de aantrekkelijkheid van de serviceflat. Een 

combinatie van zoveel mogelijk concepten zal het meeste effect hebben. Men geeft ook aan dat 

het mogelijk moet zijn om deze concepten te realiseren. Hierbij kan er hulp ingeschakeld worden 

van andere partijen, zoals bijvoorbeeld de Stichting Dienstverlening Serviceflats of een 

adviesbureau. Bij de implementatie van de concepten is het belangrijk om de huidige bewoners 

goed te informeren.  

 Bovenstaande deelvragen leiden tot een antwoord op de onderzoeksvraag: Wat zijn 

mogelijk haalbare concepten voor serviceflats die ervoor zorgen dat de (gedeeltelijke) leegstand 

hierbinnen wordt teruggedrongen en de serviceflats (weer) toekomstbestendig worden?  Het 

literatuuronderzoek en het daarop volgende kwalitatieve onderzoek geven inzicht in nieuwe 

concepten voor serviceflats. De onderzochte haalbare concepten die leegstand terugdringen en de 

toekomstbestendigheid bevorderen zijn: 

- Individueel servicepakket 

- Verschillende organisaties op begane grond serviceflat 

- Activiteiten/harmonie 

- Veiligheid/bescherming 
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- Zorg in serviceflat 

- (Tijdelijk) andere doelgroep 

Deze concepten kunnen het beste in combinaties geïmplementeerd worden in de serviceflats. Dit 

zal het meeste effect hebben op het terugdringen van de gedeeltelijk leegstand en zal bijdragen 

aan de toekomstbestendigheid.  

Tot slot worden er nog een aantal aanbevelingen gedaan. Als eerst is het belangrijk dat 

serviceflats die zich willen omvormen goed kijken naar de specifieke eigenschappen, naar de 

markt en de huidige en toekomstige bewoners. Vanuit daar kan er een keuze gemaakt worden 

voor een nieuw concept of een combinatie van concepten. Een volgende aanbeveling betreft de 

naamgeving van serviceflats. Er wordt sterk aanbevolen om de term serviceflat niet meer te 

gebruiken. Een goede optie is om ze als volgt appartementencomplexen met service en diensten 

op maat en zorg op afroep te noemen. 

 Een aanbeveling voor verder onderzoek betreft de financiële consequenties voor de 

aanpassingen van het concept. In dit onderzoek is er gekeken naar mogelijke concepten die ervoor 

kunnen zorgen dat de leegstand af neemt en de serviceflats weer toekomstbestendig worden. Bij 

het implementeren van nieuwe concepten is het echter ook belangrijk om te kijken naar de 

financiële kant. Wat kost het om de complexen om te vormen tot de mogelijke concepten en is het 

financieel haalbaar en kunnen de huidige en toekomstige ouderen de appartementen betalen. Om 

dit te weten te komen is er meer onderzoek nodig.  
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8 Bijlagen 

Bijlage I: Belevingswereld groepen 

Groep Omschrijving 

Dynamische individualisten Algemeen: carrièregericht, showers, maar ook gericht op 

privacy, materialistisch, controle zoekers, statusgevoelig, 

positie wordt ontleend aan baan, merkartikelen, show off, 

veel dertigers, gezinsfase, boven modaal 

Wonen: voorkeur voor zakelijk, functioneel, statig en 

representatief, vrij/ruim wonen, exclusief wonen, privacy 

belangrijk 

Samenleving: exclusiviteit, hoogwaardigheid, maar ook 

uitsluiting en afzondering 

Ongebondenen Algemeen: eigenzinnig, intellectualistisch, strevend naar 

vrijheid en dynamiek, onafhankelijk, jong, vrijgezel, 

samenwonend, typische Volkskrant lezer 

Wonen: variatie, speciale gebouwen en accenten, 

dynamische woonomgeving, anders wonen dan anderen, 

stadsbewoner 

Samenleving: dynamiek, vrijheid, afwijken van de standaard. 

Sociale ambities zijn niet sterk, er is dan ook niet echt sprake 

van een samenleving. 

Samenlevers Algemeen: positief, open, sportief, makkelijke aanpassers, 

zichzelf, eigentijds huishouden, jonge gezinnen, 

model/bovenmodaal inkomen 

Wonen: veilige en sociale leefomgeving wordt geprefereerd, 

een levendige buurt met veel sociale interactie en een 

kleinschalige benadering 

Samenleving: in de ongedwongen samenleving wordt sociale 

controle resoluut afgewezen maar in de gezellige 

samenleving leven mensen vooral met elkaar mee 

Verankerden Algemeen: huiselijk, geborgenheid, gericht op de buurt, 

huiselijk, gericht op sociaal netwerk, gezin, familie en buurt, 

zoekt gezelligheid, verenigingsleven, gezins-/post 

gezinsfase, modaal inkomen 

Wonen: deze groep hecht zich sterk aan de buurt en de 

leefomgeving.  

Samenleving: in de ongedwongen samenleving wordt sociale 

controle resoluut afgewezen, maar in de gezellige 

samenleving leven mensen vooral met elkaar mee. 

Terugtreders Algemeen: afhankelijk, passief, bescheiden, dienstbaar, op 

zoek naar zekerheid, veel ouderen, alleengaanden, beneden 

modaal, trekt zich terug in huis, anoniem 

Wonen: deze groep prefereert een buurt waar ruimte is om 

te leven onder een bepaalde anonimiteit en vrijheid, dichtbij 

voorzieningen wonen 

Samenleving: sociale controle betekent in de gesloten 

samenleving vooral alertheid en ‘ons soort mensen’. Bij de 

huiselijke samenleving trekt men zich terug in de woning zelf. 
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Al dan niet door de omstandigheden gedwongen worden 

sociale contacten buiten de muren van de woning gehouden. 

Stille luxe Algemeen: post-materialistisch, genieten met eigen 

gezin/familie, sluiten zich aan bij hoe het hoort, 

gezinsgeoriënteerd, gezins-/ post gezinsfase, modaal/boven 

modaal inkomen 

Wonen: prefereert gemak 

Samenleving en huiselijke samenleving: sociale controle 

betekent in de gesloten samenleving vooral alertheid en ‘ons 

soort mensen’. Bij de huiselijke samenleving trekt men zich 

terug in de woning zelf. Al dan niet door de omstandigheden 

gedwongen worden sociale contacten buiten de muren van 

de woning gehouden. 

Bron: Bron: Ouwehand e.a., 2011, p. 22. 
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Bijlage II: Topiclijst 
Inleiding 
- Introductie 
- Doel onderzoek 
- Opzet interview 
 
Huidige situatie:  
- Hoeveel appartementen 
- Grootte appartementen 
- Koop/huurprijzen, servicekosten 
- Leegstand 
- Beheer 
- Bouwjaar 
- Locatie 
- Inhoud concept 
 
Vorige situatie (startpunt dat aanleiding was voor ontwikkeling) 
- Vastgoed: 

o Eigendomsvorm 
o Bestuursvorm 
o Gebouw opzet 
o Leegstand 

- Service/diensten 
o Collectieve pakket 
o Individuele service/diensten 
o Servicekosten 

- Bewoners 
o Soort bewoners; kenmerken 
o Leefstijlen 

- Zorg: 
o Werd er zorg geleverd? In welke mate? 
o Inkoop 
o Organisatie 

 
Proces tot nieuwe vorm: 
- Wat was de aanleiding? 
- Hoe vormgegeven 
- Tijdsduur 
- Omgang met bewoners 
- Betrokken partijen 
- Hoe keuze gemaakt voor nieuwe vorm/concept 
- Hoe gefinancierd? 
- Wat zou men achteraf anders doen? Wat was niet nodig geweest? 
 
Huidige vorm/concept: 
- Vastgoed  

o Eigendomsvorm 
o Bestuursvorm 
o Gebouwopzet 
o Financiën 
o Beleving/uitstraling 
o Leegstand  

- Diensten/services 
o Aangeboden diensten in collectieve pakket 
o Aangeboden diensten buiten collectieve pakket  
o Servicekosten  

- Bewoners: 
o Doelgroep, hoe krijgt je die mensen binnen? 
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o Woonwensen 
o Leefstijlen 
o Zorgbehoefte 
o Mogelijkheden 
o Waarom hier komen wonen? Hoe zijn bewoners in aanraking gekomen met 

serviceflat? 
o Nog andere bewoners naast ouderen? 
o Bewoners uit omgeving of van verder weg? 
o Bewonerscommissie? 
o Marketing, adverteren, hoe nieuwe bewoners aantrekken? 

- Zorg 
o In gebouw aanwezig? Koppeling met zorgorganisatie? 
o Tot welke zorgzwaarte kan zorg geleverd worden? 
o Inkoop 
o Organisatie 
o Nieuwe beleid; scheiden van wonen en zorg; extramuralisering  toekomst? 

 
Haalbaarheid 
- Kosten renovatie/herontwikkeling 
- Gevolgen voor huurprijzen/koopprijzen/servicekosten 
- Kunnen ouderen nieuwe concept betalen? 
- Hoe gefinancierd? 
- Benodigde investeringen? 
- Zorg leveren? 
- Tevredenheid, ervaringen 
- Waarin onderscheidend van andere woonvormen? Waarom kiest ouderen voor een 

serviceflat? 
- Succes- en faalfactoren 
 
Toekomst 
- Toekomst van serviceflat 
- Vastgoed 
- Service/diensten 
- Bewoners 
- Zorg 
 
Afsluiting 
- Nog toevoegingen 
- Documenten 
- Vertrouwelijke omgang resultaten, toestemming naam gebruiken 
- Toesturen transcript, e-mailadres 
- Dank  
 
 
 
 



Bijlage III: Codeerschema 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Hoofdthema:  
Vastgoed serviceflat 
 
Subthema’s: 
Eigendomsvorm 
Bestuursvorm 
Gebouwopzet 
Service/diensten 

- Collectief 
- individueel 

Financiën 
- koopprijs 
- huurprijs 
- servicekosten 

Beleving/uitstraling 
Locatie  
Renovatie/onderhoud 
Bouwjaar  

Hoofdthema: 
Bewoners/ouderen 
 
Subthema’s: 
Woonwensen 
Leefstijlen 
Zorgbehoefte 
Mogelijkheden 
Leeftijd 
Bewonerscommissie 
Waar vandaan 
Waarom hiervoor 
gekozen (waar 
behoefte aan) 
Activiteiten 
Doelgroep 
Hoe in aanraking met 
serviceflat 
 

Hoofdthema:  
Concepten 
 
Subthema’s:  
Inhoud 
Proces 
Tevredenheid bewoners 
Ervaringen 
Marketing  
Aanleiding  

Hoofdthema: 
Zorg 
 
Subthema’s: 
Zorgzwaarte 
Organisatie 
Beleid 
Wel of niet aanwezig in 
serviceflat 

Hoofdthema:  
Haalbaarheid 
 
Subthema’s: 
Kosten 
Betaalbaar voor ouderen 
Zorg leveren 
Onderscheidend 
Toekomst  
Betrokken partijen 
Omgang met bewoners 
Succes en faalfactoren 
Imago 
 



Bijlage IV: Servicepakketten 

Buitenhuys Kralingen 
- Aanwezigheid manager op werkdagen van 09.00-17.30 uur; 
- Aanwezigheid van Technische Dienst/huismeester; 
- Schoonmaak algemene ruimten; 
- Ophalen huisvuil twee maal per week; 
- Onderhoud van het pand, algemene ruimten en tuin; 
- Gebruik externe berging 
- Het wassen van niet bereikbare ramen, binnen- en buitenzijde; 
- Het aan huis bezorgen van uw krant (eigen abonnement); 
- Gebruik van het restaurant; 
- Gebruik van de lounge met Ipads; 
- Gebruik van het espressoapparaat in de lobby; 
- Gebruik gastenkamers tegen kostprijs; 
- Gebruik van biljartkamer en bibliotheek; 
- Gebruik van het beschutte terras; 
- Gebruik van privé-parkeerterrein; 
- Aanwezigheid kapsalon (kosten voor u zelf); 
- Eenmaal in de twee weken aanwezigheid pedicure (kosten voor u zelf); 
- Elke maandag, woensdag en vrijdag gratis koffieochtend met koek/gebak. 

(Buitenhuys Kralingen, interview 2014) 
 
Serviceflat Hoog Doorwerth 

- Hoog Doorwerth beschikt over een eigen huismeester die zorgt voor dagelijks onderhoud 
aan het gebouw en kleine klussen/reparaties e.d. bij bewoners. 

- De huishoudelijke dienst verzorgt alle algemene ruimten op Hoog Doorwerth. In 
particuliere huishoudelijke hulp kan worden bemiddeld. 

- De algehele dagelijkse leiding is in handen van de teamleider. 
- In de ochtenduren is er een receptioniste aanwezig, zij verleent administratieve 

ondersteuning en assistentie aan bewoners indien nodig. 
- Gebruik van de fitnessruimte, bibliotheek en recreatiezaal. 
- Groot tuinonderhoud 
- De mogelijkheid een stukje tuin in eigen beheer te hebben. 
- Onderhoud installaties en gezamenlijke inventaris. 
- De levering van warm- en koud water in de appartementen. 
- Levering verwarming, elektriciteit en water in de algemene ruimten en kantoorruimte. 
- Centrale communicatiemiddelen. 
- Volledige administratie ten behoeve van de Vereniging van Eigenaren. 
- Afrekening individuele verwarmingskosten. 
- Assurantiekosten, waaronder de gebouwenverzekering, glasverzekering, 

ziekteverzuimverzekering personeel, inboedelverzekering kantoorinrichting en 
gemeenschappelijke ruimten. 

- Ophalen huisvuil. 
- Alle zaken die met het beheer van het gebouw te maken hebben. 
- Brandveiligheidsinstallatie. 
- Activiteiten voor bewoners zoals koffieochtenden, modeshows, culturele avonden, jeu de 

boules.  
(Serviceflat Hoog Doorwerth, 2014) 

 
Serviceflat Hoog Soestdijk 

- Tuinonderhoud; 
- Onderhoud algemene ruimten, installaties en gezamenlijke inventaris; 
- Glasbewassing buitenzijde; 
- Schoonmaak algemene ruimten; 
- De levering van warm en koud water in de appartementen; 
- Levering elektriciteit en water in de algemene ruimten en kantoorruimten; 
- Centrale communicatie middelen; 
- Volledige administratie ten behoeve van de Stichting; 
- Alle zaken die met het beheer van het gebouw te maken hebben; 
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- Afrekening individuele verwarmingskosten; 
- Medewerkers ten behoeve van de dienstverlening waaronder tenminste 

locatiemanagement, receptie, administratie, schoonmaakdienst, onderhoudsdienst, 
secretariële ondersteuning en distributie van maaltijden; 

- Gebruik van de logeerkamers tegen betalen van kostprijs; 
- Bemiddeling bij aanvraag thuishulp of verpleegkundige hulp; 
- Dienstverlening bij festiviteiten; 
- Assurantiekosten, waaronder de glasverzekering, ziekteverzuimverzekering personeel, 

inboedelverzekering kantoorinrichting en gemeenschappelijke ruimten; 
- Ophalen huisvuil; 
- Brandveiligheidsinstallatie.  

(Hoog Soestdijk, 2014) 
 
Serviceflat Dekkershaghe 

- Waterverbruik 
- Stroom gemeenschappelijk  
- Groenvoorziening 
- Schoonmaakkosten 
- Ziggo 
- Ongediertebestrijding 
- Personeelskosten 
- Bijdrage cv warmtemeter 

(Dekkershaghe, interview 2014) 
 
Serviceflat Westerstein 

- Brandverzekering 
- Glasverzekering 
- Huismeester met serviceabonnement voor alle kleine klusjes 
- Inrichting gemeenschappelijke ruimten 
- Schoonmaak 
- Stookkosten 
- Stroom voor gebruik algemeen (liften, verlichting) 

(Vestia, interview 2014) 
 
Serviceflat Sterrebos 

- 24 uur receptie 
- Huismeester 
- Gemeenschappelijke ruimten 
- Aantal activiteiten 
- … 

(Sterrebos, interview 2014) 
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Bijlage V: Woonformules Woonzorg Nederland 
Ruimte voor zekerheid (groen) 
Woonconcept gericht op de voorsorteerders die bescherming, rust en veiligheid zoeken. Deze 
groep is bij uitstek geschikt om een gezonde mix van vitaal en minder vitale bewoners te 
huisvesten. 

- Klantwaarden: zekerheid, veiligheid (bescherming), homogeniteit, rust (geborgenheid), 
traditie en ondersteuning. 

- Type mens: men heeft over het algemeen een klein netwerk van enkele hechte vrienden 
en familie. Mensen zijn nuchter, klam, serieus, fatsoenlijk en beetje verlegen. De groep 
zoet veiligheid, privacy en zekerheid in de woonomgeving. De homogeniteit van de groep 
is belangrijk en sociale controle speelt een belangrijke rol. In hun ideale omgeving wonen 
ouderen mensen, weinig gezinnen en vooral mensen die er al lang wonen. 

- Type vastgoed: seniorencomplex of grondgebonden aanleunwoningen bij een 
verzorgingscomplex. De woonvorm heeft een naar binnen gericht karakter en de 
wijkfunctie van het gebouw blijft beperkt tot senioren uit de buurt. Nabijheid van 
gezondheidszorg wordt zeer op prijs gesteld.  

- Architectuur: traditioneel en nostalgisch (bijvoorbeeld jaren ’30 stijl) met gebruikmaking van 
bekende materialen. 

- Positionering: in stads- en buitenwijken van steden of landelijk in een dorp. In beide 
gevallen in de buurt van hun netwerk en vlakbij voorzieningen, circa 15 tot 30 minuten van 
het centrum van de stad 

- Bejegening: gastheer- of vrouw als handhaver van regels en als vertegenwoordiger van 
autoriteit. Goedmoedig en empatisch.  

 
Ruimte voor rust (licht blauw) 
Woonconcept is gericht op de rustzoeker die vrijheid, exclusiviteit en onafhankelijkheid zoekt.  

- Klantwaarden: rust (geborgenheid), zekerheid, onafhankelijkheid (eigen regie), 
professionaliteit, saamhorigheid (sociale verbondenheid). 

- Type mens: men heeft over het algemeen een lokaal, klein, netwerk met familie en enkele 
trouwe vrienden. Mensen zijn kalm, evenwichtig en rustig. De groep leidt een wat meer 
introvert en teruggetrokken leven en zoekt privacy en exclusiviteit in de woonomgeving. De 
homogeniteit van de groep (‘ons soort mensen’) is belangrijk. Ze wonen bij voorkeur in een 
buurt met gelijkgestemden, wel variërend in leeftijd, niet in sociale klasse. Men is erg 
gehecht aan de woning, wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. de woonomgeving is 
minder belangrijk. Men is behoudend in het uitgeven van geld, maar is bereid te betalen 
voor kwaliteit.  

- Type vastgoed: ‘zelfstandig wonen’ complex eventueel met algemene ruimten voor de 
bewoners. 

- Architectuur: traditioneel en klassiek, maar bovenal stijlvol. Ook ingetogen modern behoort 
tot de mogelijkheden. Zowel hoogbouw als laagbouwcomplexen. Ze hebben vaak een naar 
binnen gericht karakter.  

- Positionering: buitenwijken, circa 30 minuten van het centrum van de stad. 
- Bejegening: gastheer of –vrouw als conciërge, als ‘contractpartij’. Zakelijk en 

professioneel. 
 
Ruimte voor samenzijn (geel) 
Woonconcept is gericht op ‘de socializers’ die harmonie, gezelligheid en veiligheid zoeken. Het 
concept richt zich op mensen die nog actief mee willen doen in de eigen en de naaste omgeving.  

- Klantwaarden: saamhorigheid (sociale verbondenheid), harmonie, zekerheid, 
ontvankelijkheid (interesse in anderen), veiligheid.  

- Type mens: men heeft een groot, ongeorganiseerd netwerk van familie, buren en 
bekenden. De (eventuele) partner speelt een belangrijke rol, evenals gezin/familie. Men is 
open, sociaal, tolerant en harmonieus. Vaak houden ze van vrijwilligerswerk en zorgen ze 
voor activiteiten voor medehuurders en senioren uit de buurt.  

- Type vastgoed: combinatiegebouwen waarin zowel zelfstandigheid als gemengd gewoond 
kan worden en die tevens voorzien is van een wijkfunctie. Denk aan een (wijk) restaurant, 
activiteiten in de ontmoetingsruimte, en ruimte voor sportfaciliteiten zoals huisarts en 
fysiotherapie. Het contact met straatniveau is belangrijk. Maximaal vier lagen (bij 
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appartementencomplex) of in lagere delen van een complex waarbij veel 
contactmogelijkheden en sociale controle zijn. 

- Architectuur: stijlvol met warme uitstraling 
- Positionering: in stadswijken aan de rand van het centrum, binnen 15 minuten van het 

centrum van de stad. Bij voorkeur in een wijk met mensen van verschillende leeftijden, in 
gezinswijken.  

- Bejegening: gastheer of –vrouw als huisvriend. Samen komen tot afspraken en ruimte om 
te onderhandleen. Warm en persoonlijk. 

 
Ruimte voor vrijheid (rood) 
Woonconcept is gericht op de onafhankelijke, eigenzinnige en extraverte senioren die vrij en 
anoniem wil wonen in een levendige of landelijke omgeving. 

- Klantwaarden: avontuur (levensluchtig, uitdaging), vrijheid (eigen regie), eigenzinnig, 
genieten, ontvankelijkheid, zekerheid, zinvol leven. 

- Type mens: men is individualistisch, eigenzinnig en zelfstandig. Men is vaak hoog opgeleid 
en heeft een wereldse oriëntatie. Men zoekt dynamiek en impulsen op. Deze doelgroep 
gaat niet makkelijk samen met andere leefstijlen in hetzelfde complex. Men wil wel met 
gelijkgestemden (homo’s, gehandicapten, oud/jong, vega’s, etniciteit) samenwonen. Ook is 
er weinig contact met andere buurtbewoners en voelt men zich weinig verbonden met het 
complex.  

- Type vastgoed: ‘zelfstandig wonen’ complex, eventueel met algemene ruimten voor 
bewoners en buurt. Inpandige voorzieningen hebben geen prioriteit, een huis dat ze zelf in 
kunnen delen wordt wel gewaardeerd.  

- Architectuur: bijzondere gebouwen. Bijvoorbeeld industrieel erfgoed of kerken, maar ook 
moderne en vernieuwende architectuur spreekt deze doelgroep aan.   

- Positionering: in het centrum van de stad of een landelijke omgeving of, bij voorkeur in een 
gemengde buurt (qua etniciteit, levensfase en inkomen), met weinig gezinnen. 

- Bejegening: gastheer of – vrouw als ad hoc regelaar en als facilitator die de klant open en 
inspirerend benaderd. Duidelijke doelstellingen van waaruit initiatieven komen en ruimte 
voor inspraak.  

 
Ruimte voor comfort (blauw) 
Woonconcept is gericht op de regisseur die status en exclusiviteit zoekt. 

- Klantwaarden: onafhankelijkheid (eigen regie), professionaliteit, zekerheid, exclusiviteit, 
status. 

- Type mens: kenmerkend voor de doelgroep is een kritische, zakelijke, zelfbewuste 
houding, over het algemeen hoogopgeleid en materialistisch. De doelgroep is gewend te 
reizen voor voorzieningen (wonen buitenaf) en zullen niet snel toegeven aan beperkte 
mobiliteit. Men heeft over het algemeen een beperkt, exclusief, maar goed georganiseerd 
lokaal netwerk (van buren). Het mengen van vitale senioren met minder vitale senioren 
werkt voor deze doelgroep absoluut niet. 

- Type vastgoed: ‘zelfstandig wonen’ complex eventueel met algemene ruimten voor 
bewoners en geen tot zeer weinig semipublieke ruimten in het complex. De appartementen 
zijn ruim, uitgerust met moderne veiligheidsvoorzieningen, technologisch hoogwaardige 
apparatuur en hebben een hoog afwerkingniveau.  

- Architectuur: luxe uitstraling, hoogwaardig en exclusief, met architectuur die zowel klassiek 
en stijlvol als modern en strak kan zijn. 

- Positionering: in buitengebied of aan de rand van de stad, circa 30 minuten van het 
centrum en goed bereikbaar 

- Bejegening: gastheer of –vrouw als butler, als ‘contractpartij’. Een hoge servicegraad met 
aandacht voor individuele wensen. Communicatie is zakelijk en to the point, duidelijk en 
met argumenten.  

  
(Woonzorg Nederland, 2010) 
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