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Voorwoord 

Deze scriptie vormt het slotstuk op mijn studie Planologie aan de Universiteit Utrecht.  

 

Precies een jaar lang heb ik me verdiept in een doelgroep die nog redelijk ver van mijn eigen 

leven afstaat, namelijk 75-plussers. Hoewel er eerst nog wat jaren zullen verstrijken voor ik 

zelf ook tot deze doelgroep behoor, is de vergrijzing van Nederland aan de orde van de dag. 

Hoe met deze vergrijzing in een veranderende samenleving om te gaan, is een belangrijk 

thema op de maatschappelijke agenda. Voor mij aanleiding om met het onderwerp van dit 

onderzoek bij dit thema aan te sluiten. Mijn interesse werd daarbij vooral gewekt door de 

trend dat steeds meer gemeenten in Nederland wonen en zorg op wijkniveau willen gaan 

organiseren zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. En dat is in 

mijn ogen een goed streven en zeker iets om nader te onderzoeken. 

 

Ik heb de keuze gemaakt om voor mijn afstudeeronderzoek woonzorgzone Drielanden in 

Harderwijk nader onder de loep te nemen. Voor het succesvolle verloop van dit onderzoek 

ben ik een aantal mensen in de gemeente Harderwijk een groot woord van dank schuldig. 

Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar Jeroen van Beugen en Jan Rozenberg van de 

gemeente Harderwijk. Dankzij hen is het mogelijk geweest een grootschalig enquête voor dit 

onderzoek op te zetten. Tevens wil ik Folkert Bouma van de Stichting Welzijn Ouderen 

Harderwijk bedanken voor het meedenken tijdens mijn onderzoek. En tot slot wil ik alle 932 

75-plussers uit Harderwijk die de enquête voor mijn onderzoek ingevuld hebben, hierbij heel 

hartelijk bedanken. 

 

Vanuit de universiteit ben ik tijdens mijn onderzoek begeleid door Friedel Filius. Friedel, 

ontzettend bedankt voor je enthousiasme voor mijn onderzoek. Zeker op de momenten dat ik 

zelf door de bomen het bos niet meer zag, was ik na elk overleg met jou altijd weer vol 

nieuwe energie en ideeën om verder te gaan. En los van het enthousiasme heb ik natuurlijk 

ook veel baat gehad bij de manier waarop je mijn stukken tussentijds beoordeelde en voorzag 

van de nodige opbouwende kritiek.  

Ook mijn collega Jaap Huibers wil ik op deze plek hartelijk bedanken voor het herhaaldelijk 

lezen en kritisch beoordelen van mijn stukken. 

 

Verder wil ik mijn familie, vrienden en collega’s bedanken voor hun morele steun. Ik weet dat 

ik de laatste tijd erg druk ben geweest met mijn onderzoek, maar jullie begrip hiervoor heeft 

me enorm geholpen. Mijn ouders en Caroline wil ik daarbij extra bedanken omdat zij niet 

alleen morele steun hebben geboden, maar ook flink de handen uit de mouwen hebben 

gestoken om de antwoorden van alle 932 vragenlijsten ingevoerd te krijgen. Ook collega’s 

Koen Schouwenaars en Geert Rozeboom hebben met hun behulpzaamheid bij het maken van 

de kaartjes in dit onderzoek een belangrijke bijdrage aan dit onderzoek geleverd.  

 

Veel leesplezier! 

 

Duiven, oktober 2009 

Sara Hendriks 
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Samenvatting 

In veel gemeenten wordt de laatste jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van 

woonzorgzones. Een belangrijk doel van woonzorgzones is dat ouderen op een prettige 

manier zelfstandig kunnen blijven wonen. In die zin sluit deze ontwikkeling aan bij het 

ouderenbeleid, dat er steeds meer op gericht is om zorgbehoevende ouderen een plek 

midden in de samenleving te bieden. Dit onderzoek richt zich op de vraag welk effect het 

wonen in woonzorgzone heeft op de woontevredenheid van ouderen, en vormt daarmee 

een evaluatie op het concept van de woonzorgzone.  

 

Trends en achtergronden  

De Nederlandse bevolking vergrijst. Hiermee wordt bedoeld dat ouderen een steeds groter 

aandeel van de bevolking gaan uitmaken. Naar verwachting zal de vergrijzing de komende 

jaren verder doorzetten (RIVM, 2008; CBS, 2009). 

De trend van de vergrijzende bevolking en de gevolgen daarvan zijn steeds vaker 

een punt van aandacht. Een van de aandachtspunten betreft de huisvesting van de steeds 

groter wordende groep ouderen. Ten aanzien van het woongedrag van ouderen zien we een 

verschuiving van wonen in intramurale instellingen (bijvoorbeeld het verzorgings- of 

verpleeghuis) naar zelfstandig wonen met zorg aan huis. Door de zogenoemde trend van 

extramuralisering zijn mensen die afhankelijk worden van zorg dus niet meer per definitie 

aangewezen op intramurale instellingen. Dit proces wordt ook wel ‘vermaatschappelijking 

van de zorg’ genoemd (Aedes-Actiz, 2006, p.5). Ondanks beperkingen en de behoefte aan 

zorg wordt deze mensen, net als ieder ander, een plek geboden in een zelfstandige woning 

midden in de samenleving, binnen gewone woonwijken. 

 

Aanleiding  

Een nieuw woonconcept dat aansluit bij de trend van extramuralisering is de woonzorgzone. 

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (2006, p.6) omschrijft de woonzorgzone als ‘een 

buurt, wijk of dorp waarin optimale condities zijn geschapen voor wonen met zorg en 

welzijn, tot en met niet-planbare 24-uurs zorg’. Een belangrijk kenmerk van de 

woonzorgzone is dat het een gewone wijk is waar jong en oud, wel en niet zorgbehoevend 

samenleven. Het wonen, de woonomgeving, zorg en dienstverlening en het 

voorzieningenniveau is echter wel toegerust op bewoners met een zorgvraag.  

In de databank van Aedes-Actiz staat een groot deel van deze ontwikkelingen 

opgenomen. Een beperkt aantal woonzorgzones staat in de  databank aangemerkt met de 

status  ‘operationeel’. Het feit dat er inmiddels woonzorgzones in gebruik komen, vormt de 

directe aanleiding tot dit onderzoek. Uit eerder onderzoek naar de totstandkoming van 

woonzorgzones (o.a. Poorter, 2005; Hendrixen, 2007) blijkt dat het ontwikkelen van een 

woonzorgzone een complexe aangelegenheid is, en vaker makkelijker gezegd is dan gedaan. 

Juist omdat het ontwikkelproces  van woonzorgzones zo intensief en complex is, en er in de 

praktijk veel knelpunten blijken te zijn, is het des te meer van belang om na te gaan wat het 

effect van deze inspanningen is.  

 

Een onderzoek naar de woontevredenheid van 75-plussers in Harderwijk 

Om het effect van de woonzorgzone te meten staat in dit onderzoek de woontevredenheid 

van 75-plussers centraal. Een goede woonsituatie is van groot belang voor het algehele 

welzijn van ouderen. Deze redenatie wordt bevestigd door Baars et al. (1994, p.60), die 
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stellen dat het wonen relevanter wordt met het ouder worden, omdat veel andere rollen 

(zoals werk en opvoeding van kinderen) wegvallen. Het leven van ouderen valt daardoor 

steeds meer samen met het wonen op zich. Dat maakt dat de woonsituatie een belangrijk 

aspect is ten aanzien van de levenskwaliteit van ouderen. 

En waarom 75-plussers? Ouderen zijn, naast specifieke zorgdoelgroepen, een 

belangrijke doelgroep waarvoor de woonzorgzone is bedoeld. Deze doelgroep ouderen is te 

verdelen in twee leeftijdscategorieën, de derde leeftijd en de vierde leeftijd. 

Gezondheidsproblemen zijn de onderscheidende factor tussen de derde leeftijd (vanaf ca. 

55 jaar) en de vierde leeftijd (vanaf ca. 75 jaar). In de derde leeftijd staan gezondheids-

problemen nog niet op de voorgrond.  Omdat van de doelgroep ouderen 75-plussers over 

het algemeen de daadwerkelijke gebruikers van de woonzorgzone zullen zijn, staan zij in dit 

onderzoek centraal. 

 

De onderzoekscase binnen dit onderzoek is woonzorgzone Drielanden in Harderwijk. Deze 

woonzorgzone is een van de woonzorgzones uit de database van Aedes-Actiz die de status 

operationeel draagt. Uit een gesprek met de gemeente blijkt echter dat, hoewel de 

ontwikkeling van de woonzorgzone een ver gevorderd stadium heeft bereikt, er nog de 

nodige ontwikkelingen gaande zijn. Toch is er in dit onderzoek voor gekozen om de 

woonzorgzone in Harderwijk als onderzoekscase te gebruiken. Mede omdat ook vanuit de 

gemeente Harderwijk belangstelling bestaat voor een tussentijdse evaluatie om te bezien of 

de ontwikkelingen de goede kant op gaan. 

 

Probleemstelling 

De probleemstelling die in dit onderzoek centraal staat, is als volgt geformuleerd: 

 

In hoeverre heeft het wonen in woonzorgzone Drielanden een positieve invloed op de 

woontevredenheid van 75-plussers?  

 

Het beantwoorden van deze probleemstelling gebeurt aan de hand van de volgende twee 

deelvragen: 

 

1. In hoeverre komen de aspecten die de woontevredenheid beïnvloeden terug in 

woonzorgzone Drielanden? En in hoeverre verschilt de wijk daarin van de rest van 

Harderwijk?  

 

2. In hoeverre ligt de woontevredenheid van 75-plussers in woonzorgzone 

Drielanden hoger dan die van 75-plussers in andere delen van Harderwijk en waar 

heeft dat mee te maken? 

 

Relevantie van het onderzoek 

Enerzijds biedt dit onderzoek de mogelijkheid om het effect van de woonzorgzone op de 

woontevredenheid van ouderen te meten. Het voorziet ten aanzien van dit aspect dan ook 

in een eerste evaluatie van het concept ‘woonzorgzone’. De uitspraken in dit onderzoek 

gelden in de eerste plaats voor deze gemeente Harderwijk. De uitkomsten geven echter wel 

zicht in de wijze waarop een woonzorgzone de woontevredenheid kan beïnvloeden. Voor 

andere gemeenten die werken met woonzorgzones geeft dit een eerste indruk van de 

effecten die de diverse aspecten van de woonzorgzone kunnen hebben.  
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Anderzijds kan dit onderzoek ook in wetenschappelijk opzicht een bijdrage leveren 

aan de bestaande kennis over de relatie tussen woonzorgzones en de woontevredenheid 

van ouderen.  Dit specifieke onderzoeksvlak wordt extra interessant nu woonzorgzones het 

stadium van afronding bereiken. Daarnaast is de nadruk op de leeftijdsgroep 75-plussers in 

wetenschappelijk opzicht vernieuwend. Veelal wordt in onderzoek naar ouderen een 

bredere groep aangehaald, bijvoorbeeld van 55-plussers of 65-plussers. Met betrekking tot 

het concept van de woonzorgzone zijn echter voornamelijk 75-plussers, mensen in de vierde 

leeftijd, een interessante onderzoeksdoelgroep. Met de onderzoeksresultaten zal ten 

aanzien van de kennis over deze leeftijdsgroep een bijdrage geleverd worden. 

 

Conceptueel model 

Op basis van theorieën over woontevredenheid (zie hoofdstuk 2) en beschrijvingen van het 

concept woonzorgzone (zie hoofdstuk 3) is een conceptueel model samengesteld dat het 

uitgangspunt van dit onderzoek vormt. Het conceptueel model is een vereenvoudigd model 

gebaseerd op het model van Kahana et al. (2003, p.438). Het kader ‘(tevredenheid) 

werkelijke woonsituatie’ is gevuld met de aspecten die vanuit de literatuur van invloed 

worden geacht op de woontevredenheid. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen aspecten 

met betrekking tot de woning en aspecten met betrekking tot de buurt. De aspecten waar 

de theorie over woontevredenheid en het concept van de woonzorgzone elkaar overlappen, 

zijn aangemerkt met een sterretje. Dit zijn de aspecten die het verschil maken tussen een 

‘gewone’ wijk en een woonzorgzone en daarom ook de aspecten die in dit onderzoek 

centraal staan. Ook persoonlijke eigenschappen zijn in het conceptueel model opgenomen. 

Persoonlijke eigenschappen zijn op diverse manieren ook van invloed binnen het model.  De 

persoonlijke eigenschappen zijn in de eerste plaats competenties, zoals die binnen de 

‘environmental docility hypothesis’ van Lawton in samenhang met de omgevingsdruk het 

welbevinden van een persoon bepalen. Daarnaast is ook woonduur als persoonlijk kenmerk 

in het model opgenomen. De dikgedrukte pijlen tonen de relaties aan, waar dit onderzoek 

zich op richt:  

• Een eerste relatie wordt verwacht tussen het type wijk, woonzorgzone of niet, en 

hoe de werkelijke situatie in deze wijken is. De aspecten die gemarkeerd zijn met 

een sterretje staan daarbij centraal.  

• Niet alleen objectief kan de werkelijke situatie in een woonzorgzone verschillen van 

die in andere wijken, ook de tevredenheid met de diverse aspecten van de 

woonsituatie wordt hier aan de orde gesteld. 

• Tot slot kunnen persoonlijke eigenschappen, als gezondheid en woonduur, los van 

het al dan niet wonen in een woonzorgzone ook de woontevredenheid beïnvloeden. 

Om die reden zullen daarom ook de relaties tussen ‘persoonlijke eigenschappen’  en 

de tevredenheid met de woonsituatie worden getoetst in dit onderzoek. 
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Samenvattingfiguur 1: Conceptueel model 

 

                                                  

 

 

Onderzoeksopzet 

Om de woontevredenheid van ouderen in Drielanden te kunnen vergelijken, worden in het 

onderzoek 75-plussers vanuit de totale gemeente Harderwijk betrokken. Door in de analyse 

de woontevredenheid van 75-plussers in Drielanden af te zetten tegen die van 

leeftijdgenoten in overige delen van Harderwijk, kan bezien worden in hoeverre het wonen 

in een woonzorgzone van invloed is op de woontevredenheid van deze doelgroep.  

 

De uitwerking van dit onderzoek is tweeledig (zie hoofdstuk 4). De eerste stap in het 

onderzoek betreft een objectieve vergelijking van de woonzorgzone Drielanden en de rest 

van de gemeente Harderwijk (zie hoofdstuk 5). Biedt woonzorgzone Drielanden werkelijk 

een meer geschikte woonsituatie voor ouderen dan andere wijken in de gemeente? Om 

deze vraag te kunnen beantwoorden, zal voor wat betreft de aspecten die kenmerkend zijn 

voor een woonzorgzone en tevens van invloed zijn op de woontevredenheid in kaart 

worden gebracht hoe de situatie in Harderwijk is.  

Anderzijds staat de tevredenheid van de 75-plussers met de woonsituatie centraal 

(zie hoofdstuk 6). Ook hierbij is het doel om te achterhalen wat daarin de verschillen zijn 

tussen woonzorgzone Drielanden en de rest van de gemeente Harderwijk. Voor het 

onderzoeken van de woontevredenheid van 75-plussers in Harderwijk is gekozen voor een 

vergelijkend ‘survey’. In een survey-onderzoek wordt kwantificeerbare data verzameld, 

waardoor het mogelijk is om variabelen met elkaar te vergelijken en nauwkeurig eventuele 

relaties aan te tonen (Bryman, 2004, p.66). Een veel gebruikte onderzoeksmethode binnen 

survey-onderzoek is het gebruik van vragenlijsten. Ook in dit onderzoek is de onderzoeks-

Persoonlijke eigenschappen 

- Leeftijd 

- Samenstelling huishouden 

- Gezondheid 

- Inkomen 

- woonduur 

 

 

Woontevredenheid 

(Tevredenheid met) werkelijke woonsituatie 

 

Woning 

- Comfort 

- Crowding ratio 

- Eigendomssituatie 

- Woningtype 

- Aanpasbaarheid / geschiktheid*  

Buurt 

- Nabijheid voorzieningen*  

- Kwaliteit woonomgeving* 

- Overlast en veiligheid* 

- Gevoel van betrokkenheid / sociale cohesie* 

Type wijk 

- woonzorgzone of niet 
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data door middel van een vragenlijst (zie bijlage 4) verzameld. Alle huishoudens van 75 jaar 

en ouder, 2.045 stuks, hebben de mogelijkheid gekregen om deel te nemen aan het 

onderzoek. Ze hebben allen een vragenlijst thuisgestuurd gekregen. Van de 2.045 verzonden 

vragenlijsten zijn er 932 retour gezonden, een respons van 46%. 

 

Conclusie  

Ten aanzien van de algehele woontevredenheid zijn de 75-plussers in Harderwijk over het 

algemeen zeer positief. Er blijkt daarin geen significant verschil tussen woonzorgzone 

Drielanden en de rest van de gemeente Harderwijk. Kort door de bocht zou het antwoord 

op de probleemstelling dan ook luiden dat woonzorgzone Drielanden niet van de rest van de 

gemeente Harderwijk verschilt wanneer we de mate van woontevredenheid van 75-plussers 

in beschouwing nemen. Het is een wijk als alle andere. 

Een betere conclusie die hieruit getrokken kan worden is echter dat een onderzoek 

naar de woontevredenheid van 75-plussers zich niet zou moeten beperken tot  het algehele 

woontevredenheidsoordeel. Zo’n onderzoek zou te weinig recht doen aan de verschillen die 

er bestaan tussen de 75-plussers in verschillende woongebieden. Deze verschillen blijken 

pas als ook de achterliggende factoren die de woontevredenheid beïnvloeden, afzonderlijk 

onderzocht worden. 

Uit het onderzoek blijkt dat ten aanzien van de diverse onderliggende aspecten die 

de algehele woontevredenheid beïnvloeden wel degelijk verschillen tussen woonzorgzone 

Drielanden en de rest van de gemeente Harderwijk bestaan. Deze verschillen zijn in veel 

gevallen positief, maar ook blijkt dat woonzorgzone Drielanden ten aanzien van een aantal 

andere punten weer minder goed scoort dan de rest van de gemeente.  

 

De pluspunten van woonzorgzone Drielanden 

• Woningen: Ten opzichte van de andere wijken in Harderwijk lijkt met name het 

aanbod van geschikte woningen en zorgvoorzieningen van goede kwaliteit. Het 

grootste deel van de woningen in woonzorgzone Drielanden  is aanpasbaar 

gebouwd en daarnaast zijn er diverse geschikte woningen voor ouderen in de wijk 

gerealiseerd. Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat 75-plussers in 

woonzorgzone Drielanden wat dit punt betreft dan ook  significant vaker oordelen 

dat hun woning geschikt is voor ouderen om in te wonen. Voor 75-plussers die 

willen verhuizen, is de wens naar een meer geschikte woning een belangrijke 

verhuisreden.  

• Zorg: Ook de clustering van zorgfuncties in het medisch centrum in De Bogen lijkt 

een positief effect te hebben. In woonzorgzone Drielanden oordelen 75-plussers 

significant positiever over de afstand tot zorgvoorzieningen dan leeftijdgenoten in 

de rest van de gemeente. Met name in de kern van de woonzorgzone Drielanden, 

waar de 75-plussers hun eigen gezondheid het minst goed beoordelen, is deze hoge 

tevredenheid zichtbaar. Voor 75-plussers met een goede gezondheid maakt de 

afstand tot zorgvoorzieningen minder uit. Voor hen is geen significant verschil 

zichtbaar tussen de woonzorgzone Drielanden en de rest van Harderwijk.  

Ten aanzien van zorg aan huis zijn er in de kern van de woonzorgzone 

Drielanden significant meer 75-plussers die thuiszorg of mantelzorg krijgen. Ook het 

gebruik van de personenalarmering ligt er hoger.  De aanwezigheid van personen-

alarmering zorgt voor extra tevredenheid over de manier waarop onverwachte zorg 

geleverd kan worden. 
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• Buurthuis: Het buurthuis in De Bogen heeft voornamelijk een wijkfunctie. De helft 

van de 75-plussers in de woonzorgzone Drielanden gaat er wel eens naartoe. De 75-

plussers in de kern van de woonzorgzone gaan vaker naar het buurtcentrum dan de 

75-plussers in de rest van de woonzorgzone. Behalve activiteiten is de open eettafel 

een veelgenoemde reden dat de 75-plussers naar het buurtcentrum komen. De 75-

plussers die nooit naar een buurthuis gaan, geven voornamelijk als reden op dat zij 

daar geen behoefte aan hebben. 

• Toegankelijkheid: Wat toegankelijkheid openbare ruimte betreft is woonzorgzone 

Drielanden aan een nadere toets onderworpen geweest en zijn diverse 

verbeteringen in de openbare ruimte aangebracht. Uit de beoordeling van 75-

plussers over de loop- en fietsroutes in de buurt, zijn met name de fietspaden van 

goede kwaliteit. Ten opzichte van de rest van Harderwijk is een bijzonder groot deel 

van de 75-plussers zéér tevreden over de fietsroutes in de buurt. Dat zou onder 

meer te maken kunnen hebben met de aparte fietsstroken en fietsstraten die er in 

Drielanden zijn. Wat overlast betreft, blijkt daarbij tevens dat er in woonzorgzone 

Drielanden significant minder vaak overlast van verkeer wordt ervaren. Ook over de 

looproutes zijn de 75-plussers in woonzorgzone Drielanden bovengemiddeld 

tevreden. De verschillen met de rest van Harderwijk zijn echter klein en blijken niet 

significant. Uit de toelichting op de vragen blijkt wel dat waar in de overige wijken 

relatief veel ouderen last hebben van ongelijke trottoirs, dit in woonzorgzone 

Drielanden geen problemen oplevert. Enkele 75-plussers in woonzorgzone 

Drielanden geven wel aan (nog meer) behoefte te hebben aan rustpunten 

onderweg. Het actualiseren van het bestaande Programma van Eisen voor de 

openbare ruimte in de woonzorgzone is één van de actiepunten die opgenomen is 

in de Wmo-nota ‘Beter voor elkaar’ die de gemeente Harderwijk in 2008 heeft 

vastgesteld. Deze afzonderlijke aandacht zou verdere focus ten aanzien van de 

toegankelijkheid van de wijk kunnen  betekenen.  

• Veiligheid: Een aspect dat in de opzet van de woonzorgzone minder nadrukkelijk 

naar voren is gekomen, maar wel significant beter wordt beoordeeld door de 75-

plussers is het gevoel van veiligheid. Dat geldt zowel voor het veiligheidsgevoel 

overdag als ’s nachts. In de toekomst zou het wijkveiligheidsplan daar nog verdere 

verbetering in kunnen brengen. Momenteel heeft het wijkveiligeheidsplan voor de 

woonzorgzone Drielanden echter nog geen prioriteit bij de gemeente, juist omdat 

het een relatief veilige wijk is. 

• Groen: Het groen in woonzorgzone Drielanden wordt ten opzichte van de rest van 

de gemeente ook bovengemiddeld positief beoordeeld. In de kern van de 

woonzorgzone is dat echter een stuk minder het geval. Daar is het groen juist een 

aandachtspunt. 

  

Aandachtspunten voor woonzorgzone Drielanden 

• Winkels: De realisatie van het winkelcentrum in woonzorgzone Drielanden heeft 

lang op zich laten wachten. Inmiddels is het in een ver gevorderd stadium, maar de 

afgelopen jaren hebben de bewoners nauwelijks winkelvoorzieningen tot hun 

beschikking gehad binnen de eigen wijk. Het ontbreken van winkels uit zich zeer 

sterk in de ontevredenheid van 75-plussers over de afstand tot voorzieningen voor 

dagelijkse boodschappen. Het is goed mogelijk dat deze ontevredenheid na de 

oplevering van het winkelcentrum omslaat in tevredenheid. Afhankelijk van het 
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aanbod dat het winkelcentrum gaat bieden zal deze tevredenheid hoger of lager zijn 

dan die in de andere wijken van Harderwijk waar grote winkelcentra aanwezig zijn. 

• Openbaar vervoer: Een tweede aandachtspunt dat naar voren is gekomen uit het 

onderzoek, blijkt het openbaar vervoer in de woonzorgzone Drielanden. Hoewel er 

wel een bus rijdt door de woonzorgzone, verbindt deze de wijk niet rechtstreeks 

met het centrum van Harderwijk. Met het openbaar vervoer loopt de route naar het 

centrum via het centraal station. Door een groot deel van de 75-plussers in de 

woonzorgzone Drielanden wordt dan ook aangegeven dat zij een verbinding met 

het centrum missen. Het opvallende hieraan is dat er voorheen wel een directe 

verbinding met het centrum bestaan heeft, maar dat deze na de nieuwe 

aanbestedingen verdwenen is. Ook geven de 75-plussers buiten de kern van de 

woonzorgzone Drielanden relatief vaak aan dat zij ontevreden zijn over de afstand 

tot een bushalte. Hoewel de gemeente geen eigenaar is van de busmaatschappijen, 

zou dit aandachtpunt wel een plek in het  nieuwe GVVP kunnen krijgen. 

Bijvoorbeeld ten aanzien van nieuwe aanbestedingen in het busnetwerk. 

• Informatiepunt: Het informatiepunt dat voorheen in de vorm van het Zorgbaken 

bezocht kon worden is inmiddels verdwenen. Wel wordt het vervangen door een 

Harderwijkpunt dat inmiddels in ontwikkeling is. Onder 75-plussers blijkt wel 

degelijk behoefte aan een informatiepunt of zorgpunt. Het feit dat dit echter geen 

grote aantallen zijn, maakt het lastig om een vorm te vinden waarin dit succesvol 

kan bestaan. De fysieke informatiebalie van het zorgbaken is inmiddels vervangen 

door een telefonische helpdesk, het Harderwijkpunt-Advies. Er zal nader onderzocht 

moeten worden of dit voor ouderen een effectieve invulling is voor het 

informatiepunt. 

• Groen: In paragraaf 7.2 is het groen als pluspunt van de woonzorgzone Drielanden 

genoemd. In zijn totaliteit scoort de wijk dan ook vrij goed ten opzichte van de rest 

van de gemeente. Echter is ook gebleken dat de beoordeling van het groen in de 

kern van de woonzorgzone een stuk minder goed is. Voor dit deel van de 

woonzorgzone kan de verbetering van het groen dan ook als aandachtspunt 

benoemd worden.  

• Sociale samenhang / eenzaamheid: Een laatste aandachtspunt met betrekking tot 

de woonzorgzone Drielanden heeft mogelijk ook te maken met het feit dat het een 

jonge wijk is binnen de gemeente Harderwijk. Hoewel 75-plussers de sociale 

samenhang in de buurt er over het algemeen even goed beoordelen als in de rest 

van Harderwijk, is de mate waarin men zich thuis voelt in de buurt en daaraan 

gehecht is een stuk lager dan elders in de gemeente.  

Ook blijkt dat één op de drie 75-plussers in woonzorgzone Drielanden wel 

eens behoefte heeft aan meer sociale contacten dan dat zij op dit moment hebben. 

Daarmee ligt het aandeel niet lager dan in de rest van de gemeente Harderwijk. Dit 

is een aandachtspunt dat zeker extra aandacht verdient. 

 

Al concluderend lijkt woonzorgzone Drielanden in Harderwijk op veel punten een goede 

woonplek voor ouderen. Dat blijkt uit de opzet van de wijk en het oordeel van de 75-

plussers daar over. Waar er nog aandachtspunten liggen, blijkt dat de gemeente Harderwijk 

al veel doet. Zo komt het winkelcentrum binnenkort gereed en wordt gewerkt aan de 

Harderwijkpunten. Het nieuwe GVVP en de actualisatie van het Programma van eisen voor 

de openbare ruimte bieden mogelijkheden om de verkeerssituatie, alsmede de toegankelijk-

heid van de openbare ruimte en de bereikbaarheid per openbaar vervoer tot een (nog) 
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hoger niveau te brengen. Het verbeteren van de groenvoorziening in de kern van de 

woonzorgzone is een aandachtspunt waarbij de gemeente Harderwijk moet beoordelen of 

dat een punt is waar  in het kader van de aantrekkelijkheid van de woonzorgzone actief 

beleid op gevoerd moet worden. Eenzaamheid, en de wens voor meer sociale contacten is 

tot slot een aandachtspunt dat om nader onderzoek en aandacht vraagt van gemeente en 

welzijnsorganisaties. 

 

Belang van woonzorgzones voor 75-plussers in het algemeen 

Bovengenoemde conclusies zijn toegespitst op de specifieke situatie in Harderwijk. Uit de 

onderzoeksresultaten kan echter in zijn algemeenheid worden geconcludeerd dat, daar 

waar investeringen worden gedaan in aspecten die belangrijk zijn voor een woonzorgzone, 

dit een positief effect heeft op de tevredenheid van 75-plussers. En juist ook daar waar de 

investeringen achterwege blijven, benoemen de 75-plussers dit als aandachtspunten.  

In het algemeen is dit voor gemeenten en andere partijen die betrokken zijn bij de 

ontwikkeling van woonzorgzones een signaal om te (blijven) investeren in het geschikt 

maken van woonwijken voor 75-plussers.  

 

Aanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek 

Met dit onderzoek is het functioneren van woonzorgzone Drielanden in Harderwijk voor 75-

plussers die daar zelfstandig wonen, in grote lijnen aan de orde gesteld. Van de wijze 

waarop deze woonzorgzone vorm heeft gekregen, kunnen we een aantal dingen leren. 

Zowel over de aspecten die goed als die (tot nu toe) minder goed uit de verf zijn gekomen. 

 

Het ontwikkelen van woonzorgzones is effectief 

Uit het positieve oordeel van de 75-plussers over de diverse onderdelen van woonzorgzone 

Drielanden kunnen we in elk geval concluderen dat het nut heeft speciale aandacht te 

besteden aan de geschiktheid van een wijk voor ouderen. Ook al is de algehele 

woontevredenheid van alle ouderen in Harderwijk zeer hoog, specifieke aspecten van de 

woonzorgzone maken het voor 75-plussers, juist ook die met een minder goede 

gezondheidstoestand, in deze wijk nog plezieriger wonen. Aandacht voor geschikte 

woningen voor senioren, een compleet zorg- en welzijnsaanbod en een goed ingerichte 

openbare ruimte zijn dé aspecten waar in Drielanden veel aandacht is besteed en waar de 

75-plussers nu de vruchten van plukken.  

 

Denk aan het tijdig ontwikkelen van voorzieningen 

Van de woonzorgzone Drielanden kunnen we echter ook leren dat het zeer belangrijk is om 

parallel aan de ontwikkeling van de woningen rekening te houden met die van commerciële 

voorzieningen. Wanneer senioren in een woonzorgzone komen wonen, mogen zij 

verwachten dat de noodzakelijke voorzieningen aanwezig zijn. Een goede samenwerking 

tussen gemeente en ontwikkelende partijen waarbij duidelijke afspraken worden gemaakt 

over de ontwikkeling van de voorzieningen, is voor het begin af aan slagen van een 

woonzorgzone van essentieel belang. In Drielanden hebben de bewoners onnodig lang op 

de voorzieningen moeten wachten.  

 Dit aandachtspunt zal voornamelijk van toepassing zijn wanneer woonzorgzones in 

een nieuwbouwwijk worden gerealiseerd. Bij de realisatie van woonzorgzones in bestaande 

wijken zullen voorzieningen grotendeels al aanwezig zijn.  
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Aandachtspunten voor woonzorgzone Drielanden in Harderwijk 

Verder zijn er aandachtpunten die in dit onderzoek naar woonzorgzone Drielanden boven 

gekomen die om extra aandacht of nader onderzoek vragen. 

• Allereerst zijn er praktische aandachtspunten benoemd ten aanzien van de 

openbare ruimte. Ondanks de aandacht voor de openbare ruimte geven de 75-

plussers aan dat deze op specifieke punten (zowel toegankelijkheid als 

aantrekkelijkheid door groen) nog kan verbeteren. De gemeente kan deze 

aandachtspunten, mogelijk in samenspraak met de 75-plussers, aanpakken. Door 

middel van een wijkschouw of herhaling van de eerder uitgevoerde omgevingstoets 

kunnen verbeterpunten nader in kaart en tot uitvoering worden gebracht. Voor het 

waarborgen van een hoge kwaliteit van de openbare ruimte in een bijzonder wijk als 

een woonzorgzone, zou zo’n toets wellicht periodiek uitgevoerd moeten worden. Zo 

kunnen aandachtspunten actief worden aangepakt.  

• In lijn met het voorgaande zou ook wat betreft het actief bevorderen van de 

veiligheid in woonzorgzone Drielanden mogelijk toch een wijkveiligheidsplan 

opgesteld kunnen worden. Het is prettig dat de 75-plussers ook zonder een actief 

veiligheidsbeleid boven gemiddeld tevreden zijn over de veiligheid in de 

woonzorgzone. Maar aan het waarborgen en continueren van deze situatie kan het 

opstellen van een wijkveiligheidsplan wellicht een extra bijdrage leveren. 

• Aan het aandachtspunt openbaar vervoer in Drielanden zou de gemeente extra 

aandacht kunnen geven in het nieuwe GVVP dat in de maak is. In samenwerking met 

de busmaatschappijen kunnen mogelijk verbeteringen getroffen worden voor de 

openbaar vervoerverbinding van (heel) Drielanden met de rest van Harderwijk, 

waaronder ook het centrum. Ook de functie van de regiotaxi kan wellicht benut 

worden voor het aanpakken van dit aandachtspunt. 

• Ten aanzien van het sociale welzijn van de 75-plussers zijn er in dit onderzoek ook 

een aantal zaken opgemerkt. Een belangrijke conclusie daarbij is dat onder een deel 

van de 75-plussers in Harderwijk gevoelens van eenzaamheid spelen. Daarbij is 

echter ook geconcludeerd dat de (overigens goed functionerende) voorzieningen in 

de buurthuizen hier niet een directe oplossen voor zullen bieden. De 75-plussers die 

meer behoefte hebben aan sociale contacten geven aan dat zij die niet per definitie 

in het buurthuis zoeken. Ze hebben er lang niet allemaal behoefte aan daar naartoe 

te gaan. Voor een klein deel van de eenzame ouderen zou een beter passend 

aanbod, dichter in de buurt, echter wel verschil kunnen maken. Er is nader 

onderzoek gewenst om meer zicht te krijgen op de specifieke behoeften van deze 

kwetsbare groep ouderen. 

• Aanvullend op het welzijnsaspect kan tot slot worden opgemerkt dat de gemeente 

Harderwijk nu Harderwijkpunten ontwikkelt. Deze komen in de plaats van de 

voormalige zorgbakens. Op het moment dat de enquête werd uitgevoerd waren de 

zorgbakens voor een deel al gesloten en de Harderwijkpunten pas net in 

ontwikkeling. Uit dit onderzoek blijkt dat een deel van de 75-plussers wel behoefte 

heeft aan een dergelijk welzijnspunt. Het is aan de gemeente en 

welzijnsorganisaties om te blijven monitoren of de ontwikkelingen van het 

Harderwijkpunt aansluiten bij de behoefte die ten aanzien van die punten is.  
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Meer onderzoek naar de sociale kant van woonzorgzones 

Met dit onderzoek is een antwoord op de geformuleerde probleemstelling gegeven. Een 

eerste evaluatie naar het effect van woonzorgzones op de woontevredenheid van 75-

plussers heeft plaatsgevonden. Gedurende het onderzoek, en aan de hand van de 

onderzoeksuitkomsten, zijn echter ook weer nieuwe vragen boven gekomen. Dit zijn zaken 

die in vervolgonderzoek aan de orde kunnen worden gesteld. 

 Zo blijkt dat de ontwikkeling van woonzorgzones zich grotendeels richt op fysieke  

aspecten als aanbod van geschikte woningen en voldoende (zorg)voorzieningen en een 

toegankelijke openbare ruimte. Zoals uit dit onderzoek is gebleken, zijn dit zondermeer 

belangrijke aspecten waaruit een woonzorgzone dient te bestaan. Het geeft echter te 

denken dat een belangrijk deel van de 75-plussers op sociaal vlak behoefte heeft aan meer 

sociale contacten. De huidige aanpak voor het ontwikkelen van een woonzorgzone, ook al 

met een uitgebreid welzijnsaanbod in een buurthuis, lijkt hier geen adequaat antwoord op 

te bieden. Zoals in de toelichting op het concept woonzorgzone besproken is, lijkt het 

bevorderen van sociale samenhang ook voornamelijk in het landelijk gebied een speerpunt 

binnen de ontwikkeling van woonzorgzones. Wellicht dat nader onderzoek naar de sociale 

behoeften van ouderen en de oplossingen die men in woonzorgzones in het landelijk gebied 

en elders toepast tot nadere inzichten kunnen leiden op dit vlak. Als ook het welzijnsaspect 

optimaal geïntegreerd kan worden in de woonzorgzone, kan deze behalve in fysieke zin ook 

in sociale zin een nog betere bijdrage leveren aan het zo lang mogelijk zelfstandig wonen 

van ouderen. 
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1. Inleiding 

In veel gemeenten wordt de laatste jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van 

woonzorgzones. Een belangrijk doel van woonzorgzones is dat ouderen op een prettige 

manier zelfstandig kunnen blijven wonen. In die zin sluit deze ontwikkeling aan bij het 

ouderenbeleid, dat er steeds meer op gericht is om zorgbehoevende ouderen een plek 

midden in de samenleving te bieden. Dit onderzoek richt zich op de vraag welk effect het 

wonen in woonzorgzone heeft op de woontevredenheid van ouderen, en vormt daarmee 

een evaluatie op het concept van de woonzorgzone.  

 

Dit eerste hoofdstuk geeft een introductie op dit onderzoek naar de invloed van 

woonzorgzones op de woontevredenheid van ouderen. In paragraaf 1.1 worden een aantal 

ontwikkelingen geschetst die op de achtergrond van dit onderzoek een rol spelen. De 

aanleiding van het onderzoek komt in paragraaf 1.2 aan bod. Paragraaf 1.3 en 1.4 schetsen 

het onderzoekskader en in paragraaf 1.5 en 1.6 worden vervolgens de probleemstelling en 

doelstelling van het onderzoek geformuleerd. Paragraaf 1.7 vormt ten slotte de leeswijzer 

ten aanzien van de gehele rapportage. 

 

 

1.1. Trends en achtergronden 

Vergrijzing  

De Nederlandse bevolking vergrijst. Hiermee wordt bedoeld dat ouderen een steeds groter 

aandeel van de bevolking gaan uitmaken. Hier liggen diverse oorzaken aan ten grondslag. 

Ten eerste werden in veel westerse landen vlak na de Tweede Wereldoorlog veel kinderen 

geboren, de zogenoemde babyboomgeneratie. De kinderen die destijds geboren zijn, 

worden nu ouder. De vergrijzing als effect van deze geboortegolf zal van tijdelijke aard zijn. 

Een andere, meer structurele, oorzaak voor de vergrijzing is de toenemende levens-

verwachting van de bevolking. In de periode 1950-2007 steeg de levensverwachting voor 

mannen van 70,4 tot 78,0 jaar en voor vrouwen van 72,7 naar 82,3 jaar (RIVM, 2008). Naar 

verwachting zal de levensverwachting in de komende jaren nog verder toenemen.  

Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat op 1 januari 

2008 27% van de Nederlandse bevolking ouder was dan 55 jaar. De bevolkingsprognose van 

het CBS (zie figuur 1.1a) wijst uit dat in 2028 ruim eenderde van de Nederlandse bevolking 

55 jaar of ouder is, dat zijn circa 6,2 miljoen mensen. Vanaf 2032 geeft de prognose een 

daling van het aantal 55-plussers weer. De totale bevolkingsomvang zal nog tot 2034 een 

stijgende lijn laten zien en vervolgens af gaan nemen. Het aantal 75-plussers (de oudere 

ouderen) blijft echter gedurende de gehele periode 2008-2048 toenemen. In deze periode 

verdubbelt het aandeel 75-plussers van 7% tot 14%. In 2048 zijn 2,3 miljoen mensen ouder 

dan 75 jaar, ten opzichte van 1,1 miljoen in 2008 en 1,8 miljoen in 2028. Binnen de groep 

55-plussers zal de groep 75-plussers dus een steeds groter aandeel in gaan nemen. 
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Figuur 1.1a: Bevolkingsprognose 2008-2048.                  Figuur 1.1b: Huishoudensprognose 2008-2048. 
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Bron: CBS bevolkingsprognose 2007-2050.                  Bron: CBS bevolkingsprognose 2007-2050.  

 

De vergrijzing van de bevolking is nog sterker terug te zien in het aandeel 55-plus 

huishoudens. Het aantal huishoudens waarvan de hoofdbewoner 55 jaar of ouder is, stijgt 

de komende 20 jaar met ruim 10% naar circa 3,8 miljoen huishoudens (zie figuur 1.1b). Bijna 

de helft van de huishoudens is dan 55 jaar of ouder. Ook in de huishoudensprognose is 

zichtbaar dat op het punt dat het aantal 55-plus huishoudens stabiliseert, het aantal 75-plus 

huishoudens toe blijft nemen en dus een steeds omvangrijker aandeel van de groep 

ouderen wordt. In de uitvoering van dit onderzoek staat de groep ouderen van 75 jaar en 

ouder centraal. In paragraaf 1.3 wordt de achtergrond hiervan nader toegelicht. 

 

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen 

De trend van de vergrijzende bevolking en de gevolgen daarvan zijn steeds vaker een punt 

van aandacht. Een van de aandachtspunten betreft de huisvesting van de steeds groter 

wordende groep ouderen. Ten aanzien van het woongedrag van ouderen zien we een 

verschuiving van wonen in intramurale instellingen (bijvoorbeeld het verzorgings- of 

verpleeghuis) naar zelfstandig wonen met zorg aan huis. Door de zogenoemde trend van 

extramuralisering zijn mensen die afhankelijk worden van zorg dus niet meer per definitie 

aangewezen op intramurale instellingen. Dit proces wordt ook wel ‘vermaatschappelijking 

van de zorg’ genoemd (Aedes-Actiz, 2006, p.5). Ondanks beperkingen en de behoefte aan 

zorg wordt deze mensen, net als ieder ander, een plek geboden in een zelfstandige woning 

midden in de samenleving, binnen gewone woonwijken. 

Extramuralisering en het zo lang mogelijk zelfstandig wonen, worden al sinds 

geruime tijd door de overheid gezien als belangrijke speerpunten van het ouderenbeleid. In 

de periode na de Tweede Wereldoorlog is het ouderenbeleid in Nederland ontstaan. De 

woningnood zorgde er in de wederopbouwperiode voor dat er op grote schaal 

bejaardentehuizen werden gebouwd (Van Delden et al., 1999, p.28). Vanaf 1970 wordt 

beleid ten aanzien van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van ouderen echter steeds 

belangrijker. Zo spreekt de Nota bejaardenbeleid 1970 (Ministerie van Cultuur, Recreatie en 

Maatschappelijk werk, 1970, p.34) uit dat ‘de vanzelfsprekende gemeenschappelijke 

woonvorm voor bejaarden naar de achtergrond is verdwenen’. De nota streeft naar 

zelfstandigheid en integratie in de samenleving. Ouderen moeten niet buiten de 

samenleving geplaatst worden, maar er juist zoveel mogelijk bij worden betrokken. Sinds de 

Nota bejaardenbeleid 1970  is dit aandachtspunt in het ouderenbeleid van gelijke strekking 

gebleven.   
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Sinds 1 januari 2007 wordt het rijksbeleid ten aanzien van de zelfstandigheid van 

ouderen kracht bijgezet door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet 

richt zich op het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van burgers. Het 

motto en maatschappelijke doel van deze nieuwe wet is ‘meedoen’ (VWS en VNG, 2008). 

Aangezien gemeenten dichter bij de burgers staan dan het Rijk en daardoor ook beter 

weten wat hun inwoners nodig hebben, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering 

van de Wmo. De Wmo biedt de kaders waarbinnen gemeenten Wmo-beleid, afgestemd op 

de behoeften van hun eigen inwoners, kunnen vormgeven.  

 

 

1.2. Aanleiding 

In de ontwikkelingsplannen voor het stadsdeel IJburg in Amsterdam  wordt eind jaren ´90 

een nieuw woonconcept geïntroduceerd, de woonzorgzone (zie het kader ‘Het begrip 

woonzorgzone’ voor een begripsomschrijving). Met de woonzorgzone introduceert het 

stadsdeel een woonconcept dat aansluit bij de wens om mensen zo lang mogelijk zelfstandig 

te kunnen laten wonen. De filosofie die schuil gaat achter de ontwikkeling van IJburg als 

woonzorgzone is: ‘als een wijk naast voorzieningen beschikt over een integraal 

georganiseerd aanbod van aanpasbare woningen, zorg en dienstverlening aan huis, dan zijn 

intramurale voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking overbodig’ (Aedes-

Actiz, 2002, p.1). Het concept voor de woonzorgzone biedt de mogelijkheid voor een 

integrale ontwikkeling van wonen, welzijn en zorg op wijkniveau. Hoofdstuk 3 geeft een 

uitgebreide beschrijving van het concept woonzorgzone. 

 

Het begrip ‘woonzorgzone’ 

Aedes-Actiz Kennis Centrum Wonen-Zorg (2006, p.6) omschrijft de woonzorgzone als ‘een buurt, wijk 

of dorp waarin optimale condities zijn geschapen voor wonen met zorg en welzijn, tot en met niet-

planbare 24 uurs zorg’. Een belangrijk kenmerk van de woonzorgzone is dat het een gewone wijk is 

waar jong en oud, wel en niet zorgbehoevend samenleven. Het wonen, de woonomgeving, zorg en 

dienstverlening en het voorzieningenniveau zijn echter wel toegerust op bewoners met een 

zorgvraag. Deze omschrijving van de woonzorgzone sluit aan bij een van de doelstellingen van de 

Wmo. In de Wmo zijn negen prestatievelden opgenomen waarvan de eerste ‘het bevorderen van de 

sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten’ is. Ten aan zien van 

leefbaarheid wordt vervolgens de volgende omschrijving gegeven: ‘het wonen in een prettige en 

veilige omgeving, met de mogelijkheid om (thuis of in de buurt) gebruik te kunnen maken van 

(eenvoudige) zorg-, welzijns- en gemaksdiensten’. Huis, diensten / voorzieningen en omgeving zijn de 

kernbegrippen in deze omschrijving (VWS en VNG, 2008). Gemeenten kunnen naar eigen inzicht 

prioriteiten stellen en invulling geven aan dit prestatieveld. Dat kan bijvoorbeeld door het inrichten 

van gebieden als woonzorgzone. 

 

In navolging op de Amsterdamse plannen voor het stadsdeel IJburg implementeerden 

meerdere Nederlandse gemeenten het concept van de woonzorgzone in hun ontwik-

kelingsplannen. Aedes-Actiz houdt de ontwikkeling van de woonzorgzones bij in een 

databank. In deze databank waren op 1 juni 2009 97 woonzorgzones
 
opgenomen

1
.  

                                                      
1
 De databank van Aedes-Actiz geeft een indruk van de woonzorgzones in Nederland. Partijen die woonzorgzones ontwikkelen 

zijn niet verplicht hun project aan de database toe te voegen. Aedez-Actiz verwacht dan ook dat er meer ontwikkelingen 

gaande zijn dan in de databank aangegeven staan.  
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De woonzorgzones zijn naar vier typen locaties toegedeeld: bestaande wijken in de 

stad, dorpen, plattelandsgebieden en vinex-locaties. Een groot deel van de woonzorgzones 

is in voorbereiding of nog in ontwikkeling. Een beperkt aantal woonzorgzones staat in de  

databank aangemerkt met de status  ‘operationeel’.  

 

Het concept woonzorgzone is in diverse opzichten een interessant thema voor onderzoek. 

Zo is er inmiddels onderzoek gedaan naar, en geschreven over de totstandkoming van 

woonzorgzones (o.a. Poorter, 2005; Hendrixen, 2007). Uit het onderzoek van Hendrixen, dat 

is uitgevoerd in de provincie Gelderland, blijkt dat er meerdere knelpunten spelen bij het 

ontwikkelproces van een woonzorgzone. Wet- en regelgeving, het samenwerken met 

concurrenten, financiering, ruimtelijke inpassing en inhoudelijke complexiteit, maken dat 

het ontwikkelen van een woonzorgzone makkelijker gezegd is dan gedaan (Hendrixen, 2007, 

pp. 3-4). Ondanks al deze knelpunten zijn diverse woonzorgzones inmiddels toch het 

stadium van planvorming en ontwikkeling gepasseerd en in gebruik gekomen.  

Het feit dat er inmiddels woonzorgzones in gebruik komen, vormt de directe 

aanleiding tot dit onderzoek. Want, juist omdat het ontwikkelproces van woonzorgzones zo 

intensief en complex is, en er in de praktijk veel knelpunten blijken te zijn, is het des te meer 

van belang om na te gaan wat het effect van deze inspanningen is.  

 

 

1.3. Effect van de woonzorgzone op de woontevredenheid van 75-plussers 

Om het effect van de woonzorgzone te meten staat in dit onderzoek de woontevredenheid 

van 75-plussers centraal.  

 

Onderzoeksthema: woontevredenheid 

Zelfstandigheid kan voor een groot deel worden bevorderd door ouderen een passende 

woonsituatie te bieden. Een slechte relatie tussen ouderen en hun woonsituatie kan leiden 

tot gebrek aan zelfstandigheid en vereenzaming (Perez et al., 2001, p.174). Hieruit blijkt dat 

een goede woonsituatie van groot belang is voor het algehele welzijn van ouderen. Deze 

redenatie wordt tevens bevestigd door Baars et al. (1994, p.60), die stellen dat het wonen 

relevanter wordt met het ouder worden, omdat veel andere rollen (zoals werk en opvoeding 

van kinderen) wegvallen. Het leven van ouderen valt daardoor steeds meer samen met het 

wonen op zich. Dat maakt dat de woonsituatie een belangrijk aspect is ten aanzien van de 

levenskwaliteit van ouderen. 

Zoals verwoord in de begripsbepaling van Aedes-Actiz (2006, p.6) zijn in een 

woonzorgzone optimale condities geschapen voor wonen met zorg en welzijn. De 

gezamenlijke doelstelling van betrokken partijen bij de ontwikkeling van woonzorgzones is 

dan ook het creëren van ‘een aantrekkelijke woon- en leefomgeving met de mogelijkheid 

van zorg aan huis of in de buurt van de woning van wie zorg nodig heeft en met de 

belangrijkste voorzieningen op loopafstand’ (Poorter, K. en Van der Voordt, T., 2005, p.50). 

En de achterliggende gedachte achter het concept is een ongewenste verhuizing naar een 

onzelfstandige woonvoorziening voorkomen kan worden. Woonzorgzones bevorderen 

zodoende de woonkeuzemogelijkheden voor mensen die anders aangewezen zijn op een 

intramurale voorziening. 
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Een woonzorgzone zou voor ouderen dus zeer gunstige woonomstandigheden 

moeten bieden. Als dat zo is, zou dat een positieve uitwerking moeten hebben op de 

ouderen in woonzorgzones. Een aspect waar die positieve uitwerking aan gemeten kan 

worden is de woontevredenheid van ouderen. Binnen dit onderzoek staat dit centraal. Om 

de woontevredenheid van de ouderen in Harderwijk te meten wordt in dit onderzoek 

gebruik gemaakt van een schriftelijke enquête. 

 

Onderzoeksdoelgroep: 75-plussers 

Woonzorgzones richten zich op de brede doelgroep van “bewoners met een zorgvraag” 

(Aedes-Actiz, 2006, p.6). Binnen de doelgroep zorgvragers is een onderverdeling te maken. 

Enerzijds is er de doelgroep ouderen. Met het vermaatschappelijken van de zorg zijn aan de 

andere kant ook andere doelgroepen zoals geestelijk en lichamelijk gehandicapten een 

categorie zorgvragers waar een woonzorgzone zich op richt. In dit onderzoek staat de 

eerstgenoemde groep zorgvragers, de ouderen, centraal. Eerder al is vastgesteld dat het 

aandeel van deze doelgroep op de bevolking fors zal toenemen door de vergrijzing. Het 

concept woonzorgzone zou voor hen uitkomst moeten bieden om zo lang mogelijk naar 

tevredenheid zelfstandig te wonen.  

Inzoomend op de doelgroep ouderen is deze op te delen in twee leeftijdsfasen, de 

derde leeftijd en de vierde leeftijd (VROM, 2007, p.5). Deze volgen op de eerste en tweede 

leeftijd, respectievelijk opgroeien en volwassen zijn. Hoewel de leeftijdsgrenzen voor de 

derde en vierde leeftijd niet vaststaan, wordt doorgaans gebruik gemaakt van 55 tot 75 jaar 

voor de derde leeftijd en 75+ voor de vierde leeftijd (VROM, 2007, p.5). Gezondheids-

problemen zijn de onderscheidende factor tussen de derde leeftijd en de vierde leeftijd. In 

de derde leeftijd staan gezondheidsproblemen nog niet op de voorgrond. Anticiperend op 

de toekomst kunnen ook deze mensen echter bewust kiezen voor het wonen in een 

woonzorgzone, en hun woontevredenheid af laten hangen van aspecten die de 

woonzorgzone te bieden heeft. In dit onderzoek is er echter voor gekozen om alleen 

personen vanaf 75 jaar (de vierde leeftijd) die zelfstandig wonen in de onderzoeksdoelgroep 

op te nemen. Dit omdat deze groep ouderen over het algemeen de daadwerkelijke 

gebruikers van de specifieke voorzieningen van de woonzorgzone zullen zijn.  

 

 

1.4. Woonzorgzone Drielanden in Harderwijk 

Woonzorgzone Drielanden in Harderwijk is een van de woonzorgzones uit de database van 

Aedes-Actiz die de status operationeel draagt. Uit een gesprek met de gemeente blijkt 

echter dat, hoewel de ontwikkeling van de woonzorgzone een ver gevorderd stadium heeft 

bereikt, er nog de nodige ontwikkelingen gaande zijn. Toch is er in dit onderzoek voor 

gekozen om de woonzorgzone in Harderwijk als onderzoekscase te gebruiken. Mede omdat 

ook vanuit de gemeente Harderwijk belangstelling bestaat voor een tussentijdse evaluatie 

om te bezien of de ontwikkelingen de goede kant op gaan. 

Het bijzondere aan de woonzorgzone Drielanden is dat de realisatie ervan heeft 

plaatsgevonden in een nieuwbouwwijk (een vinex-locatie). Bij het ontwerp van het gebied is 

dus rekening gehouden met het feit dat het een ‘bijzondere’ wijk zou worden. In de andere 

operationele woonzorgzones betreft het ontwikkelingen in bestaande gebieden. Die 

gebieden zijn dus getransformeerd naar een woonzorgzone. In die gevallen moet altijd 

rekening worden gehouden met een bestaande situatie, waarin obstakels en onmogelijk-

heden zich kunnen voordoen. In die optiek is woonzorgzone Drielanden dan ook 
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verschillend van de andere operationele woonzorgzones. Drielanden is van meet af aan als 

woonzorgzone ontwikkeld, en zou dus in essentie een volledig complete woonzorgzone  

kunnen zijn. Er zijn op dit moment echter nog enkele punten waarop de woonzorgzone niet 

compleet is. Zo is het realiseren van commerciële voorzieningen bij nieuwbouwprojecten 

doorgaans lastig omdat daarvoor voldoende draagvlak aanwezig moet zijn. Het geplande 

winkelcentrum in Drielanden is om die reden op dit moment dan ook nog niet gereed. Bij de 

transformatie van een bestaand gebied tot woonzorgzone zullen veel commerciële 

voorzieningen al aanwezig zijn. In die zin wordt op dit punt dan ook geen waardeoordeel 

gegeven over de verschillende typen woonzorgzones. Wel heb ik vanwege het feit dat een 

hele wijk in Harderwijk van begin af aan met een bepaalde visie is ontwikkeld en vanuit dat 

oogpunt uiteindelijk een volledige woonzorgzone zal zijn, er voor gekozen om deze 

(grotendeels) operationele woonzorgzone als onderzoekscase in dit onderzoek te gebruiken.  

 

Woonzorgzone Drielanden 

De wijk Drielanden ligt ten zuid-westen van de stad Harderwijk, en wordt door de A28 van de stad 

gescheiden (zie figuur 1.2).  In 2020 zullen er circa 11.000 mensen in de wijk wonen (Nouws, 2005, 

p.27). Omdat de wijk zo’n eind van het stadscentrum ligt, is bij de planning ervan rekening gehouden 

dat de wijk een eigen voorzieningencentrum krijgt. Dit voorzieningencentrum ligt in de kern van de 

woonzorgzone. Het winkelcentrum is momenteel nog in aanbouw. In 2005 is al wel een 

multifunctioneel centrum in de kern van de woonzorgzone Drielanden opgeleverd, De Bogen. Dit 

multifunctioneel centrum, waar wonen, zorg en activiteiten zijn geclusterd, vormt het hart van de 

woonzorgzone.  

 

Figuur 1.2: Woonzorgzone Drielanden met als kern multifunctioneel centrum De Bogen.  

 
Bron: Nouws, H., 2005, p.27. 

 

Naast Drielanden heeft de gemeente Harderwijk een tweede wijk als woonzorgzone 

benoemd. Het is de bestaande wijk Stadsdennen. De komende jaren zal ook in deze wijk 

geïnvesteerd worden om deze tot woonzorgzone te maken. Stadsdennen staat in dit 

onderzoek niet centraal, maar zal in de vergelijking van Drielanden met de andere wijken in 

Harderwijk op diverse plekken aan de orde komen.  

Centrum Harderwijk 

De Bogen 
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1.5. Probleemstelling en deelvragen 

Het voorgaande samenvattend, is het huidige beleid gericht op het langer zelfstandig laten 

wonen van ouderen. Daartoe zouden ouderen in plaats van in verzorgzings- en 

verpleeghuizen in ‘gewone’ wijken moeten blijven wonen. Door een gebied in te richten als 

woonzorgzone zou het ook voor ouderen als passende woonomgeving moeten kunnen 

dienen, zelfs als deze ouderen zorg nodig hebben.  

Woonzorgzone Drielanden in Harderwijk is inmiddels vier jaar oud. En zoals in 

paragraaf 1.4 beschreven, vormt deze woonzorgzone de onderzoekscase binnen dit 

onderzoek. De probleemstelling is om die reden dan ook specifiek op deze onderzoekscase 

gericht: 

 

In hoeverre heeft het wonen in woonzorgzone Drielanden een positieve invloed op de 

woontevredenheid van 75-plussers?  

 

Uit de formulering van de probleemstelling blijkt dat de focus van het onderzoek bij de 

bewoners ligt. Het onderzoek moet uitwijzen of de woonzorgzone een positieve invloed 

heeft op de bewoners ervan. Het beantwoorden van deze probleemstelling gebeurt aan de 

hand van de volgende twee deelvragen: 

 

1. In hoeverre komen de aspecten die de woontevredenheid beïnvloeden terug in 

woonzorgzone Drielanden? En in hoeverre verschilt de wijk daarin van de rest van 

Harderwijk?  

 

2. In hoeverre ligt de woontevredenheid van 75-plussers in woonzorgzone Drielanden 

hoger dan die van 75-plussers in andere delen van Harderwijk en waar heeft dat 

mee te maken? 

 

 

1.6. Doelstelling 

De resultaten van dit onderzoek kunnen op diverse manieren van belang zijn. Zowel de  

maatschappelijke als wetenschappelijke relevantie wordt hier nader toegelicht. 

 

Maatschappelijke relevantie 

Het concept van de woonzorgzone wordt door tal van gemeenten ontwikkeld. Zij doen dat 

met diverse verwachtingen, waaronder het bieden van een goede woonomgeving voor 

ouderen. Dit onderzoek biedt de mogelijkheid om het effect van de woonzorgzone op de 

woontevredenheid van ouderen te meten. Het voorziet ten aanzien van dit aspect dan ook 

in een eerste evaluatie van het concept ‘woonzorgzone’.  

Aangezien het onderzoek zich beperkt tot de gemeente Harderwijk en de 

woonzorgzone Drielanden, gelden de uitspraken in dit onderzoek vanzelfsprekend alleen 

voor deze gemeente. Er kunnen geen algemeen geldende uitspraken worden gedaan over 

woonzorgzones in het algemeen. De uitkomsten geven echter wel inzicht in de wijze waarop 

een woonzorgzone de woontevredenheid kan beïnvloeden. Voor andere gemeenten die 

werken met woonzorgzones geeft dit een eerste indruk van de effecten die de diverse 

aspecten van de woonzorgzone kunnen hebben.  
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Wetenschappelijke relevantie 

Ook in wetenschappelijk opzicht kan dit onderzoek een bijdrage leveren aan de bestaande 

kennis over de relatie tussen woonzorgzones en de woontevredenheid van ouderen.  Dit 

specifieke onderzoeksvlak wordt extra interessant nu woonzorgzones het stadium van 

afronding bereiken. Onderzoek naar het stadium waarin het concept zijn effectiviteit moet 

gaan bewijzen, kan relevante informatie opleveren ten aanzien van het denken over 

woonzorgzones. Een belangrijk doel van dit onderzoek is dan ook om op basis van een 

casestudie naar woonzorgzone Drielanden in Harderwijk nieuwe kennis bij te dragen over 

het actuele thema van de woonzorgzones. 

 Daarnaast is de nadruk op de leeftijdsgroep 75-plussers in wetenschappelijk opzicht 

vernieuwend. Veelal wordt in onderzoek naar ouderen een bredere groep aangehaald, 

bijvoorbeeld van 55-plussers of 65-plussers. Met betrekking tot het concept van de 

woonzorgzone zijn echter voornamelijk 75-plussers, mensen in de vierde leeftijd, een 

interessante onderzoeksdoelgroep. Met de onderzoeksresultaten zal ten aanzien van de 

kennis over deze leeftijdsgroep een bijdrage geleverd worden.  

 

 

1.7. Leeswijzer 

Dit onderzoek is opgedeeld in zeven hoofdstukken. Deze inleiding op het onderzoek vormt 

het eerste hoofdstuk. Hierna volgt een korte inhoud van de hoofdstukken twee tot en met 

zeven:  

• Hoofdstuk 2 beschrijft vanuit de bestaande literatuur diverse theorieën ten aanzien 

van de woontevredenheid van ouderen.  

• Hoofdstuk 3 gaat dieper in op het concept van de woonzorgzone. Het is evenals 

hoofdstuk 2 een beschrijvend hoofdstuk, gebaseerd op bestaande literatuur. Het 

hoofdstuk besluit met een conceptueel model, dat de basis vormt voor het 

empirisch onderzoek. 

• Hoofdstuk 4 bevat een nadere uitwerking van de opzet en uitvoering van het 

empirisch onderzoek. 

• Hoofdstuk 5 beschrijft de situatie in Harderwijk en geeft aan in hoeverre de 

aspecten uit het concept woonzorgzone in de onderzoeksgebieden terug te vinden 

zijn. Een vergelijking tussen woonzorgzone Drielanden en de rest van Harderwijk 

wordt gemaakt.  

• Hoofdstuk 6 bevat de onderzoeksresultaten op basis van de schriftelijke woon-

tevredenheidsenquête. Als aanvulling op dit hoofdstuk is een los bijlagenrapport 

toegevoegd waarin alle relevante spss-output ten behoeve van het 

tevredenheidsonderzoek per thema is weergegeven.  

• Hoofdstuk 7 geeft tot slot de conclusies en aanbevelingen ten aanzien van het 

onderzoek weer. 
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2. Woontevredenheid van ouderen 

Dit hoofdstuk gaat in op de factoren die van invloed zijn op de woontevredenheid van 

ouderen. In paragraaf 2.1 wordt eerst ingegaan op het begrip ‘woontevredenheid’ zelf. Wat 

wordt hier eigenlijk mee bedoeld? Vervolgens wordt in paragraaf 2.2 een overzicht gegeven 

van de diverse factoren die van invloed zijn op de woontevredenheid van ouderen. Het 

aanbod van literatuur op het gebied van woontevredenheid is groot. Voor dit onderzoek is 

hoofdzakelijk gebruik gemaakt van literatuur over woontevredenheid die specifiek gericht is 

op ouderen, de doelgroep binnen dit onderzoek.  

 

 

2.1. De definitie van woontevredenheid 

In de literatuur worden diverse definities van de term ‘woontevredenheid’ gegeven. Perez 

et al. (2001, p.175) geven aan dat ‘Residential satisfaction refers to individuals’ appraisal of 

the conditions of their residential environment, in relation to their needs, expectations and 

achievements’. Woontevredenheid zegt dus iets over de waardering die iemand geeft aan 

de omstandigheden in zijn of haar woonomgeving. Uit deze definitie blijkt tevens dat 

woontevredenheid gebonden is aan een persoon, een individu. Die eigenschap maakt 

woontevredenheid dan ook tot subjectief begrip.  

Ook Amerigo en Aragones (1997, p.48) verwijzen naar de subjectiviteit van het 

begrip woontevredenheid. Zij beschrijven dat objectieve kenmerken door individuen 

worden beoordeeld en daardoor subjectieve kenmerken worden. Op basis van persoonlijke 

kenmerken van het individu wordt de vertaalslag van objectief naar subjectief gemaakt (zie 

figuur 2.1). Amerigo en Aragones (1997, p.47) zien woontevredenheid aan de ene kant als 

‘een belangrijk aspect voor het meten van de levenskwaliteit van de bewoners van een 

bepaalde woonomgeving’. Aan de andere kant geven zij aan dat woontevredenheid ook 

gezien wordt als oorzaak van gedrag. Bijvoorbeeld bij een lage woontevredenheid het 

voornemen om te verhuizen.  

 

Figuur 2.1: Model ten aanzien van de woontevredenheid. 

 

Bron: Amerigo, M. en J.I. Aragones (1997), p.48. 
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Lu (1999, p.266) verwijst naar Galster (1987) als hij opmerkt dat ‘theories of residential 

satisfaction all hinge upon the notion that residential satisfaction measures the differences 

between households’ actual and desired (or aspired-to) housing and neighbourhood 

situation’. Wanneer de gewenste en de bestaande woonsituatie sterk met elkaar in 

overeenstemming zijn betekent dat dus een hoge woontevredenheid. Hoe meer de 

gewenste en bestaande situatie van elkaar afwijken hoe groter de kans op een lage 

woontevredenheid. Ook Kahana et al. (2003, p.438) zien woontevredenheid als een 

uitkomst van de mate van overeenstemming tussen persoonlijke woonwensen (P) en de 

bestaande woonsituatie (E).  Figuur 2.2 toont het conceptueel model dat Kahana et al (2003) 

opstelden ten aanzien van het verklaren van ‘residential satisfaction’ en ‘psycological well-

being’. 

 

Figuur 2.2: Woontevredenheid als resultante van de Personal-Environment Fit. 

 
Bron: Kahana et al. (2003), p.438. 

 

Concluderend zegt woontevredenheid dus iets over de waardering die een persoon op basis 

van objectieve als subjectieve kenmerken geeft aan zijn woonsituatie. Daarbij worden de 

gewenste en de bestaande woonsituatie tegen elkaar afgezet. Woontevredenheid draagt 

vervolgens, al dan niet in positieve zin, bij aan de levenskwaliteit van een persoon. Wanneer 

iemand weinig tevreden is met de woonsituatie kan dat leiden tot een verhuiswens en 

eventueel een verhuizing.  
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2.2. Aspecten die van invloed zijn op de woontevredenheid van ouderen 

In de voorgaande paragraaf is een nadere toelichting gegeven op het begrip 

‘woontevredenheid’. Daarmee is echter nog niet beantwoord welke factoren van invloed 

zijn op de woontevredenheid van ouderen. Het model van Amerigo en Aragones noemt 

slechts de algemene termen ‘kenmerken van de woonomgeving’ en ‘persoonlijke 

kenmerken’. In de uitwerking van het conceptueel model van Amerigo en Aragones (1997, 

p.49) komt naar voren dat de woonomgeving voor een belangrijk deel wordt vormgegeven 

door de volgende drie factoren: woning, buurt en buren.  

 

 

2.2.1 Woning 

De mate van de woontevredenheid hangt uiteraard af van de tevredenheid met de woning 

waarin iemand woont. Het is de plek waar mensen een groot deel van de tijd doorbrengen. 

En zoals Baars et al. stellen, neemt de woning en de directe woonomgeving bij ouderen een 

meer prominente rol in het dagelijks leven in dan bij andere leeftijdsgroepen.  

Perez et al. (2001, p.190) tonen aan dat in eerste instantie de tevredenheid met de 

kenmerken van de woning de woontevredenheid beïnvloedt. Het gaat daarbij om 

kenmerken als comfort, ruimte, indeling, hoeveelheid licht en isolatie. Deze variabele doelt 

niet op de objectieve kenmerken zelf, maar de beleving van personen ten aanzien van deze 

kenmerken. Uit dit resultaat blijkt dat de subjectiviteit van kenmerken van groot belang is 

voor het bepalen van de woontevredenheid.  

Maar niet alleen de subjectieve oordelen zijn van belang voor de 

woontevredenheid. Ook objectief gezien zijn het wooncomfort en de beschikbaarheid van 

ruimte van invloed op de woontevredenheid. Hoe meer ruimte en comfort de woning te 

bieden heeft, hoe groter de woontevredenheid in het algemeen (Perez et al., 2001, pp.194-

195). Een andere manier om de beschikbaarheid van ruimte te meten is de relatieve 

beschikbaarheid ervan. Dat wil zeggen: het aantal personen per kamer. Dus niet alleen de 

grote van de woning is van belang, maar ook de omvang in relatie tot de hoeveelheid 

bewoners. Speare (1974, pp.183-184) noemt deze factor de ‘crowding ratio’. In het 

onderzoek van Speare naar woontevredenheid als interveniërende factor op verhuisgedrag 

is de woontevredenheid voor het grootste gedeelte afhankelijk van deze crowding ratio. 

Deze crowding ratio lijkt een geschiktere manier voor het meten van de beschikbare 

woonruimte, aangezien die rekening houdt met het aantal personen dat van die beschikbare 

ruimte gebruik maakt. Uit het model van Speare blijkt dat, hoe minder personen per kamer, 

hoe lager de crowding ratio, hoe hoger de woontevredenheid (Speare, 1974, p.182). Met 

betrekking tot ouderen zou de crowding ratio vanaf een bepaald punt echter ook de andere 

kant op geredeneerd kunnen worden. Een relatief grotere woning, met veel kamers en 

weinig bewoners, leidt tot meer schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden van ruimtes 

waar men nauwelijks gebruik van maakt. Dat kan voor ouderen die moeite krijgen met het 

opbrengen van al deze werkzaamheden in huis reden zijn tot ontevredenheid.  

Los van de kenmerken van de woning heeft de mate waarin men controle heeft over 

besluiten ten aanzien over de woning invloed op de woontevredenheid (Perez et al., 2001, 

p.195). Wanneer men zelf eigenaar is van een woning leidt dat automatisch tot een sterke 

controle over de woning, bijvoorbeeld ten aanzien van verbouwingen. Uit onderzoek van 

Speare (1974, pp.184-185) blijkt dan ook dat huiseigenaren een hogere woontevredenheid 

hebben dan huurders. Ook uit de publicatie ‘Met zorg gekozen?’ (VROM, 2004, p.57) blijkt 
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dat ouderen in een koopwoning meer tevreden zijn over hun woning dan ouderen in een 

huurwoning.  

James (2008) deed onderzoek naar de woontevredenheid van ouderen in 

huurappartementen. Uit dit onderzoek blijkt dat de waardering van huurappartementen tot 

een leeftijd van circa 50 jaar onder doet aan die van eengezins huurwoningen en 

koopwoningen. Naarmate de leeftijd toeneemt stijgt de waardering van de woning 

(ongeacht het woningtype), waarbij de waardering van de huurappartementen uiteindelijk 

het hoogst uitkomt. Op latere leeftijd wegen de voordelen van een (eigen) eengezinswoning 

wellicht niet meer op tegen de verplichtingen van woning- en tuinonderhoud (James, 2008, 

p. 434). Daarnaast biedt de concentratie van ouderen in een appartementencomplex de 

mogelijkheid om meer service en dienstverlening aan te bieden. Wat voor ouderen een 

aantrekkelijke woonsituatie biedt.  Ook Perez et al. (2001, p.177) zien in  relatie tot  wonen 

in appartementen dan ook dat de aanwezigheid van en tevredenheid over gemaksvoor-

zieningen (zoals een lift, ontmoetingsruimte of huismeester) een positieve invloed hebben 

op de woontevredenheid. Ook kan het feit dat appartementen in veel gevallen al geschikt 

zijn gemaakt voor ouderen kan hier een oorzaak van zijn.  

In aanvulling op het voorgaande benoemen Perez et al. (2001, pp.195-196) ook de 

mate waarin de woning is aangepast. Hoe minder de woning is aangepast, hoe lager de 

algehele woontevredenheid wordt gewaardeerd. Perez et al. doelen hier voornamelijk op 

onderhoudswerkzaamheden en renovatie. Het is echter goed denkbaar dat met betrekking 

tot ouderen ook aanpassingen die de woning extra geschikt maken voor hen, hier onderdeel 

van uitmaken. Deze aanpassingen staan in principe los van noodzakelijk onderhoud. Uit 

onderzoek van het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM)  

blijkt dat ouderen die in een geschikte woning wonen meer tevreden zijn dan ouderen die 

niet in een dergelijke woning wonen (VROM, 2004, p.7). VROM hanteert de volgende 

definitie voor woningen die geschikt zijn voor ouderen (en minder validen): Een woning is 

geschikt als het een nultredenwoning
2
 is, als deze (volgens de bewoners) speciaal bestemd 

is voor ouderen als of als deze ingrijpend aangepast is (met bijvoorbeeld een traplift of 

verbreding van deuren) (VROM, 2007, p.85). In totaal zijn er in Nederland 1,7 miljoen 

geschikte woningen (VROM, 2007, p.62). Er zijn echter maar weinig van deze woningen 

speciaal bestemd voor de doelgroep ouderen.  

 

 

2.2.2 Buurt 

Hoewel de woning het meest direct met het wonen verbonden is, blijken ook kenmerken 

van de buurt waarin iemand woont van invloed op de woontevredenheid. Deze kenmerken 

ten aanzien van de buurt zijn in twee categorieën op te delen; fysieke en sociale kenmerken. 

Hieronder worden deze beide afzonderlijk besproken. 

 

Fysieke kenmerken van de buurt 

De eerste categorie heeft te maken met de fysieke kenmerken van de buurt. Zo is de 

beleving van de kwaliteit van de woonomgeving van belang (Perez et al. 2001, p.194). 

Daarmee doelen Perez et al. enerzijds op de beleving van barrières in de omgeving dichtbij 

                                                      
2
 VROM (2007, p.85) definieert een woning als nultredenwoning als ‘de voordeur van de woning bereikbaar is zonder trappen 

te hoeven lopen (extern toegankelijk) en als de primaire vertrekken (woonkamer, keuken, slaapkamer, toilet, bad of 

douchegelegenheid) gelijkvloers liggen en vanaf de voordeur zonder trap bereikbaar zijn (intern toegankelijk). Als de 

primaire vertrekken bereikbaar zijn met een voorzieningen zoals een traplift, is de woning ook intern toegankelijk’.  
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de woning. Denk hierbij aan smalle paden, slechte onderhouden straten en ongunstig 

geparkeerde auto’s. Hoe negatiever het oordeel over deze barrières, hoe lager de algehele 

woontevredenheid. Anderzijds is ook tevredenheid met de ligging van de buurt binnen de 

stad en de afstand tot familie en vrienden. Het gaat daarbij dus niet om de kwaliteit van de 

omgeving zelf, maar om de kwaliteit van de ligging van die woonomgeving ten aanzien van 

andere plekken in de stad. Ook hierbij geldt dat hoe negatiever de ligging wordt ervaren hoe 

lager de woontevredenheid zal zijn. Kahana et al. (2003, p.443) merken tevens op dat ook 

meer esthetische fysieke kenmerken van de buurt factoren zijn die de woontevredenheid 

van ouderen beïnvloeden. Zij hebben het dan bijvoorbeeld over bomen en groen in de 

buurt, goed onderhouden huizen en een goede luchtkwaliteit. Uit het onderzoek van Filius 

(2009, pp.57-58) naar de buurttevredenheid van ouderen ten opzichte van jongeren blijkt 

dat wat fysieke aspecten vooral het oordeel over de bebouwing in de buurt van invloed is, 

en daarbij door ouderen positiever wordt ervaren. 

De nabijheid van voorzieningen (als winkels, diensten en openbaar vervoer) is een 

andere factor die de woontevredenheid beïnvloed. Hoe korter de (loop)afstand tot veel 

gebruikte voorzieningen, hoe hoger de woontevredenheid (Perez et al. 2001, p.195). Het 

belang van nabijheid van voorzieningen wordt steeds belangrijker naarmate de leeftijd 

stijgt. Ouderen worden over het algemeen steeds minder mobiel en zijn dus steeds meer 

afhankelijk van de directe woonomgeving (James, 2003, p.434; Kahana et al., 2003, p. 444). 

Kahana et al. (2003, p.444) merken echter ook op dat sommige onderzoeken juist een 

negatief effect aantonen van de nabijheid van voorzieningen op de woontevredenheid van 

ouderen. Deze uitkomsten kunnen worden verklaard door het feit dat nabijheid van 

voorzieningen vooral voorkomt in centrum stedelijke gebieden, waar relatief veel drukte en 

criminaliteit voorkomt (Kahana et al., 2003, p.444).  

 

Sociale kenmerken van de buurt 

De tweede categorie kenmerken ten aanzien van de buurt, heeft betrekking op de sociale 

kant van het wonen. Het gaat dan niet meer om tastbare eigenschappen van een buurt, 

maar om de mensen en de omgang die zij met elkaar hebben.  

Oh (2003) onderzocht de invloed van sociale kenmerken van de buurt op de 

woontevredenheid en de verhuisgeneigdheid van ouderen. De resultaten van dat onderzoek 

tonen aan dat het onderhouden van vriendschappen in de buurt van positieve invloed is op 

de woontevredenheid (Oh, 2003, p.137). Daarmee verbonden blijkt dat participatie van 

bewoners aan buurtactiviteiten een positieve invloed heeft op de woontevredenheid. Hoe 

meer men mee doet aan dergelijke activiteiten, hoe hoger de woontevredenheid (Perez et. 

al., 2001, p.196). Het blijkt echter ook dat het gevoel van betrokkenheid bij de buurt 

misschien wel van groter belang is dan de werkelijke participatie van bewoners (Kahana et 

al., 2003, p. 447). 

Ook het oordeel van personen ten aanzien van stellingen over de sociale cohesie en 

informele sociale controle in de buurt zijn van invloed op de woontevredenheid. Hoe meer 

men sociale cohesie en informele sociale controle ervaart, hoe hoger de woontevredenheid 

(Oh, 2003, p.134,140). Ook Perez et al. (2001, p.194) onderzochten de sociale kant van een 

buurt aan de hand van stellingen. Daaruit blijkt aan de ene kant dat wanneer personen het 

eens zijn met positieve stellingen over hun buren de woontevredenheid hoger is. Aan de 

andere kant geldt dat ook ten aanzien van negatieve stellingen. Wanneer personen het 

oneens zijn met negatieve stellingen over hun buren heeft dat een positieve invloed op de 

woontevredenheid.  
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Oh (2003, p.135) toont aan dat het ervaren van sociale overlast (openbaar 

drankgebruik, drugsdealen en overlast van groepen) een negatieve invloed heeft op de 

woontevredenheid. Ook Kahana et al. (2003, p.445) stellen dat het gevoel van veiligheid in 

de buurt een belangrijke factor is voor het bepalen van de woontevredenheid.  

 

2.2.3 Persoonlijke kenmerken 

Bovengenoemde factoren vallen allen onder wat Amerigo en Aragones de ‘woonomgeving’ 

noemen. Naast kenmerken van de woonomgeving zijn ook persoonlijke kenmerken van 

invloed op de woontevredenheid. Niet alleen omdat die van invloed zijn op de subjectieve 

beleving van de woonomgeving, maar ook als directe variabelen.  

Zo blijkt dat leeftijd van invloed is op de woontevredenheid. Hoe hoger de 

gemiddelde leeftijd binnen het huishouden, hoe hoger de woontevredenheid (o.a. Perez et 

al., 2001, p.196; Speare, 1974, pp.183-184; Lu, 1999, p.275). Leeftijd speelt ook een rol 

wanneer het gaat om de gewenste woonsituatie. Rossi (1955, in: Clark en Dieleman, 1996, 

pp.27-28) verklaart het woongedrag van huishoudens aan de hand van een standaard life-

cycle die mensen gedurende hun leven doorlopen. De levensfasen die gebonden zijn aan 

een bepaalde leeftijd (uit huis gaan, trouwen, kinderen krijgen, pensioen) staan centraal in 

deze benadering. De benadering gaat er impliciet vanuit dat iedereen deze levensfasen op 

dezelfde wijze doorloopt. Clark en Dieleman (1996, pp. 239-241) stellen dat diversiteit en 

individualiteit tot gevolg hebben dat steeds vaker wordt afgeweken van de standaard 

levensloop.  Zij geven dan ook de voorkeur aan een meer complexe levensloopbenadering 

waarin naast leeftijd ook huishoudenssamenstelling, de arbeidscarrière en de wooncarrière 

afzonderlijk een plek krijgen (zie figuur 2.3). Onderling hangen deze aspecten met elkaar 

samen en zijn ze bepalend voor de individuele levensloop. Gedurende de levensloop 

verandert door ontwikkelingen in de huishoudenssituatie en arbeidscarrière ook de 

wooncarrière (Clark en Dieleman, 1996, pp. 241). De voorkeur voor huren of kopen, is hier 

een voorbeeld van (zie de paragraaf ‘woning’). 
 

Figuur 2.3: Levensloop en huishoudens- / wooncarrière 

 
 Bron: Clark W.A.V. en Dieleman F.M. (1996), p. 242. 

Zoals in hoofdstuk 1 is toegelicht, richt dit onderzoek zich op ouderen in de ‘vierde leeftijd’, 

vanaf 75 jaar. Het verschil tussen ouderen in de vierde leeftijd en ouderen in de derde 

leeftijd is het feit dat  gezondheidsproblemen zich beginnen voor te doen. Met betrekking 

tot de gewenste woonsituatie en het oordeel over de bestaande woonsituatie kan 

gezondheid ook van invloed zijn. Zo zal iemand met een slechte gezondheidstoestand meer 
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behoefte hebben aan een geschikte woning dan iemand die nog volledig gezond is. Toch kan 

ook iemand van zestig jaar en zonder gezondheidsproblemen met het oog op de toekomst 

graag in een geschikte of aanpasbare woning wonen en daar bij een eventuele verhuizing 

dus rekening mee houden. Hetzelfde geldt voor de woonomgeving. Iemand zonder 

gezondheidsproblemen merkt misschien niet eens dat de woonomgeving te wensen 

overlaat. Voor iemand die slecht ter been is, is bijvoorbeeld het gebrek aan voorzieningen 

en slechte bestrating erg vervelend, en zou daardoor kunnen leiden tot een lagere 

woontevredenheid.  In dit verband kan de ‘environmental docility hypothesis’ van Lawton 

(1980, pp.11-14) worden aangehaald. In zijn theorie omschrijft Lawton de environmental 

docility hypothesis alsvolgt: ‘The less competent the induvidual, the greater the impact of 

environmental factors on that induvidual’. Volgens zijn theorie is het dus afhankelijk van de 

competenties van een persoon, in hoeverre omgevingsfactoren van invloed zijn op die 

persoon (zie bijlage 1). De competentie van een persoon hangt voor een belangrijk deel af 

van de gezondheidstoestand. De samenstelling van het huishouden, met name de 

aanwezigheid van een partner binnen het huishouden, en het inkomen van het huishouden 

zijn twee andere factoren die in belangrijke mate de competenties van een persoon 

weergeven (M. van der Meer, J. Droogleever Fortuijn & F. Thissen, 2007, p.54). 

 

Uit het onderzoek van Speare (1974, p. 183-184) blijkt dat ook woonduur van invloed is op 

de woontevredenheid. Hoe langer een persoon op een bepaalde plek woont, hoe hoger de 

woontevredenheid van die persoon zal zijn omdat men zich gaat hechten aan de 

woonomgeving. Dat de gehechtheid aan een plek toeneemt wanneer men er langer woont, 

blijkt ook uit het onderzoek van Gilleard et al. (2007) ten aanzien van ‘aging in place’ en 

‘attachment to place’. En ook Filius (2009, p.58) komt tot de conclusie dat ouderen door hun 

woonduur vertrouwd raken met de fysieke en sociale structuur in de buurt. Over dit 

resultaat bestaat echter onenigheid op basis van bestaande onderzoeken. Lu (1999, p.269) 

haalt het onderzoek van Onibokun (1976) naar gesubsidieerde woningbouw aan als hij 

opmerkt dat een langere woonduur ook tot een lagere woontevredenheid kan leiden. Dit 

negatieve verband zou samen kunnen hangen met het feit dat de bewoners van de 

gesubsidieerde woningbouw geen andere keus hebben. En niet de (financiële) mogelijkheid 

hebben om ergens anders, waar zij meer tevreden zouden zijn, te gaan wonen. In dit 

onderzoek wordt aangesloten bij de redenatie van Speare, dat een langere woonduur van 

positieve invloed is op de woontevredenheid. Woonzorgzone Drielanden is een nieuwe wijk, 

en het is dan ook interessant om te onderzoeken of dat de woontevredenheid van de 

bewoners en de mate van gehechtheid aan de buurt beïnvloedt.  

 

 

2.3. Samenvatting 

Uit de beschrijvingen in dit hoofdstuk is in beeld gebracht wat het begrip woontevredenheid 

inhoud en welke factoren van invloed zijn op de woontevredenheid van ouderen. Over het 

begrip woontevredenheid is in paragraaf 2.1 geconcludeerd dat het iets zegt over de 

waardering van de woonsituatie van een individu. Het begrip woontevredenheid is dan ook 

voor een groot deel subjectief van aard. Verder hangt woontevredenheid volgens het model 

van Kahana et al. af van de discrepantie die er bestaat tussen de huidige en de gewenste 

woonsituatie.  
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Op basis van de behandelde literatuur in paragraaf 2.2 kan geconcludeerd worden 

dat de factoren die van invloed zijn op de woontevredenheid zijn, kunnen worden 

toegedeeld naar drie categorieën: de woning en de woonomgeving (tezamen de 

woonsituatie) en persoonlijke kenmerken. Binnen deze categorieën zijn een aantal factoren 

benoemd die van belang blijken te zijn voor de woontevredenheid van ouderen.  

In figuur 2.4 zijn de theorie over woontevredenheid en de diverse aspecten die de 

woontevredenheid beïnvloeden, samengevat in een conceptueel model. Het model van 

Kahana et al vormt de basis van het model. Het model toont woontevredenheid als 

resultante van de overeenkomst tussen de gewenste en de werkelijke woonsituatie. Hoe 

sterker deze overeenkomst, hoe hoger de woontevredenheid zal zijn. Maar ook direct 

verwacht het model van Kahana et al. een relatie tussen de gewenste en de werkelijke 

woonsituatie van invloed op de woontevredenheid. De kaders ‘gewenste woonsituatie’ en 

‘werkelijke woonsituatie’ zijn gevuld met de aspecten die in dit hoofdstuk aan de orde zijn 

gekomen. Van zowel aspecten met betrekking tot de woning als aspecten met betrekking 

tot de buurt wordt aangenomen dat zij van invloed zijn op de woontevredenheid. Ook 

persoonlijke eigenschappen zijn in het conceptueel model opgenomen. Persoonlijke 

eigenschappen worden zowel van invloed geacht op de gewenste als werkelijke 

woonsituatie. En bovendien is uit de theorie gebleken dat persoonlijke eigenschappen ook 

direct van invloed kunnen zijn op de woontevredenheid. De persoonlijke eigenschappen zijn 

in de eerste plaats competenties, zoals die binnen de ‘environmental docility hypothesis’ van 

Lawton in samenhang met de omgevingsdruk het welbevinden van een persoon bepalen. 

Daarnaast is ook woonduur als persoonlijk kenmerk in het model opgenomen. 

 

Figuur 2.4: Samenvattend model over de woontevredenheid van ouderen 
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In het volgende hoofdstuk wordt een nadere toelichting gegeven op het concept van de 

woonzorgzone. Daaruit zal onder andere blijken in hoeverre de diverse factoren die van 

invloed zijn op de woontevredenheid daarin terugkomen. Het conceptueel model zal op 

basis van de kenmerken van de woonzorgzone worden aangescherpt. 
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3. Het concept woonzorgzone 

Dit onderzoek richt zich op het concept van de woonzorgzone. Dit hoofdstuk geeft een 

beschrijving van het concept woonzorgzone en beantwoordt daarmee vraag: Wat houdt het 

concept woonzorgzone in? Het blijkt dat er geen eenduidig antwoord op deze  vraag is. Er 

wordt op diverse manieren invulling gegeven aan het concept woonzorgzone.  Maar 

ondanks verschillen zijn er ook veel overeenkomsten. Aan de hand van algemene beschrij-

vingen van het concept woonzorgzone (paragraaf 3.2) en concrete planbeschrijvingen voor 

woonzorgzones in Nederland (paragraaf 3.3) worden de overeenkomsten en verschillen in 

dit hoofdstuk aan de orde gesteld. Allereerst beschrijft paragraaf 3.1 in vogelvlucht het 

Deense zorgmodel en het STAGG-model, twee belangrijke onderleggers van het concept 

woonzorgzone. 

 

 

3.1. Oorsprong van de woonzorgzone: Deens zorgmodel en STAGG-model 

Het concept van de woonzorgzone is mede geïnspireerd op de wijze waarop wonen met 

zorg in Scandinavische landen is georganiseerd (Laagland’advies, 2003, p.6). Een goed 

voorbeeld hiervan is Denemarken. Tot 1987 boden intramurale instellingen daar een 

belangrijk deel van het aanbod van wonen met zorg. Met de invoering van een nieuwe wet 

is er vanaf 1987 echter veel veranderd. De nieuwe wet bepaalt dat wonen en zorg financieel 

van elkaar worden gescheiden (zie het kader voor de discussie die hierover in Nederland 

wordt gevoerd) en dat alleen nog zelfstandige ouderenwoningen gebouwd mochten 

worden. Hierdoor breidde de zorg en dienstverlening zich steeds verder uit en nam het 

aantal intramurale instellingen sterk af (Aedes-Actiz, 2001, pp.2-3). Bovendien werden 

wonen en zorg door bestuurlijke hervormingen in 1970 een gemeentelijke verantwoor-

delijkheid, waardoor wonen, zorg en welzijn op lokaal niveau kleinschalig worden aangepakt 

(Aedes-Actiz, 2001, p.1). Zie bijlage 2 voor een nadere uiteenzetting van het Deense 

zorgmodel. 

 

Scheiding van wonen en zorg In Nederland 

In Nederland is de discussie over het financieel scheiden van wonen en zorg al even op gang. In het kamerstuk 

‘Voortgang scheiden van wonen en zorg’ (VWS, 2006) beschrijven de staatssecretaris van VWS en VROM dat de 

verzorgings- of verpleeghuisvoorzieningen gericht zijn op ‘een overname van algemene dagelijks levens-

verrichtingen’ van haar bewoners.  Tegenwoordig ligt de nadruk juist steeds sterker op zelfredzaamheid. De 

scheiding van wonen en zorg heeft dan ook als doel dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en zo 

nodig zorg op maat krijgen (VWS, 2006, p.2).  

Doordat een deel van de ouderen van nu meer te besteden heeft dan de ouderen van vroeger vragen 

zij ook steeds meer kwaliteit en diversiteit in het wonen. Het financieel scheiden van wonen en zorg biedt 

mogelijkheden aan de markt om aan deze wensen tegemoet te komen. Het bevorderen van keuzevrijheid is dan 

ook een andere belangrijke doelstelling van de scheiding tussen wonen en zorg (VWS, 2006, p.2).  

Een zeer belangrijk onderliggend motief voor het financieel scheiden van wonen en zorg, dat WVS 

echter pas tot slot noemt, is de houdbaarheid van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) (VWS, 

2006, p.2). Verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis wordt vooralsnog vergoed uit de AWBZ. Deze middelen 

zijn echter primair bedoeld voor de zorg. Door het wonen niet langer gekoppeld aan zorg te financieren uit de 

AWBZ worden de kosten teruggedrongen.   
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De Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg (Stagg)
3
 heeft een studie 

uitgevoerd naar de relatie tussen wonen en zorg. Op basis van deze studie wordt in de 

rapportage ‘Verblijven of wonen; zorg voor eenieder’ (Stagg, 2000) een toekomstvisie  

geschetst voor de wijze waarop in Nederland wonen, welzijn en zorg op wijk- of dorpsniveau 

georganiseerd zouden kunnen worden. In de toekomstvisie zijn op dit  wijk- of dorpsniveau 

zowel wonen, zorg en diensten beschikbaar (Laagland’advies, 2003, p.4). Ook deze 

rapportage van de Stagg wordt gezien als onderligger voor het concept van de 

woonzorgzone (Laagland’advies, 2003, p.6).  

Binnen het STAGG-model wordt gesproken 

over verschillende woonvormen en vormen van 

zorg- en dienstverlening. Wat wonen betreft 

voorziet het STAGG-model in een groot deel 

aanpasbare woningen, met daarnaast een deel 

reeds aangepaste woningen en kleinschalige 

woonvormen voor een kleine groep zorgvragers die 

meer intensieve zorg nodig hebben (Stagg, 2000, 

p.45-48). Wat zorg en dienstverlening betreft wordt 

gesproken over ‘haalfuncties’ vanuit het 

‘activiteitencentrum’, ‘brengfuncties’ vanuit het 

‘coördinatiepunt’ en ‘interne levering’ vanuit het 

‘zorgkruispunt’ (Stagg, 2000, p.40). Bij haalfuncties 

komt de gebruiker naar de zorg of dienstverlening 

toe. Bij brengfuncties is het andersom en komt de 

aanbieder naar de gebruiker toe. Bij interne functies 

bevinden gebruiker en aanbieder zich op dezelfde 

locatie. Er is dan sprake van een intramurale 

zorgvoorziening, alleen dan kleinschalig in de wijk 

georganiseerd (zie figuur 3.1). 

Figuur 3.1: Organisatie van dienstverlening- en 

zorgfuncties in het STAGG-model. 

 

Bron: Stagg (2000), p.41 

In het STAGG-model is de toekomstvisie vertaald naar toekomstscenario’s, die zowel 

voor de stad als het platteland een ruimtelijke vertaling geven aan het woon-zorgvraagstuk. 

In bijlage 3 wordt nader ingegaan op het STAGG-model en de beide toekomstscenario’s. 

 

 

3.2. Wonen met zorg: de woonzorgzone als vernieuwend woonconcept 

Waar men voorheen de keus had tussen wonen in een ‘gewone’ woning  of het verzorgings-  

of verpleeghuis, zien we langzamerhand steeds meer verscheidenheid ontstaan in het 

landschap van wonen met zorg. Deze verandering kan worden verklaard door een omslag in 

het denken over ouder worden en wonen. Baars et al. (1994, pp.58-59) beschrijven deze 

omslag aan de hand van de positie van ouderen op de woonladder. Door de verschillende 

levensfasen heen kan een persoon wooncarrière maken en daarmee hoger op de 

woonladder terecht komen. Lange tijd was de maatschappelijke gedachte dat mensen bij 

het ouder worden woonvormen geboden moesten worden die het leven zouden verlichten. 

Verhuizing naar een dergelijke woonvorm betekent doorgaans een afdaling van de 

woonladder en dus een negatieve wooncarrière.   

                                                      
3
 De Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg (Stagg) is een stichting die sinds 1972 onderzoek uitvoert op 

het gebied van de huisvesting voor de gezondheidszorg. Architectenbureaus die aangesloten zijn bij de Koninklijke 

Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten (BNA) kunnen lid worden van de Stagg. 
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Daarbij komt dat deze manier van denken over het wonen van ouderen ook 

verwacht dat zij zich aanpassen aan een nieuwe woonsituatie. De omslag heeft 

plaatsgevonden doordat er tegenwoordig veel naar gestreefd wordt om ouderen zo hoog 

mogelijk op de woonladder te kunnen laten blijven wonen. En in plaats van het 

aanpassingsvermogen van de ouderen, wordt juist een aanpassing van de omgeving 

gevraagd. De woonomgeving moet het mogelijk maken dat ouderen ook daadwerkelijk zo 

lang mogelijk hun positie op de woonladder kunnen behouden. Dat kan zijn in hun eigen 

woning, of een andere (meer) geschikte woning voor ouderen die de positie op de 

woonladder zo veel mogelijk in stand houdt. 

 

Woonvormen voor ouderen 

Een woonvorm waarbij de zelfstandigheid van ouderen behouden blijft, is bijvoorbeeld het 

woonzorgcomplex
4
. Wonen en zorg zijn in woonzorgcomplex contractueel gescheiden, en 

toch genieten bewoners van een bepaalde mate van beschutting. Ook in aanleunwoningen
5
 

en kangoeroewoningen
6
 wonen de ouderen zelfstandig maar is zorg door een instelling of 

familie altijd in de buurt. De hiervoor genoemde woningtypen zijn veelal nultreden-

woningen
7
, die zo gebouwd zijn, dat men er tot hoge leeftijd zonder belemmeringen 

zelfstandig kan blijven wonen. Zorg is bij dit type woningen niet altijd fysiek in de buurt. 

Doordat steeds meer zorg 24 uur per dag op afroep aangeboden wordt, wordt echter ook de 

zorgbehoefte van geheel zelfstandig wonende ouderen steeds beter bediend. Wonen onder 

24-uurs toezicht gebeurt daarnaast steeds vaker in een verscheidenheid aan kleinschalige 

woonvormen. Intramurale instellingen zullen voor een deel van de bevolking de meest 

geschikte woonvorm blijven. Voor veel ouderen dienen zich echter andere mogelijkheden 

aan die beter passen bij de individuele behoefte, en waarbij de eigen zelfstandigheid zo min 

mogelijk wordt aangetast. 

 

Het concept woonzorgzone 

Een woonzorgconcept dat zich niet alleen richt op de woning en het aanbod van zorg, maar 

ook op de directe leefomgeving is het concept van de woonzorgzone. Zoals eerder in de 

inleiding vermeldt, omschrijft Aedes-Actiz (2006, p.6) de woonzorgzone als ‘een buurt, wijk 

of dorp waarin optimale condities zijn geschapen voor wonen met zorg en welzijn, tot en 

met niet-planbare 24 uurs zorg’. Een belangrijk kenmerk van de woonzorgzone is dat het 

een gewone wijk is waar jong en oud, wel en niet zorgbehoevend samenleven. Het wonen, 

de woonomgeving, zorg en dienstverlening en het voorzieningenniveau is echter wel 

toegerust op bewoners met een zorgvraag.  

                                                      
4
 Aedes-Actiz (2006, p.6) definieert een woonzorgcomplex als ‘een complex zelfstandige woningen, waar in het ontwerp 

aandacht is besteed aan veilig en beschut wonen. Er is een complexgewijs overeengekomen zorg- en servicearrangement 

maar wel met een consequente contractuele scheiding tussen wonen, zorg en service. De woningen voldoen aan eisen van 

aanpasbaar bouwen. In een woonzorgzone kan een woonzorgcomplex een functie vervullen als servicecentrum voor de wijk 

eromheen. 
5
 Aedes-Actiz (2006, p.1) definieert een aanleunwoning als ‘een woning, bedoeld voor senioren, die is gelegen in de directe 

omgeving van en zorginstelling of daar een verbinding mee heeft. De woningen zijn gelijkvloers, rolstoeltoegankelijk en -

doorgankelijk en beschikken over een alarmeringssysteem met de zorginstelling’. 
6
 Aedes-Actiz (2006, p.3) definieert een kangoeroewoning als ‘aan elkaar gekoppelde, zelfstandige woningen of 

wooneenheden met een inpandige verbinding voor ouderen of mensen met een handicap en hun familie. Vaak is een 

kangoeroewoning een groot huis met een zelfstandige, kleinere woning op de begane grond eraan vast. Die kleinere woning 

vormt ‘de buidel van een kangoeroe’. Ook wel meergeneratiewoning of tandemwoning genoemd’. 
7
 VROM (2007, p.85) definieert een woning als nultredenwoning als ‘de voordeur van de woning bereikbaar is zonder trappen 

te hoeven lopen (extern toegankelijk) en als de primaire vertrekken (woonkamer, keuken, slaapkamer, toilet, bad of 

douchegelegenheid) gelijkvloers liggen en vanaf de voordeur zonder trap bereikbaar zijn (intern toegankelijk). Als de primaire 

vertrekken bereikbaar zijn met een voorzieningen zoals een traplift, is de woning ook intern toegankelijk’. 
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Het Innovatieprogramma Wonen en Zorg (IWZ) (2001, p.7) schrijft dat een woon-

zorgzone gezien kan worden als de overtreffende trap van een woonzorgcomplex. ‘Waar 

woonzorgcomplexen zijn bedoeld om de bewoner meer autonomie en woonkwaliteit te 

bieden binnen de muren van het complex, voegt de woonzorgzone de dimensie toe van 

integratie in de wijk’ (IWZ, 2001, p.7).  

In de rapportage ‘Aan de slag met woonzorgzones’ (2003, p.7) geeft Laagland’advies 

aan dat er geen vast ‘recept’ bestaat voor de invulling van een woonzorgzone. Er wordt 

tevens gezegd, dat juist omdat een scherpe definitie van het concept ontbreekt, het zo 

populair is. Veel partijen kunnen zich vinden in de algemene doelstellingen van een 

woonzorgzone, en zijn bereid om samen met anderen toe te werken naar een ruimtelijke 

invulling van een gebied waarin deze doelstellingen gehaald kunnen worden. De 

belangrijkste doelstelling van de woonzorgzone is dat het een goed alternatief biedt voor 

intramurale voorzieningen. Zelfstandig wonen, midden in de samenleving staat voorop. 

Ondermeer gemeenten, woningcorporaties en zorgpartijen zien onafhankelijk van elkaar het 

belang van deze doelstelling en conformeren zich binnen de planontwikkeling van een 

woonzorgzone aan de realisatie er van. Los van de precieze uitwerking van de 

ontwikkelingsplannen voor woonzorgzones staat het bieden van geschikte woningen in een 

woonomgeving die goed toegankelijk en veilig is en waar zorg en welzijn via een integraal 

aanbod verkrijgbaar zijn, centraal (Laagland’advies, 2003, p.8). 

 

 

3.3. Woonzorgzones vergeleken 

Uit de databank van Aedes-Actiz blijkt dat in veel Nederlandse gemeenten plannen bestaan 

voor het ontwikkelen van woonzorgzones. In samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, 

woningcorporaties en zorgpartijen zijn door het hele land heen verschillende uitwerkingen 

van het woonzorgzone bedacht.  In de rapportage ‘Woonzorgzones’ van het IWZ (2001) 

worden zes initiatieven voor woonzorgzones uitgewerkt en met elkaar vergeleken: 

Amsterdam (IJburg), Tilburg (De Wijk), Den Haag (Moerwijk), Breda (Zuidoost), Tytsjerk-

steradiel (Trynwâlden) en Bellingwedde. Deze zes initiatieven vertonen overeenkomsten en 

verschillen, die hierna zullen worden toegelicht.  

 

Situatie 

Een belangrijk onderscheid tussen de diverse initiatieven is de situatie waarin de 

woonzorgzone wordt ontwikkeld.  In twee gevallen is de woonzorgzone gepland in een 

nieuw te ontwikkelen gebied (Amsterdam en Tilburg). Daar hoeft men dus geen rekening te 

houden met een bestaande situatie en staan alle mogelijkheden nog open. Dit is ook het 

geval in Drielanden, de woonzorgzone in Harderwijk die in dit onderzoek centraal staat. In 

Den Haag en Breda ligt die situatie heel anders. Daar zijn de woonzorgzones gepland in een 

bestaand gebied. De woningen, voorzieningen en de woonomgeving zijn voor een groot deel 

al vormgegeven en zullen op basis van de plannen een (gedeeltelijke) transformatie moeten 

doormaken. In Tytsjerksteradiel en Bellingwedde krijgen de woonzorgzones ook in bestaand 

gebied vorm. Het verschil met de overige initiatieven is het feit dat beide woonzorgzones in 

het landelijk gebied worden gerealiseerd.  
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Doelstelling en doelgroepen 

In overeenstemming met de definitie die Aedes-Actiz aan de woonzorgzone geeft, staat in 

alle zes de initiatieven  voorop dat een woonzorgzone voor iedereen is. Voor ouderen en 

mensen die zorg nodig hebben, maar ook voor anderen. Over IJburg wordt gezegd dat ‘de 

voorzieningen een passend antwoord moeten kunnen bieden op alle denkbare behoeften 

van elke willekeurige wijkbewoner: van kleuter tot rolstoelgebruiker, van ouder-met-

kinderwagen tot hoogbejaarde, van drukke tweeverdieners tot verstandelijk gehandicapte’ 

(IWZ, 2001, p.19).  

In het bestaande Moerwijk is de aanleiding voor de woonzorgzone voornamelijk 

gelegen in het hoge aandeel ouderen in de wijk en het feit dat de bestaande situatie met 

voornamelijk (ongeschikte) portiekflats daar niet op is toegerust.  

In het landelijk gebied is naast het bieden van voorzieningen ook het versteken van 

de sociaal-culturele samenhang een belangrijke doelstelling van de woonzorgzone. Foeke de 

Jong, directeur van het verzorgingshuis in Trynwâlden heeft het over de ‘revival van 

community governance’  (IWZ, 2001, p.47). Daarmee doelt hij op het versterken van de 

betrokkenheid van de mensen, waardoor de sociaal-culturele samenhang kan worden 

versterkt. Het belang van een goede sociale structuur sluit aan bij de theorie over 

woontevredenheid, waarin sociale kenmerken van de woonomgeving belangrijke aspecten 

zijn voor de woontevredenheid van ouderen. 

 

Wonen 

Uit het voorgaande hoofdstuk is gebleken dat woontevredenheid van ouderen onder meer 

afhankelijk is van de mate waarin de woning geschikt is. In de plannen voor de 

woonzorgzones in nieuwbouwwijken wordt gestreefd naar 60% (Amsterdam) of zelfs 100%  

(Tilburg) aanpasbare woningen. In woonzorgzones die binnen  bestaande situatie worden 

gerealiseerd, wordt niet over dit soort percentages gesproken. Daar wordt de bestaande 

woningvoorraad geïnventariseerd en zo veel mogelijk geschikt gemaakt voor ouderen en 

zorgvragers.  In Den Haag wordt gewerkt aan een ‘gereedschapskist’ voor portiekflats. Die 

gereedschapskist moet een overzichtelijk beeld gaan geven over de mogelijke technische 

ingrepen in een woning met bijbehorend prijskaartje.  

Afgezien van het aanbod aan aanpasbare en aangepaste woningen spreken de 

meeste plannen ook van kleinschalige woonvormen voor bijzondere groepen die meer zorg 

nodig hebben (bijvoorbeeld gehandicapten). Een klein deel van de woningvoorraad wordt 

aan dit type woningen toegedeeld. De locatie van deze woningen is in de buurt van een 

punt waar zorg geleverd kan worden.  Dit zijn vaak woningen waar, in termen van de Stagg, 

interne levering van zorg plaatsvindt. Het zijn intramurale voorzieningen, maar dan 

kleinschalig op wijkniveau gerealiseerd. 

 

Zorgstructuur en voorzieningen 

Het STAGG-model onderscheidt wat locaties met betrekking tot zorg en voorzieningen 

betreft het ‘zorgkruispunt’ het ‘coördinatiepunt’ en het ‘activiteitencentrum’. De initiatieven 

voorzien allen in ten minste één locatie waar bewoners terecht kunnen voor zorgfuncties. In 

Tilburg staat één centrale locatie gepland die zowel als zorgkruispunt, coördinatiepunt en 

activiteitencentrum dienst zal doen. In Moerwijk, Den Haag, verzorgen drie bestaande 

verzorgingshuizen de functie van zorgkruispunt. De verzorgingshuizen verzekeren daarnaast 

in een straal van 200 meter rond het verzorgingshuis 24-uurs zorg aan wijkbewoners. 

Aanvullend levert de thuiszorg ook zorg aan huis in de overige delen van de wijk. Het feit dat 

zorg in een woonzorgzone binnen handbereik is, zal voor mensen met een minder goede 
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gezondheid erg prettig zijn. Zoals in hoofdstuk 2 beschreven, ervaren mensen met een 

slechtere gezondheid (competentie) eerder negatieve effecten van een moeilijke 

woonsituatie dan vitale mensen. De aandacht voor het zorgaspect binnen de woonzorgzone 

sluit dan ook goed aan bij de theorie over woontevredenheid. 

 In het landelijk gebied bevindt het aanbod van zorg zich vaak verder van de 

bewoners in  de kleinere dorpen af. Door middel van een georganiseerd aanbod van 

brengdiensten wordt het gebrek aan voorzieningen toch opgelost. In Bellingwedde is echter 

wel in elk dorp een zogenoemde steunstee. Dat is een locatie die multifunctioneel wordt 

ingezet. Zo is het een ontmoetingsplek waar sociaal-culturele activiteiten worden 

georganiseerd en dient het tevens als informatiecentrum. Een dorpsbeheerder houdt elke 

ochtend spreekuur in de steunstee. Bij de dorpsbeheerder kunnen mensen terecht als ze te 

maken krijgen met problemen. Zo nodig worden problemen doorgespeeld naar andere 

organisaties, die deze kunnen behandelen. Het blijkt dat de steunstee erg worden 

gewaardeerd door de bevolking en een goede bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de 

dorpen.   

 In een aantal van de woonzorgzones zal ICT een rol gaan spelen in de zorg en 

dienstverlening. De ICT kan onder andere voorzien in alarmsystemen en een digitaal 

informatieloket. Eén van die ICT-ontwikkelingen is domotica. Bij domotica worden allerlei 

zaken in de woning elektronisch bestuurd. Een belangrijke domotica voorziening is de 

personenalarmering die kan worden gebruikt voor de onplanbare zorg. Ook verwarming, 

ventilatie, en verlichting kunnen door middel van domotica automatisch worden 

aangestuurd.  

 En hoewel de focus in de plannen voornamelijk ligt op het voorzien in zorgbe-

hoeften, is ook het aanbod van winkelvoorzieningen een belangrijk onderdeel van het totale 

voorzieningenaanbod in woonzorgzones. In de theorie over woontevredenheid wordt de 

bereikbaarheid van voorzieningen als belangrijk aspect gezien.  

 

Woonomgeving 

Dat een woonzorgzone meer is dan alleen wonen met zorg blijkt uit de aandacht die er in de 

diverse plannen is voor de woonomgeving. In Tilburg is sociale veiligheid een van de peilers 

van de woonzorgzone. Daarmee wordt niet alleen de veiligheid van de woning en het 

woongebouw maar ook de veiligheid van de woonomgeving bedoeld. In Moerwijk, Den 

Haag, wordt gesproken over ‘voetgangercirkels’ die er voor moeten zorgen dat mensen 

onder meer zonder obstakels (stoepranden) en veilig hun weg kunnen vinden in de 

woonzorgzone. In Breda wordt de woonomgeving beoordeeld aan de hand van de 

bereikbaarheid, toegankelijkheid en de belevingswaarde. De omgeving is uitnodigend, veilig 

en prettig te gebruiken door voetgangers en voorzieningen en recreatiemogelijkheden 

moeten te voet goed bereikbaar zijn. Dus niet alleen op papier moet alles goed geregeld 

zijn, de bewoners moeten het ook daadwerkelijk als zodanig ervaren. Uit deze beschrijving 

blijkt dat een woonzorgzone een voor ouderen prettige woonomgeving kan bieden, die een 

bijdragen kan leveren aan de algehele woontevredenheid. 
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3.4. Samenvatting  

In dit hoofdstuk is het concept van de woonzorgzone besproken. Uit paragraaf 3.1 blijkt dat 

het concept van de woonzorgzone voor een belangrijk deel geïnspireerd is op de wijze 

waarop wonen en zorg in Scandinavische landen, zoals Denemarken, geregeld is. Zo zijn 

wonen en zorg in Denemarken door middel van een wet financieel van elkaar gescheiden. 

Afhankelijk van de zorgvraag wordt mensen daar in een zelfstandige woonsituatie de zorg 

geboden die zij behoeven. Doordat wonen en zorg beiden taken van de gemeente zijn, 

bestaat er op lokaal niveau een goede zorgstructuur. Ook het STAGG-model, waarin 

toekomstscenario’s worden geschetst voor de ruimtelijke inbedding van wonen en zorg in 

wijken en dorpen, dient als belangrijke grondlegger voor de ontwerpen van veel 

woonzorgzones in Nederland. 

 

Ontwerpen van woonzorgzones zijn er in vele varianten. In paragraaf 3.2 is toegelicht dat er 

geen eenduidige omschrijving bestaat van het concept. Wel bestaat er overeenstemming 

dat een woonzorgzone een goed alternatief kan bieden voor het wonen in intramurale 

instellingen. Voor ouderen kunnen woonzorgzones een goede woonsituatie bieden omdat 

er geschikte woningen zijn, zorgaanbod is georganiseerd en ook de woonomgeving veilig en 

toegankelijk is. In paragraaf 3.3 is op basis van een zestal (plannen voor) woonzorgzones 

beschreven op welke wijze woonzorgzones invulling krijgen. Hoewel deze woonzorgzones 

ieder uniek zijn in hun uitwerkingsplannen, is toch een grote overeenkomst te zien tussen 

de diverse woonzorgzones. Wonen, zorg en voorzieningen en de woonomgeving worden 

binnen de lokale situatie zo georganiseerd dat deze een bijdrage zouden moeten leveren 

aan het prettig zelfstandig wonen van ouderen en mensen die zorg nodig hebben.  

 

Diverse aspecten van woonzorgzones tonen overeenstemming met de theorie over de 

woontevredenheid van ouderen. Wat de woning zelf betreft, focust de woonzorgzone zich 

met name op het aspect dat de woningen geschikt moeten zijn voor ouderen. Aspecten met 

betrekking tot de buurt die van invloed zijn op de woontevredenheid lijken allemaal te 

worden opgenomen in de woonzorgzone. Fysiek zijn zowel de kwaliteit / toegankelijkheid 

van de woonomgeving als de nabijheid van (zorg)voorzieningen onderdeel van de 

woonzorgzone. Sociale aspecten van de woonomgeving die een plekje krijgen in de 

woonzorgzone zijn veiligheid en sociale cohesie. Het bevorderen van de sociale cohesie lijkt 

echter vooral in het landelijk gebied een belangrijke doelstelling van de woonzorgzone te 

zijn. Het feit dat veel aspecten die van invloed zijn op de woontevredenheid een plek krijgen 

in de woonzorgzone zou kunnen betekenen dat wonen in een woonzorgzone mogelijk een 

positieve invloed heeft op de woontevredenheid van ouderen.  

 

 

3.5. Conceptueel model  

In hoofdstuk 2 zijn aspecten die de woontevredenheid kunnen beïnvloeden aan de orde 

gekomen. In paragraaf 2.3 zijn deze in een model samengevat. In dit hoofdstuk is aan de 

hand van de beschrijving van het concept woonzorgzone bekeken in hoeverre de aspecten 

die de woontevredenheid beïnvloeden daar in meegenomen worden.  
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In figuur 3.2 is een deel van het model gepresenteerd ten aanzien van de theorie 

over woontevredenheid. Omdat het effect van de woonzorgzone centraal staat in dit 

onderzoek is ervoor gekozen om de focus te leggen op de werkelijke woonsituatie, al dan 

niet in een woonzorgzone. Door deze keuze wordt de gewenste situatie en de 

overeenkomst tussen gewenst en werkelijk buiten beschouwing gelaten. 

De aspecten waar de theorie over woontevredenheid en het concept van de 

woonzorgzone elkaar overlappen, zijn aangemerkt met een sterretje. Dit zijn de aspecten 

die het verschil maken tussen een ‘gewone’ wijk en een woonzorgzone en daarom ook de 

aspecten die in dit onderzoek centraal staan. De dikgedrukte pijlen tonen de relaties aan, 

waar dit onderzoek zich op richt:  

• Een eerste relatie wordt verwacht tussen het type wijk, woonzorgzone of niet, en 

hoe de werkelijke situatie in deze wijken is. De aspecten die gemarkeerd zijn met 

een sterretje staan daarbij centraal.  

• Niet alleen objectief kan de werkelijke situatie in een woonzorgzone verschillen van 

die in andere wijken, ook de tevredenheid met de diverse aspecten van de 

woonsituatie wordt hier aan de orde gesteld. 

• Tot slot kunnen persoonlijke eigenschappen, als gezondheid en woonduur, los van 

het al dan niet wonen in een woonzorgzone ook de woontevredenheid beïnvloeden. 

Om die reden zullen daarom ook de relaties tussen ‘persoonlijke eigenschappen’  en 

de tevredenheid met de woonsituatie worden getoetst in dit onderzoek.    

 

Figuur 3.2: Conceptueel model 

 

                                                  

 

 

Persoonlijke eigenschappen 

- Leeftijd 

- Samenstelling huishouden 

- Gezondheid 

- Inkomen 

- woonduur 

 

 

Woontevredenheid 

(Tevredenheid met) werkelijke woonsituatie 

 

Woning 

- Comfort 

- Crowding ratio 

- Eigendomssituatie 

- Woningtype 

- Aanpasbaarheid / geschiktheid*  

Buurt 

- Nabijheid voorzieningen*  

- Kwaliteit woonomgeving* 

- Overlast en veiligheid* 

- Gevoel van betrokkenheid / sociale cohesie* 

Type wijk 

- woonzorgzone of niet 
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4. Onderzoeksopzet 

In de voorgaande hoofdstukken is uiteengezet wat de begrippen woontevredenheid en 

woonzorgzone inhouden. Op basis daarvan is een conceptueel model opgesteld. Dat model 

is de basis van het empirische onderzoek. Dit hoofdstuk geeft een beschrijving op welke 

wijze dat zal worden uitgevoerd. Paragraaf 4.1 definieert (nogmaals) de onderzoeks-

doelgroep en onderzoeksgebieden waar het onderzoek is uitgevoerd. In paragraaf 4.2. staan 

de hypothesen benoemd die in het onderzoek centraal staan. Paragraaf 4.3 beschrijft de 

gekozen onderzoeksmethoden op basis waarvan de hypothesen zijn getoetst.  

 

 

4.1. Onderzoeksdoelgroep en onderzoeksgebied 

In paragraaf 1.3 en 1.4 is toegelicht waarom de woontevredenheid van ouderen in de wijk 

Drielanden, de woonzorgzone in Harderwijk, centraal staat in dit onderzoek. Als 

onderzoeksdoelgroep is daarbij gekozen voor de ouderen vanaf 75 jaar.  

Om de woontevredenheid van 75-plussers in Drielanden te kunnen vergelijken, zijn 

in het onderzoek 75-plussers vanuit de totale gemeente Harderwijk betrokken. In de analyse  

(hoofdstuk 6) is de woontevredenheid van 75-plussers in Drielanden afgezet tegen die van 

leeftijdgenoten in overige delen van Harderwijk om te bezien in hoeverre het wonen in een 

woonzorgzone van invloed is op de woontevredenheid van deze doelgroep.  

Op 1 januari 2009 telde Harderwijk 2.045 zelfstandige huishoudens waarbinnen ten 

minste één van de bewoners ouder is dan 75 jaar. Al deze huishoudens zijn in het onderzoek 

betrokken. De oudste bewoner van elk 75-plus huishouden heeft een vragenlijst 

toegestuurd gekregen (zie paragraaf 4.2 onderzoeksmethode). Ieder huishouden is dus 

maar een keer benaderd, ook al zijn beide partners 75 jaar of ouder. Meerdere personen op 

één adres aanspreken, zou voor de respondenten verwarrend kunnen overkomen. Daarbij is 

de kans zeer wel aanwezig dat de vragenlijst onderling besproken wordt en ook gezamenlijk 

wordt ingevuld in huishoudens waar meerdere personen wonen.   

 

Het belangrijkste onderscheid dat in de analyse gemaakt is, is de tweedeling van Harderwijk 

in het gebied woonzorgzone Drielanden en het overige gebied van Harderwijk. Daarnaast is 

ook de woonzorgzone zelf onderscheiden in enerzijds de kern van de  woonzorgzone 

(rondom multifunctioneel centrum De Bogen) en het overig gebied binnen de wijk 

Drielanden.  

Het overig gebied van Harderwijk is te verdelen in een aantal afzonderlijke wijken  

(zie figuur 4.1). Ook het onderscheid naar de diverse wijken komt bod in de analyse. De 

gemeente onderscheidt naast Drielanden zes
8
 andere gebieden: 

• Centrum (postcodegebied 3841); 

• Stadsdennen (postcodegebied 3842); 

• Tweelingstad (postcodegebied 3843); 

• Stadsweiden / Slingerbos (postcodegebied 3844); 

• Drielanden ((postcodegebied 3845); 

                                                      
8
 Twee wijken die niet in de opsomming zijn opgenomen, worden in de wijkanalyse buiten beschouwing gelaten. Het betreft 

het industriegebied (postcodegebied 3846) en het buitengebied van Harderwijk (postcodegebied 3847). In deze twee 

gebieden wonen relatief weinig mensen en zijn dan ook nauwelijks waarnemingen gedaan. In de vergelijking tussen 

woonzorgzone Drielanden en het overige gebied van de gemeente worden deze waarnemingen wel meegenomen. 
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• Frankrijk (postcodegebied 3848); 

• Hierden (postcodegebied 3849). 

 

Figuur 4.1: Gebiedsindeling Harderwijk. 

 
 

Wat aantallen 75-plussers betreft loopt Drielanden, vanwege het feit dat het een 

nieuwbouwwijk is, nog achter op de bestaande wijken in Harderwijk (zie figuur 4.2). In 

Stadsweiden / Slingerbos en Stadsdennen wonen de meeste 75-plussers. Daarna volgen het 

Centrum en Tweelingstad. De bevolkingsprognose van de gemeente Harderwijk laat zien dat 

het aantal 75-plussers in Drielanden, mede door de ontwikkeling van de wijk als 

woonzorgzone, verder toe zal nemen. Verwacht wordt dat in 2025 het aantal 75-plussers in 

Drielanden ongeveer op het niveau van Tweelingstad is (gemeente Harderwijk, 2008, p.13).  

 

Figuur 4.2: 75-plus huishoudens in Harderwijk, wijkindeling Harderwijk. 
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4.2. Hypothesen 

In hoofdstuk 3 is het conceptueel model voor dit onderzoek gepresenteerd. Op basis van de 

verbanden in het conceptueel model kunnen verwachtingen worden beschreven over de 

feitelijke situatie in woonzorgzone Drielanden in Harderwijk. Ook kunnen verwachtingen 

worden beschreven ten aanzien van het oordeel van de ouderen over de diverse kenmerken 

van hun woonsituatie. Daarbij is in de eerste plaats het verschil in woonlocatie van de 

ouderen van belang, woont de persoon in woonzorgzone Drielanden of niet?  Anderzijds is 

uit de theorie gebleken dat ook persoonlijke kenmerken, als competenties, van invloed 

kunnen zijn op de tevredenheid over de woonsituatie. In vier te onderzoeken hypothesen 

worden de verwachtingen beschreven:  

 

1. In de opzet van de wijk (woningen en buurt) kan de wijk Drielanden meer dan de 

andere wijken in Harderwijk, gezien worden als een woonzorgzone.  

 

2. 75-plussers in woonzorgzone Drielanden hebben een hogere woontevredenheid 

dan de 75-plussers in de rest van de gemeente Harderwijk. 

 

3. 75-plussers in woonzorgzone Drielanden zijn meer tevreden over de factoren die 

van invloed zijn op de woontevredenheid dan de 75-plussers in de rest van de 

gemeente Harderwijk. 

 

4. Tevredenheid over de factoren die van invloed zijn op de woontevredenheid wordt 

mede bepaald door persoonlijke eigenschappen. Waarbij 75-plussers met minder 

competenties meer tevreden zijn in woonzorgzone Drielanden dan in de rest van de 

gemeente Harderwijk. 

 

De eerste hypothese is gekoppeld aan de eerste deelvraag die uit de probleemstelling is 

herleid: In hoeverre komen de aspecten die de woontevredenheid beïnvloeden terug in 

woonzorgzone Drielanden? En in hoeverre verschilt de wijk daarin van de rest van 

Harderwijk? De hypothese geeft aan dat ik verwacht dat de aspecten van een woonzorgzone 

terug te vinden zijn in woonzorgzone Drielanden. En dat de woonzorgzone daarin ook 

daadwerkelijk verschilt van de andere wijken in Harderwijk. 

 Hypothese twee, drie en vier behoren bij de beantwoording van de tweede 

deelvraag: In hoeverre ligt de woontevredenheid van ouderen in woonzorgzone Drielanden 

hoger dan die van ouderen in andere delen van Harderwijk en waar heeft dat mee te maken? 

De hypothesen geven de verwachting weer dat de 75-plussers in woonzorgzone Drielanden 

(ook, of zelfs juist, die met minder competenties) een hogere woontevredenheid hebben 

dan die in de rest van de gemeente. Dit verschil zal naar verwachting gelden voor de totale 

woontevredenheid als ook voor de afzonderlijke aspecten die van invloed zijn op de 

woontevredenheid. 

 

 

4.3. Onderzoeksmethoden 

De uitwerking van dit onderzoek is tweeledig. Enerzijds staat de feitelijke situatie in 

Harderwijk centraal en zal blijken of er wat dat betreft verschillen bestaan tussen 

woonzorgzone Drielanden en de rest van de gemeente Harderwijk.  
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Anderzijds staat de tevredenheid van de 75-plussers met de woonsituatie centraal. 

Ook hierbij is het doel om te achterhalen wat daarin de verschillen zijn tussen 

woonzorgzone Drielanden en de rest van de gemeente Harderwijk. Het onderzoek naar de 

feitelijke situatie is op een andere wijze ingestoken dan het tevredenheidsonderzoek. 

Beiden worden hieronder toegelicht. 

  

4.3.1. Harderwijk als woongemeente voor ouderen 

De eerste stap in het onderzoek betreft een objectieve vergelijking van de woonzorgzone 

Drielanden en de rest van de gemeente Harderwijk. Biedt woonzorgzone Drielanden 

werkelijk een meer geschikte woonsituatie voor ouderen dan andere wijken in de 

gemeente? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zal voor wat betreft de aspecten die 

kenmerkend zijn voor een woonzorgzone en tevens van invloed zijn op de 

woontevredenheid, in kaart worden gebracht hoe de situatie in Harderwijk is. De aspecten 

die aan bod zullen komen zijn dezelfde als die in het conceptueel model zijn gemarkeerd 

met een sterretje. Het betreft: 

• Aanpasbaarheid / geschiktheid van de woningen 

• Nabijheid voorzieningen 

• Kwaliteit van de woonomgeving 

• Overlast en veiligheid 

• Gevoel van betrokkenheid / sociale cohesie 

 

Informatie over deze zaken wordt gezocht in beschikbare bronnen, zoals het Masterplan 

gebouwde omgeving wonen, zorg, welzijn Harderwijk (Nouws, 2008), het verkeers en 

vervoersplan voor de gemeente Harderwijk (Gemeente Harderwijk, 2003), het Handboek 

Harderwijks Groen (Gemeente Harderwijk 2007), het Integraal Veiligheidsprogramma 2007-

2010 (Gemeente Harderwijk, 2007) en het gemeentelijk leefbaarheidsonderzoek (Gemeente 

Harderwijk, 2006). 

 

4.3.2. Woontevredenheid van 75-plussers in Harderwijk 

Voor het onderzoeken van de woontevredenheid van 75-plussers in Harderwijk is gekozen 

voor een vergelijkend ‘survey’. Kenmerk van dit type onderzoek zijn het verzamelen van 

meerdere casussen (in dit geval 75-plussers). Daardoor is het mogelijk om variatie tussen 

verschillende groepen te onderzoeken, in dit geval 75-plussers in een woonzorgzone en 75-

plussers in ‘gewone’ wijken. In een survey-onderzoek wordt kwantificeerbare data 

verzameld, waardoor het mogelijk is om variabelen met elkaar te vergelijken en nauwkeurig 

eventuele relaties aan te tonen (Bryman, 2004, p.66). In dit onderzoek staat het verband 

tussen woonzorgzones en woontevredenheid centraal. Kwantitatief onderzoek maakt het 

tevens mogelijk om de onderzoeksresultaten te generaliseren (Bryman, 2004, p.76). In dit 

onderzoek zal de generalisatie betrekking hebben op de 75-plussers in de gemeente 

Harderwijk.  
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Vragenlijst  

Een veel gebruikte onderzoeksmethode binnen survey-onderzoek is het gebruik van 

vragenlijsten. Ook in dit onderzoek zal de onderzoeksdata door middel van een vragenlijst 

worden verzameld. Belangrijke voordelen van vragenlijsten zijn de mogelijkheid om in 

relatief korte tijd  en tegen relatief lage kosten veel informatie te verzamelen onder een 

grote groep mensen (Baarda en De Goede, 2001, p.223). Ook voor de respondenten is een 

vragenlijst een fijne methode, omdat de vragenlijst ingevuld kan worden op een moment 

dat het de respondent goed uitkomt (Bryman, 2004, p.134).  

Er zijn echter ook nadelen te benoemen bij het gebruik van vragenlijsten. 

Bijvoorbeeld het feit dat er niemand bij de respondent aanwezig is om te helpen bij het 

begrijpen van de vragenlijst (Bryman, 2004, p.134). Tevens kan een vragenlijst met te veel 

vragen de respondenten afschrikken om mee te doen aan het onderzoek. Hiermee 

verbonden is het feit dat vragenlijsten zo min mogelijk open vragen moeten bevatten, 

aangezien respondenten vaak geen zin hebben om veel te schrijven (Bryman, 2004, pp.134-

135). Doordat er niemand aanwezig is bij het invullen van de vragenlijst bestaat ook het 

risico dat vragen niet worden ingevuld (missing data) (Bryman, 2004, p.135). Een ander 

risico, dat als belangrijke beperking van vragenlijsten wordt gezien, is de doorgaans lage 

respons. Het feit dat mensen vaak geen zin of tijd hebben om de vragenlijst in te vullen, 

komt een onderzoek niet ten goede. Als er bepaalde groepen zijn die geen medewerking 

aan het onderzoek verlenen, kan dat leiden tot selectiviteit  in de uitkomsten (Baarda en De 

Goede, 2001, p.225).  

Bryman (2004, pp.136-137) geeft enkele tips om de respons te verhogen waaronder 

het bijvoegen van een brief waarin het onderzoek wordt toegelicht. Ook het bijvoegen van 

een gefrankeerde retourenvelop kan de respons verhogen. Beide tips zijn in dit onderzoek 

toegepast. Daarnaast is in de week van de versturen van de vragenlijsten een persbericht 

geplaatst in de lokale krant om de 75-plussers te informeren over het onderzoek.  

Ondanks dat de vragenlijst in dit onderzoek door de breedte er van, is de respons 

met 46% toch goed (zie paragraaf 6.1). is wellicht te danken aan het toepassen van 

bovengenoemde tips. Wel blijkt dat van de open ruimte voor eventuele toelichtingen op 

antwoorden relatief weinig gebruik is gemaakt. Op basis hiervan lijkt het inderdaad niet 

verstandig om te veel open vragen in een schriftelijke vragenlijst op te nemen. 

 

Vraagstelling 

De variabelen uit het conceptueel model zijn verwerkt in vraagstellingen. In de 

antwoordcategorieën van de diverse variabelen zijn verschillende typen meetschalen te 

onderscheiden. De meetschaal is van belang voor de statistische analyses die uitgevoerd 

mogen worden (De Vocht, 2002, p.128). Daarom is het belangrijk om bij het opstellen van 

de vragen de juiste meetschaal te kiezen. Er bestaan vier meetschalen, te weten de 

nominale (dichotome),  ordinale, interval- en ratioschaal. In zijn algemeenheid geldt: hoe 

hogere de meetschaal, hoe meer statistische analyses uitgevoerd kunnen worden.  

Aan de hand van een selectie vragen uit de vragenlijst zal het verschil tussen deze 

meetschalen worden toegelicht. Zo is de variabele ‘geslacht’ een dichotome variabele, met 

de antwoordcategorieën ‘man’ en ‘vrouw’. Ook het gegeven of een respondent ‘wel’ of 

‘niet’ in een woonzorgzone woont is een dichotome variabele. Een dichotome variabele kan 

twee waarden aannemen.  
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Als er sprake is van meerdere antwoordcategorieën spreekt men van een nominale 

meetschaal. In beide gevallen is kenmerkend dat de antwoordcategorieën elkaar uitsluiten, 

maar dat er geen rangorde bestaat tussen de diverse categorieën (De Vocht, 2002, p.128). 

Een groot aantal vragen in de vragenlijst hebben antwoordcategorieën met een (zwak) 

ordinale schaal. Voorbeeld hiervan zijn de tevredenheidsvragen. Respondenten kunnen 

aangeven of zij in meer of mindere mate tevreden zijn over een bepaald onderwerp. Net als 

bij de nominale meetschaal zijn er meerdere antwoordcategorieën. Het verschil is dat bij de 

ordinale meetschaal wél sprake is van een rangorde tussen de verschillende 

antwoordcategorieën (De Vocht, 2002, p.128). Om deze variabelen vergelijkbaar te maken is 

in alle vragen gebruik gemaakt van dezelfde antwoordcategorieën die uiteenlopen van zeer 

ontevreden tot zeer tevreden. Omdat het toedelen van de antwoordmogelijkheden naar 

een beperkt aantal categorieën gebeurt, is echter sprake van een zwak ordinale meetschaal. 

Voor de analyse heeft dit tot gevolg dat deze variabelen niet als ordinale maar als nominale 

variabelen behandeld zullen worden.  

Tot slot wordt de variabele ‘leeftijd’ gemeten met een ratioschaal. Een ratioschaal 

bevat vaste waarden, in dit geval jaren. De intervalschaal meet ook met vaste waarden. 

Verschil tussen beiden is dat de ratioschaal een vast nulpunt heeft en de intervalschaal niet 

(De Vocht, 2002, p.128). Variabelen met een intervalschaal komen in dit onderzoek niet 

voor. 

 

Om uiteindelijk uitspraken te kunnen doen over het verschil in woontevredenheid tussen 

75-plussers die in een woonzorgzone wonen en 75-plussers die in een ‘gewone’ wijk wonen 

zijn in de vragenlijst een groot aantal tevredenheids vragen opgenomen die te maken 

hebben met de factoren zoals benoemd in het conceptueel model (zie bijlage 4 voor de 

volledige vragenlijst). Zo wordt ten aanzien van de woning gevraagd naar de algemene 

tevredenheid daarover, als ook over de geschiktheid van de woning voor ouderen. Bij 

ontevredenheid heeft men de gelegenheid gehad die nader toe te lichten.  

Ten aanzien van de buurt is men allereerst gevraagd om een oordeel te geven over 

de afstand tot diverse voorzieningen, waaronder winkels voor dagelijkse boodschappen, 

openbaar vervoer, diverse zorgvoorzieningen, een buurthuis/ontmoetingscentrum en 

groenvoorzieningen. Vervolgens heeft men ook kunnen aangeven of men bepaalde 

voorzieningen mist in de buurt.  

Met betrekking tot de kwaliteit van de openbare ruimte in de buurt is gekeken naar 

zowel de toegankelijkheid als de aantrekkelijkheid er van. Ten aanzien van de 

toegankelijkheid zijn twee vragen opgenomen over de tevredenheid over de loop- en 

fietsroutes in de buurt. Wanneer men ontevreden is over loop- of fietsroutes kon met dit 

toelichten. Ook is gevraagd naar het oordeel over het groen in de buurt en de uitstraling van 

de bebouwing. Bij deze laatste twee kenmerken gaat het om de aantrekkelijkheid van de 

openbare ruimte.  

Sociale veiligheid is behandeld aan de hand van verschillende vragen. Men heeft 

kunnen aangeven hoe vaak men overlast van diverse zaken ervaart. Daarnaast is ook 

gevraagd naar het gevoel van veiligheid, zowel overdag als ’s avonds/’s nachts. 

Behalve sociale veiligheid is ook het oordeel over samenleven en ontmoeting 

gevraagd. Allereerst aan de hand van een aantal stellingen over het samenleven in de buurt. 

Onder meer: Is men gehecht aan de buurt? Is men actief betrokken? Vindt men dat de 

bewoners op een prettige manier met elkaar omgaan?  Dit vragenblok is besloten met een 

algemeen oordeel over het samenleven in de buurt. Maar behalve het oordeel over het 

samenleven in de buurt is het ook belangrijk hoe ouderen de bereikbaarheid van hun 
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familie, vrienden en kennissen ervaren en of zij mogelijk behoefte hebben aan meer sociale 

contacten. Dit kan een beeld geven over de eenzaamheidsgevoelens onder ouderen.  

Aanvullend op het voorgaande is ook gevraagd of de ouderen wel eens een 

activiteitencentrum of buurthuis bezoeken. Zo ja, voor welke activiteiten of voorzieningen? 

En zo nee, waarom niet. De gemeente Harderwijk hoopt met deze vragen meer inzicht te 

krijgen in de behoeften van de 75-plussers in de gemeente. 

Ten aanzien van de gezondheid en zorgbehoefte van de 75-plussers zijn een aantal 

vragen opgenomen. Een belangrijke vraag daarbij betreft daarbij het oordeel van de 

respondent over de eigen gezondheid en die van de eventuele partner. De 

gezondheidstoestand bepaald voor een groot deel de competentie van het huishouden. Om 

meer over de zorgachtergrond van de respondent te weten te komen is ook gevraagd naar 

het gebruik van hulpmiddelen bij het lopen, het gebruik van mantelzorg en het gebruik van 

thuiszorg. Ook het gebruik van domotica-voorzieningen, waaronder personenalarmering, 

komt hier aan bod. Het vragenblok over zorg wordt besloten met een oordeel over het 

gevoel van veiligheid dat men thuis heeft in het geval dat er een keer onverwachts zorg 

nodig mocht zijn. 

Omdat de mate van woontevredenheid een verhuiswens tot gevolg kan hebben, is 

dit onderwerp kort aangestipt in de vragenlijst. Wil men op korte termijn verhuizen? Zo ja, 

wat is daarvan de belangrijkste oorzaak en waar zou men bij voorkeur naar toe verhuizen.  

De vragenlijst is besloten met een aantal persoonlijke vragen, waaronder leeftijd, 

geslacht, huishoudenssamenstelling en inkomen. De persoonlijke vragen staan bewust aan 

het eind van de vragenlijst omdat het voor respondenten gevoelige informatie kan zijn. 

Wanneer deze aan het begin van de vragenlijst gesteld worden kan dat tot gevolg hebben 

dat men de vragenlijst helemaal niet invult. 

 

Presentatie van de onderzoeksuitkomsten en statistische analyses  

Ten aanzien van de verzamelde onderzoeksdata zijn analyses worden uitgevoerd. Deze 

analyses staan in hoofdstuk 6 gepresenteerd. In de analyses wordt gebruik gemaakt van 

diverse statistische analysemethoden, die zijn uitgevoerd met het computerprogramma 

SPSS. In het Basishandboek SPSS 11 beschrijft De Vocht (2002) het principe van 

verschillende statistische analyses. Op basis daarvan staan hieronder de principes van de 

gebruikte analyses in dit onderzoek beschreven.  

 

Frequentietabellen en kruistabellen 

De eenvoudigste manier om de onderzoeksdata te presenteren is het weergeven in een 

frequentietabel. Een frequentietabel geeft een overzicht van het aantal keer dat 

verschillende waarden voorkomen binnen een bepaalde verdeling. Bijvoorbeeld de 

verdeling van antwoorden die de 75-plussers in Harderwijk hebben gegeven op de vraag: 

Hoe tevreden bent u over uw algehele woonsituatie? 

Omdat in dit onderzoek het onderscheid tussen woonzorgzone Drielanden en het 

overige gebied in de gemeente Harderwijk centraal staat, zal de verdeling van de 

antwoorden in de meeste gevallen worden gepresenteerd op basis van kruistabellen. In een 

kruistabel wordt ook de verdeling van de antwoorden weergegeven, maar dan uitgesplitst 

voor twee of meerdere categorieën. Op basis van de verdelingen per categorie wordt dan 

het verschil tussen deze categorieën zichtbaar. Of de verschillen die op basis van de 

kruistabel blijken significant zijn, kan vervolgens met een chi-kwadraat toets worden 

vastgesteld. 
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Chi-kwadraat toets 

De chi-kwadraat toets is gekoppeld aan een kruistabel. Met chi-kwadraat kan getoetst 

worden of er een significant verband bestaat tussen twee categorale variabelen. Ook voor 

het verband tussen zwak ordinale variabelen of een zwak ordinale en een nominale 

variabele wordt de chi-kwadraat toets gebruikt. In de nulhypothese van de chi-kwadraat 

toets wordt altijd gesteld dat de variabelen onafhankelijk van elkaar zijn, dat er dus geen 

verband bestaat. Pas als de nulhypothese verworpen kan worden, is sprake van een 

significant verband.  

In de chi-kwadraat toets wordt op basis van het verschil tussen de verwachte 

celfrequentie en de werkelijke celfrequentie bepaald hoe groot de kans is dat de werkelijk 

verdeling op toeval berust. Afhankelijk van het gekozen betrouwbaarheidsniveau wordt op 

basis van die kans de nulhypothese wel of niet verworpen. Als voor het gekozen 

betrouwbaarheidsniveau kan worden uitgesloten dat de werkelijke verdeling op toeval 

berust, wordt de nulhypothese verworpen en bestaat er dus een verband tussen de 

variabelen.  

In dit onderzoek wordt gerekend met een betrouwbaarheidspercentage van 95% 

(α=0,05). De nulhypothese wordt dan dus verworpen als de kans dat de werkelijke verdeling 

op toeval berust minder dan 5% is (p≤0,05).  

 

Om de chi-kwadraat toets te kunnen uitvoeren moet voldaan zijn aan de volgende twee 

voorwaarden: 

1. Alle verwachte celfrequenties moeten groter of gelijk zijn aan 1. 

2. Maximaal 20% van de verwachte celfrequenties mag tussen 1 en 5 liggen. 

 

Om aan deze voorwaarden ten aanzien van de celvulling te voldoen, is het voor een deel van 

de variabelen noodzakelijk geweest om antwoordcategorieën samen te voegen. Uiteindelijk 

zijn de categorieën van alle variabelen op dezelfde wijze samengevoegd. De 

antwoordcategorieën zeer ontevreden, ontevreden en neutraal zijn samengevoegd tot één 

categorie en met tevreden en zeer tevreden is hetzelfde gedaan. Neutraal is samengevoegd 

met de antwoordcategorieën ontevreden en zeer ontevreden omdat neutraal niet een 

uitgesproken positief oordeel is. Wanneer een verband significant is vastgesteld, geeft dat 

aan dat de ene groep relatief vaker uitgesproken tevreden is over een bepaald aspect dan 

de andere groep. Waar dat van toepassing is, is dat een belangrijk onderscheid. 

 

De woonzorgzone Drielanden en het overige gebied in de gemeente Harderwijk worden met 

een chi-kwadraat toets met elkaar vergeleken. Op basis van deze vergelijking zal blijken of 

75-plussers in de woonzorgzone Drielanden meer tevreden zijn over de diverse aspecten die 

van invloed zijn op de woontevredenheid. 

 

Associatiematen: Cramers V, Kendall’s tau b en Kendall’s tau c 

Bij de chi-kwadraat toets horen diverse associatiematen. Associatiematen worden gebruikt 

om de sterkte en de richting van een verband aan te tonen.  

• Cramers V wordt gebruikt bij nominale variabelen, en geeft alleen de sterkte van 

een verband weer. Bij een waarde V=0 is er geen verband en bij een waarde V=1 is 

er een perfect verband.  

• Bij de zwak ordinale variabelen is het interessant om behalve de sterkte ook de 

richting van het verband uit te drukken. Is het gevonden verband tussen de 

variabelen positief dan wel negatief? Keldall’s tau b en Kendall’s tau c zijn de meest 
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geschikte associatiematen om naast de sterkte ook de richting van verbanden uit 

een kruistabel weer te geven. Kendall’s tau b wordt gebruikt als het aantal rijen en 

kolommen van de kruistabel aan elkaar gelijk zijn. Bij een ‘rechthoekige’ kruistabel 

wordt de associatiemaat Kendall’s tau c gebruikt. De waarde van Keldall’s tau b of 

Keldall’s tau c kan varieert tussen de -1 en 1. Bij een waarde 0 zijn de variabelen 

onafhankelijk van elkaar. Hoe dichter de waarde de -1 of de 1 nadert, hoe sterker 

het verband. Bij -1 is er een perfect negatief verband, bij 1 een perfect positief 

verband.  

 

Aan deze rapportage is een bijlagenrapport toegevoegd waarin alle relevante spss-output 

ten behoeve van het tevredenheidsonderzoek per thema is weergegeven.   
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5. Harderwijk bezien als gemeente voor ouderen 

Dit onderzoek naar de woontevredenheid van ouderen in woonzorgzones spitst zich toe op 

de situatie in Harderwijk. In dit hoofdstuk staat dit onderzoeksgebied centraal. Aan de hand 

van de diverse aspecten die behoren tot de woonzorgzone en die de woontevredenheid van 

ouderen positief zouden moeten beïnvloeden, wordt de woonzorgzone Drielanden in 

Harderwijk vergeleken met de rest van de gemeente. Overeenkomsten en verschillen 

komen op die manier aan de orde. En ook zal blijken in welke mate de woonzorgzone 

Drielanden een bijzondere positie heeft binnen Harderwijk als geschikte wijk voor ouderen.   

In dit hoofdstuk wordt zodoende een antwoord geformuleerd op de eerste 

deelvraag: In hoeverre komen de aspecten die de woontevredenheid beïnvloeden terug in 

woonzorgzone Drielanden? En in hoeverre verschilt de wijk daarin van de rest van 

Harderwijk? Door middel van een hypothese is de verwachting geschetst dat: de wijk 

Drielanden in de opzet van de wijk (woningen en buurt) meer dan de andere wijken in 

Harderwijk, gezien kan worden als een woonzorgzone.  

Voordat de verschillende aspecten aan bod komen, geeft paragraaf 5.1 een eerste 

korte beschrijving van het multifunctionele centrum De Bogen in de woonzorgzone 

Drielanden. In dit multifunctionele centrum komen veel verschillende functies samen die 

maken dat Drielanden een woonzorgzone genoemd wordt. 

 

 

5.1. Multifunctioneel centrum De Bogen 

Bij de ontwikkeling van Drielanden is rekening gehouden met het feit dat zorg een 

onderdeel is binnen de samenleving en binnen de wijk een goede plek moet krijgen. Als 

uitgangspunt voor de voorzieningen (dus ook de zorg) in Drielanden geldt dat deze moeten 

voorzien in de behoeften van de wijkbewoners, en zij gecombineerd worden in één centrum 

(Nouws, 2005, p.13). Daartoe is een multifunctioneel gebouw ontworpen. Binnen dit 

gebouw zijn drie hoofdfuncties onderscheiden: wonen, dienstencentrum en multifunctio-

neel centrum. Figuur 5.1 toont hoe deze hoofdfuncties in het gebouw zijn ondergebracht. 

 

Figuur 5.1: Hoofdfuncties De Bogen.  

 

Bron: Nouws, H., 2005, p.27. 
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De functie wonen biedt huisvesting voor ouderen (met en zonder indicatie) en mensen met 

een verstandelijke handicap (Nouws, 2005, p.16). Dus behalve voor ouderen is er in 

woonzorgzone Drielanden ook plek voor de doelgroep gehandicapten.  

In het dienstencentrum en multifunctioneel centrum worden andere belangrijke 

onderdelen die een woonzorgzone zou moeten bevatten ondervangen. Zo zijn onder meer 

een informatiewinkel
9
 een activiteitencentrum, een eetcafé en dagopvang binnen het 

gebouw aanwezig. Hier vindt ook ontmoeting en recreatie plaats. In zowel het eetcafé als de 

informatiewinkel zijn werkplekken voor de verstandelijk gehandicapten in de wijk. Overige 

voorzieningen in het gebouw zijn onder meer een basisschool, peuterspeelzaal en een 

sporthal.  

Vlak naast het multifunctionele gebouw staat het gezondheidscentrum van de wijk, 

het Medisch Centrum Drielanden. In dit medisch centrum zijn diverse zorgfuncties als 

huisarts, apotheek, fysiotherapeut en tandarts onder een dak gevestigd. 

 

De realisatie van het multifunctionele centrum De Bogen, de kern van woonzorgzone 

Drielanden, heeft veel aandacht gekregen in de wereld van wonen, zorg en welzijn. In 

onderstaand kader is een nieuwsbericht opgenomen  ten aanzien van een bijeenkomst over 

de totstandkoming van het multifunctioneel centrum.  

 

Massale belangstelling vakwereld voor De Bogen 

[Het nieuwe complex De Bogen in de wijk Drielanden (Harderwijk) trekt landelijk brede 

belangstelling. Ruim driehonderd mensen uit de wereld van zorg, welzijn, wonen en onderwijs komen 

deze week (woensdag 1 of vrijdag 3 februari) naar Harderwijk om het gebouw te zien, maar vooral 

om te horen hoe het tot stand kon komen. Deelnemers zijn met name gemeentebestuurders en 

vakmensen uit het de wereld van ouderen- en gehandicaptenzorg, welzijn en woningbouw die van de 

Harderwijkse ervaringen willen leren. De Bogen is een van de eerste compleet geïntegreerde centra 

van ons land. Voor de provincie is het een schoolvoorbeeld van een eigentijds aanbod aan 

voorzieningen, voor oud en jong.] … [De Bogen nadert zijn voltooiing. Momenteel worden het 

wijkcentrum, ook onderdeel van De Bogen, en de woonomgeving afgewerkt. De officiële opening en 

een open dag staan gepland voor medio mei] ...(Gemeente Haderwijk, nieuwsbericht 31-01-2006) 

 

 

5.2. Geschikte woningen in Drielanden en overig Harderwijk 

De woning, en met name de geschiktheid daarvan is een belangrijk aspect dat de 

woontevredenheid beïnvloed. In het concept woonzorgzone neemt het bieden van 

voldoende geschikte woonruimte voor ouderen een belangrijke plek in.  

Voor Harderwijk geldt dat de gemeente op 1 januari 2008 een totale 

woningvoorraad had van ruim 16.700 woningen (CBS, 2009). In het Masterplan gebouwde 

voorzieningen wonen, zorg, welzijn Harderwijk (Nouws, 2008) is in kaart gebracht waar en 

hoeveel woningen er voor verschillende doelgroepen in de gemeente aanwezig zijn. 

Ouderen worden daarbij als aparte doelgroep onderscheiden.  De woningen voor deze 

doelgroep zijn in verschillende categorieën ondergebracht, enerzijds zorggerelateerde 

woningen en anderzijds geheel zelfstandige woningen (zie figuur 5.2).  

 

                                                      
9
 De informatiewinkel is begonnen als Zorgbaken. Het Zorgbaken is momenteel vervangen door het Harderwijkpunt wat in 

ontwikkeling is. 
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Extramuralisering van zorggerelateerde woningen in Harderwijk 

Sonnevanck is het grootste verpleeghuis in Harderwijk. Het staat in het buitengebied van de 

gemeente en beschikt over ruim 200 verpleeghuisplaatsen. Daarnaast zijn er in de wijk 

Stadsweiden twee clusters van verpleeghuis- en verzorgingshuisplaatsen (200 plaatsen), 

Weideheem en Randmeer.  

Extramuralisering en modernisering zijn in Harderwijk echter volop aan de gang. Zo 

verdwijnt een groot deel van de verpleeghuis- en verzorgingshuiscapaciteit (Nouws, 2008, 

pp.11-14). De verzorgingshuiscapaciteit in Stadsweiden gaat van 158 naar 61 plaatsen, maar 

in die transformatie worden de appartementen groter en moderner. De bestaande 

verpleeghuisplaatsen in Stadweiden verdwijnen en worden vervangen door groeps-

woningen (kleinschalig beschermd wonen met 24-uurs zorg). Op een andere locatie in de 

wijk komen echter wel 40 nieuwe verpleeghuisplaatsen voor reactivering. Ook in de plannen 

voor Sonnevanck neemt de verpleeghuiscapaciteit af van 206 naar 74. Daarnaast komen ook 

hier 56 plaatsen terug  in de vorm van groepswoningen. De overige vrijgekomen capaciteit 

(76 plaatsen) wordt gebruikt om in omliggende gemeenten verpleegplaatsen te realiseren. 

 

Een andere vorm van zorggerelateerde woningen zijn de zorgwoningen. Dit type woningen 

is gerealiseerd in Drielanden en Stadsdennen. De woningen zijn net zoals intramurale 

voorzieningen bestemd voor ouderen met een indicatie ‘zorg met verblijf’. Financieel zijn de 

woon- en zorgcomponent daar echter losgekoppeld.  De cliënt betaalt zelf de huur van de 

woning en de zorg (vergoed uit de AWBZ) wordt geleverd door zorgcentrum De Aanleg 

(Nouws, 2005, p.22). Zowel in stadsdennen als Drielanden gaat het om 50 woningen. In de 

complexen waar deze woningen deel van uit maken kunnen in principe alle senioren een 

woning huren of kopen. Totdat de aantallen zijn gehaald, hebben ouderen met een indicatie 

echter voorrang bij de woningtoewijzing.   

 

Figuur 5.2: Huidige en geplande woonvoorzieningen voor ouderen, Harderwijk 

 

Bron: Nouws, H (2008) Masterplan gebouwde voorzieningen wonen, zorg, welzijn Harderwijk, p.15. 



 50 

Relatief veel geschikte woningen in Drielanden 

In Harderwijk bestaan naast de zorggerelateerde woningen voor ouderen ook geheel 

zelfstandige seniorenwoningen, die uitsluitend aan deze doelgroep worden toegewezen. 

Om voor een dergelijke woning in aanmerking te komen is geen indicatie nodig. De 

specifieke seniorenwoningen staan verspreid door de gemeente, maar voornamelijk in de 

wijken Stadsweiden (239) en Stadsdennen (199
10

). In Drielanden zijn 103
11

 woningen in de 

kern van de woonzorgzone gelabeld als seniorenwoning (Nouws, 2008, pp.14). Deze 

woningen zijn gebouwd aan het multifunctioneel centrum De Bogen dat het hart van de 

woonzorgzone vormt  

Bij de plannen voor woonzorgzone Drielanden is tevens opgenomen dat in een 

straal van 200 meter rondom De Bogen (in de kern van woonzorgzone Drielanden) 211 

gelijkvloerse woningen komen die geschikt zijn voor ouderen om in te wonen (Nouws, 2005, 

p.28). Een deel van deze woningen wordt boven het winkelcentrum gerealiseerd dat 

momenteel in aanbouw is. 

 

 

Sinds 1997 stelt de gemeente Harderwijk daarnaast de eis dat nieuwbouwwoningen 

aanpasbaar gebouwd moeten worden
12

. Het aanpasbaar bouwen heeft als voordeel dat de 

woning mogelijkheden biedt om deze met eenvoudige ingrepen geschikt te maken voor 

mensen met fysieke beperkingen. Na de invoering van deze nieuwe bouweisen zijn in 

Harderwijk circa 3.000 woningen aanpasbaar gebouwd (Gemeente Harderwijk, 2009, p.3). 

Het grootste deel van deze nieuwbouw heeft in woonzorgzone Drielanden plaatsgevonden. 

                                                      
10

 Waarvan er maximaal 50 als zorgwoning kunnen worden gebruikt. 
11

 Waarvan er maximaal 50 als zorgwoning kunnen worden gebruikt. 
12
 In het Bouwbesluit zijn in 1997 vijf basiseisen van aanpasbaar bouwen opgenomen, te weten: lage drempels, brede deuren, 

rolstoelbezoekbaar toilet, brede galerijen, ruimte reserveren voor een lift bij 2 tot 4 verdiepingen. 

Seniorenwoningen De Bogen Drielanden Seniorenwoningen Stadsweiden, Kuilpad 

Seniorenwoningen Tweelingstad, Veldkamp Seniorenwoningen Centrum, Kerkplein 
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Het grootste deel van de woningvoorraad in deze wijk is dan ook aanpasbaar gebouwd.  

Parallel aan de voorbereidingen op de nieuwe woonvisie wordt tevens een aanvullende 

toetsingslijst opgesteld ten aanzien van de bouweisen. Er zijn nog geen nieuwbouw-

projecten gerealiseerd op basis van deze aanvullende bouweisen.  

 

Op basis van deze informatie lijkt Drielanden wat geschikte (en aanpasbare) woningen 

betreft een goede locatie voor ouderen om te wonen. Ook in Stadsdennen en Stadsweiden 

zijn relatief veel geschikte woningen voor ouderen te vinden. In de bestaande wijken is 

echter nog niet veel gebouwd volgens de eisen van aanpasbaar bouwen. 

 

 

5.3. Voorzieningen in Drielanden en overig Harderwijk 

In het conceptueel model zijn behalve de woning ook ten aanzien van de buurt een aantal 

zaken genoemd die voor ouderen van belang zijn. Nabijheid van (zorg)voorzieningen is er 

daar een van. Voor zowel winkelvoorzieningen, zorgvoorzieningen, openbaar vervoer-

voorzieningen en activiteitencentra wordt bezien hoe deze vertegenwoordigd zijn in 

Drielanden ten opzichte van de andere wijken van Harderwijk.  

 

Winkelaanbod Drielanden nog beperkt 

Veel van de wijken in Harderwijk beschikken over een eigen winkelcentrum (zie figuur 5.3). 

De binnenstad is het kernwinkelgebied. Naast een uitgebreid aanbod van winkels voor 

dagelijkse en niet dagelijkse boodschappen zijn hier ook de meeste horeca en uitgaans-

gelegenheden te vinden.  

 

Figuur 5.3: Wijk- en buurtwinkelcentra in Harderwijk 

 

 

 

 

Wijk- en buurtwinkelcentra 

1 = Stadsweiden 

2 = Tweelingstad 

3 = Stadsdennen 

4 = Drielanden 

5 = Frankrijk 

6 = Hierden 

7 = Industrieterrein / Lorentz 

Bron: Gemeentewebsite Harderwijk, 2009. 

 

De wijken Stadsdennen, Tweelingstad en Stadsweiden hebben ieder een eigen 

wijkwinkelcentrum waar bewoners terecht kunnen voor hun dagelijkse boodschappen. 

Frankrijk en Hierden hebben geen eigen winkelcentrum, maar wel een bescheiden aanbod 

van winkels voor dagelijkse boodschappen.  
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In Drielanden is een groot winkelcentrum in ontwikkeling. Verwacht wordt dat het nog in 

2009 geopend kan worden (Vastgoedmarkt.nl, nieuwsbericht 03-04-2009). In de huidige 

situatie zijn bewoners echter aangewezen op de C1000 aan oostkant van de wijk. De 

gemeentelijke rekenkamercommissie heeft dan ook geoordeeld dat er bij de bouw van 

Drielanden te veel nadruk op de woningen en te weinig op de voorzieningen heeft gelegen 

(Stentor, 12 juni 2009). In 1995 zijn al de eerste huizen opgeleverd in Drielanden, maar pas 

in 2006 zijn de eerste overeenkomsten met de ontwikkelaar van het winkelcentrum 

gesloten. Door deze gang van zaken is het goed mogelijk dat de (oudere) bewoners van 

Drielanden het ontbreken van een winkelcentrum als gemis ervaren. 

 

Zorgcluster in Drielanden 

Behalve de nabijheid van winkelvoorzie-

ningen is ook de nabijheid van zorgvoor-

zieningen belangrijk voor ouderen. Zorg in 

de vorm van huisarts, apotheek, fysio-

therapeut en tandarts zijn verspreid over 

de gemeente Harderwijk aanwezig (zie 

figuur 5.4). In Drielanden is het zorgaanbod 

geclusterd in het Medisch Centrum 

Drielanden in de kern van de woonzorg-

zone vlak achter het multifunctioneel 

centrum De Bogen. Voor de ouderen die in 

de geschikte woningen in en rondom De 

Bogen wonen, is zorg dus altijd in de buurt.  

 In de andere wijken in Harderwijk zijn de zorgfuncties minder sterk geclusterd. De 

zorgvoorzieningen zijn soms wel nabij elkaar gevestigd, maar toch zelden onder één dak.  Na 

een bezoek aan de huisarts zullen mensen voor een recept nog elders naar een apotheek 

moeten. En voor een bezoek  aan de fysiotherapeut of tandarts moet men vaak weer ergens 

anders zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

Medisch Centrum Drielanden 

   Binnenstad Harderwijk Toekomstig winkelcentrum Drielanden 
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Figuur 5.4: Zorgvoorzieningen in Harderwijk 

  

Bron: Goudengids.nl; ilocal.nl 

 

Een functie die tot voor kort ook onderdeel uitmaakt van het multifunctioneel centrum De 

Bogen was het Zorgbaken. Bij het Zorgbaken konden mensen terecht met al hun zorgvragen. 

Ook Stadsdennen had een Zorgbaken. In 2006 heeft de gemeente Harderwijk de Zorgbakens 

geïntroduceerd als centraal aanspreekpunt voor zorggerelateerde vragen. Opgeleide 

vrijwilligers helpen de mensen door vragen te beantwoorden of door te verwijzen naar de 

juiste instanties. Oorspronkelijk waren de balies van de Zorgbakens dagelijks te bezoeken. 

Momenteel maken de Zorgbakens een herontwikkeling door omdat ze niet goed genoeg 

bezocht werden. De gemeente heeft echter besloten de zorgbakens in de komende jaren 

toch verder door te zetten. Dat gebeurt onder een nieuwe naam. Vanaf 2009 tot en met 

2010 loopt het project "Harderwijkpunt" (Harderwijkpunt.nl). Dit project heeft tot doel om 

volwaardige wijksteunpunten te realiseren in de wijken Stadsdennen en Drielanden. De 

beide wijken die de gemeente als woonzorgzone heeft aangewezen. In de looptijd van dit 

onderzoek is ondermeer Harderwijkpunt-Advies ontstaan als onderdeel van het Harderwijk-

punt. Dit is een telefonische dienst die bemand wordt door vrijwilligers die alle vragen over 

wonen, welzijn en zorg kunnen beantwoorden. Deze dienst vervangt de baliefunctie van het 

oorspronkelijke Zorgbaken en is voor mensen uit heel de gemeente bereikbaar. In 

Drielanden en Stadsdennen krijgt het Harderwijkpunt ook een fysieke vorm, die momenteel 

in ontwikkeling is.  

 

Thuiszorg en personenalarmering  

Hoewel de huisarts, fysiotherapeut en apotheek mogelijk ook aan huis komen, zijn dit 

hoofdzakelijk toch zorgfuncties waarvoor men de deur uit moet, de zogenoemde haal-

functies. Door middel van thuiszorg kunnen mensen ook gebruik maken van hulp in het 

huishouden of persoonlijke verzorging. Daarbij komt de hulp bij de mensen thuis. In 

Harderwijk zijn meerdere zorgleveranciers aanwezig die de thuiszorg verzorgen. Iedereen 

die dat nodig heeft, kan een beroep doen op thuiszorg. Wat dat betreft zijn alle wijken in 

Harderwijk gelijk.  

 

  

 

 
 

Typen zorg 

 

 

                                                            

                                                             Huisarts       

 

 

                                                                 Apotheek   

 

 

 

 

                                                                Fysiotherapeut 
 

 

 

 

 

      Tandarts 
 

 

 

 

 

      Ziekenhuis 

  

Zorgvoorzieningen in Harderwijk 
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Een stap verder dan thuiszorg is de personenalarmering. Waar de zorg bij thuiszorg 

op afspraak wordt geleverd, maakt een personenalarmering het mogelijk dat ook op een 

onverwachtse zorgvraag adequaat kan worden ingespeeld. Wanneer een persoon de 

alarmering inschakelt, schiet er op dat signaal iemand te hulp. Personenalarmering kan een 

onderdeel zijn van domotica.  In de beschrijving van het concept woonzorgzone is gebleken 

dat deze elektronische toepassing in meerdere woonzorgzones wordt gebruikt. De 

woningen in het wooncomplex De Bogen in woonzorgzone Drielanden zijn uitgerust met 

domotica-mogelijkheden. Een basissysteem van domotica, waaronder de intercom en 

brandsignalering is standaard aanwezig. Overige functies, zoals de personenalarmering, 

kunnen bewoners optioneel aanschaffen (Nouws, 2005, p.24). Overigens geldt ook met 

betrekking tot de personenalarmering dat iedereen in de gemeente daar aanspraak op kan 

doen als dat nodig is. In de woningen in complex De Bogen is echter al voorgesorteerd op de 

technische aanleg van een dergelijk systeem.   

 

Openbaar vervoer en regiotaxi 

Via een busnetwerk van stads- en streekbussen zijn de verschillende buurten in Harderwijk 

bereikbaar met het openbaar vervoer (zie figuur 5.5).  

 

Figuur 5.5: Busverbindingen en haltes in Harderwijk 

 

Bron: Gemeente Harderwijk en BBA Connex Groep, Dienstregeling BBA Veluwe voor de gemeente Harderwijk 

 

 

Busverbindingen en bushaltes  in Harderwijk 
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Door het Centrum, Stadsdennen, Stadsweiden, Frankrijk en Tweelingstad rijdt meerdere 

malen per uur de stadsbus (Gemeente Harderwijk en BBA Connex Groep, 2009). Vanaf 

centraal station Harderwijk rijdt twee maal per uur een streekbus richting Drielanden en 

Hierden. Na zessen en op zondag (richting Hierden ook op zaterdag) rijdt er maar eens per 

uur een bus. In Drielanden doet de bus drie haltes aan, waarvan één voor het 

multifunctioneel centrum De bogen in de kern van de woonzorgzone. Een nadeel van het 

openbaar vervoer naar Drielanden is dat er geen directe verbinding tussen woonzorgzone 

Drielanden en het centrum is. Voorheen reed er wel een stadsbus naar Drielanden en 

verbond deze buslijn de wijk met het centrum (Gemeente Harderwijk, GVVP, 2003, p.7). 

Door nieuwe aanbestedingen, die geleid hebben tot wijzigingen in de buslijnen en -diensten 

is deze directe verbinding echter vervallen. 

 

Behalve de reguliere busverbinding is er ook de regiotaxi waar men gebruik van kan maken. 

De regiotaxi brengt mensen op verzoek van adres naar adres. Hierbij kunnen meerdere 

personen op de route worden opgehaald of afgezet. Een rit moet minimaal één uur van 

tevoren worden gereserveerd. Iedereen kan gebruik maken van de regiotaxi.   

 

Buurthuizen en activiteitencentra 

Een functie die ook in multifunctioneel centrum De Bogen is ondergebracht, is die van het 

activiteitencentrum. Hier vinden ontmoeting en recreatie plaats, en twee keer per week 

kunnen ouderen terecht voor een open eettafel. Meerdere wijken in Harderwijk beschikken 

over een eigen buurthuis of activiteitencentrum (voor ouderen) (zie figuur 5.6).  

 

Figuur 5.6 Buurthuizen en activiteitencentra in Harderwijk 

 

Bron: Gemeente Harderwijk. 

 

In het centrum is er De Tinne, het ouderencentrum van de Stichting Welzijn Ouderen 

Harderwijk. In De Tinne worden cursussen en activiteiten voor ouderen georganiseerd en 

ook is er een open eettafel waar ouderen wekelijks terecht kunnen. In Stadsdennen zijn 

twee buurthuizen, De Aanleg (gekoppeld aan het zorgcentrum De Aanleg) en de Kiekmure. 

Ook in Tweelingstad zijn twee activiteitencentra. Het een is buurthuis de Tweeling en het 

ander het HarderWijkhuis dat sinds oktober 2008 geopend is. In Stadsweiden kunnen 

bewoners voor activiteiten terecht in De Roef en in het dorp Hierden is er een dorpshuis. In 

de wijk Frankrijk is geen buurtvoorziening. 

Buurthuizen in Harderwijk 

Buurthuizen in Harderwijk 

 Buurthuis 

 Buurthuis + Harderwijkpunt 



 56 

 De Bogen en De Aanleg zijn in de figuur onderscheiden van de andere buurthuizen. 

Dit omdat in deze buurthuizen de Zorgbakens (en inmiddels de Harderwijkpunten) vorm 

krijgen, waar ouderen terecht kunnen voor informatie en advies over wonen, welzijn en 

zorg.  

 

 

5.4. Kwaliteit van de openbare ruimte in Drielanden en overig Harderwijk 

Toegankelijkheid van de openbare ruimte: lopen en fietsen 

Behalve het aanbod van voorzieningen zou ook toegankelijkheid van de buurt een 

onderdeel moeten zijn van de woonzorgzone. Ten aanzien van de toegankelijkheid van het 

gebied in woonzorgzone Drielanden heeft de gemeente Harderwijk in 2002 een toets laten 

uitvoeren (Nouws, 2005, pp.29-30). In het deel van Drielanden dat al klaar was, kon de toets 

fysiek plaatsvinden. Voor het deel dat nog in ontwikkeling was, zijn de plannen en 

tekeningen getoetst. Als uitgangspunt voor de toegankelijkheid van de woonomgeving voor 

voetgangers en fietsers zijn ouderen, gehandicapten, kinderen en ouders met kinderwagen 

genomen. Ook voor deze groep mensen moet de woonomgeving toegankelijk zijn. Op basis 

van de uitgevoerde toets zijn verbeterpunten aangereikt om de omgeving nog 

gebruiksvriendelijker te maken. Verbeterpunten die onder meer naar voren kwamen, zijn: 

een duidelijke scheiding tussen voetgangers- en fietspaden, toegankelijkheid van bruggen, 

extra rustplekken (om de 100 meter), brede trottoirs en aandacht voor sociale veiligheid 

(verlichting). Dit zijn aanbevelingen die aansluiten bij wat in het gemeentelijk verkeer- en 

vervoerplan (GVVP) van de gemeente Harderwijk (2003, pp.18-20) als goede looproutes 

wordt omschreven. Ook daar wordt gesproken over de het feit dat trottoirs breed genoeg 

en goed beloopbaar (vlak, maximale helling) moeten zijn. En ook de aanwezigheid van  

rustpunten (echter om de 200 meter) komt aan de orde. Uit het tevredenheidsonderzoek 

dat is uitgezet onder de 75-plussers zal blijken of deze ingrepen tot gevolg hebben dat de 

toegankelijkheid van de openbare ruimte beter gewaardeerd wordt.  

 

Ook fietspaden zijn een belangrijke voorziening in Harderwijk. De gemeente maakt 

onderscheid tussen: fietssuggestiestroken, fietspaden langs wegen, vrijliggende fietspaden 

en fietsstraten. Bij een fietsstraat heeft de weg de rode kleur van het fietspad, waardoor de 

nadruk op het gebruik van de fietsers ligt en niet op dat van de auto. In woonzorgzone 

Drielanden zijn diverse straten als fietsstraat ingericht. Ook in andere wijken in Harderwijk 

(Stadsdennen, Tweelingstad) zijn fietsstraten ingericht (Gemeente Harderwijk GVVP, 2003, 

p.16). Verder krijgt Drielanden een directe verbinding met het centrum door de aanleg van 

een fietsbrug over de A28 (Gemeente Harderwijk, 2009).  

Uit het GVVP (2003, p.31) blijkt dat op een aantal plekken relatief veel 

letselongevallen met (brom)fietsers plaats vinden (zie tabel 5.1). Het gaat om diverse 

rotondes en kruispunten. In het GVVP wordt voorgesteld om alle rotondes in Harderwijk 

uniform in te richten waarbij de fietspaden een hoogteverschil (en dus drempels) hebben 

met het autoverkeer.  Aan deze oplossing is momenteel echter nog geen vervolg gegeven. In 

de actualisatie van het GVVP die momenteel aan de gang is zal de situatie rondom rotondes 

opnieuw bekeken worden. 
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Tabel 5.1: Ongevallenconcentraties (brom)fietsers gemeente Harderwijk  

 1997 1998 1999 2000 2001 Totaal 

Rotonde Hierdenseweg – Selhorstweg 1 3 2 1 4 11 

Kruispunt Stationslaan - Stationsplein 0 1 2 2 1 6 

Rotonde A. Thijmlaan – Verkeersweg 0 1 1 3 1 6 

Rotonde Verkeersweg – Hoofdweg 0 0 0 1 5 6 

Kruispunt Couperuslaan – Hoofdweg 1 3 0 1 0 5 

Rotonde Hoofdweg - Vondellaan 1 2 2 0 0 5 

Bron: Gemeente Harderwijk (2003). Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, p.31. 

 

Door de aandacht voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte in Drielanden is het 

mogelijk dat ook de bewoners deze positief beoordelen. In het GVVP uit 2003 is echter geen 

afzonderlijke aandacht voor woonzorgzone Drielanden. Het actualiseren van het bestaande 

Programma van Eisen voor de openbare ruimte in de woonzorgzone is één van de 

actiepunten die opgenomen is in de Wmo-nota ‘Beter voor elkaar’ die de gemeente 

Harderwijk in 2008 heeft vastgesteld (Gemeente Harderwijk, 2008, p.117). Met de 

actualisering van het Programma van Eisen moet nog worden gestart. 

 

  

  
 

Groen in Harderwijk 

De kwaliteit van de openbare ruimte en de leefomgeving wordt ook bepaald door het groen 

in de buurt. De groenstructuur van Harderwijk is weergegeven in figuur 5.7.  Het Handboek 

Harderwijks Groen (Gemeente Harderwijk, 2007) geeft aan dat de meeste woonwijken in 

Harderwijk een groen karakter hebben.  

 

Zitbankje in Drielanden, Sweelinckdreef Wandel/fietspad in Drielanden, Ouverturebaan 

Fietsstraat Centrum, Hierdenseweg Fietsstraat in Drielanden, Musicaldreef 
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Voor  (delen van) Stadsdennen en Tweelingstad gaat dat in mindere mate op. In deze wijken 

is minder groen en heeft het groen dat er is daarbij slechts een beperkte belevings- en 

gebruikswaarde (Gemeente Harderwijk, 2007, p.24). Het Centrum en Stadsweiden grenzen 

met een groenstrook aan het randmeer. Drielanden grenst ook aan het randmeer en zowel 

water als groen zijn in de structuur van Drielanden opgenomen. Over Drielanden wordt in 

het Handboek Harderwijks Groen dan ook gezegd dat het de overgang van het randmeer 

naar de Veluwe tot uiting brengt. En de groenstructuren in de wijk zouden, wanneer deze 

volgroeid zijn ‘aantrekkelijke routes richting het buitengebied’ moeten vormen, Aldus het 

Handoboek Harderwijks Groen (Gemeente Harderwijk, 2007, p.56). 

 

Figuur 5.7: Groenstructuur in Harderwijk 

 

Bron: Gemeente Harderwijk (2007). Handboek Harderwijks Groen, p.19. 

Groen in Stadsweiden, aan het Randmeer   Groen in Drielanden, Muziekpark               

Groenstructuur Harderwijk 

Onderdelen van 

de groenstructuur 

 

Groen in Stadsdennen, Alb.Thijmlaan Groen in het Centrum, Hortuspark 
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5.5. Veiligheid in Drielanden en overig Harderwijk 

Eén van de sociale aspecten van de buurt die van invloed is op de woontevredenheid betreft 

de het veiligheidsgevoel. Ook in het concept woonzorgzone krijgt het onderwerp sociale 

veiligheid aandacht. In het integraal veiligheidsprogramma 2007-2010 van de gemeente 

Harderwijk staat genoemd dat alle wijken in de gemeente een wijkveiligheidsplan krijgen 

(Gemeente Haderwijk, 2007, p.13). Het wijkveiligheidsplan gaat dienen als richtlijn voor 

veiligheidsverbeteringen in de wijk. Bij het opstellen van het wijkveiligheidsplan worden de 

bewoners nauw betrokken. Zij zijn het meest deskundig (op de hoogte) als het gaat om de 

veilige en onveilige situaties in hun buurt. Het eerste gebied waarvoor in de vorm van een 

pilotproject inmiddels een wijkveiligheidsplan wordt opgesteld, is Tinnegieter/De 

Wittenhagen in Tweelingstad. Ook voor de woonzorgzone Drielanden zal er uiteindelijk een 

wijkveiligheidsplan worden opgesteld. Dat is momenteel echter nog niet het geval.  

 De reden dat Tinnegieter / De Wittenhagen als pilotproject gekozen is, komt 

doordat dit een wijk is waar ten opzichte van de andere wijken in Harderwijk relatief veel 

problemen spelen op het gebied van veiligheid (Gemeente Haderwijk, 2007, p.62). Wat de 

mate van veiligheid in de diverse wijken van Harderwijk betreft blijkt Drielanden, samen met 

Frankrijk en Hierden een van de wijken waar de minste problemen omtrent veiligheid 

spelen. Dit zijn resultaten die komen uit de Monitor Leefbaarheid en veiligheid 2006 

(Companen, 2006). Uit die monitor blijkt dat in 2006 gemiddeld 10% van de bevolking in 

Harderwijk zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt. Ten eerste blijkt dat het dit 

aandeel ten opzichte van de meting in 2003 behoorlijk is afgenomen. Daarnaast blijkt dat 

het Centrum, Stadsweiden en Tinnegieter / De Wittenhagen het gevoel van onveiligheid 

boven dit gemiddelde ligt. In Drielanden ligt het aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig 

voelt in de eigen wijk met circa 4% het laagst (Companen, 2006, p.38).  

 Naast de wijkveiligheidsplannen is de doelgroep senioren op zichzelf een speerpunt 

van beleid in het integraal veiligheidsprogramma 2007-2010. Het programma geeft aan dat 

hoewel het onveiligheidsgevoel onder deze doelgroep het sterkst aanwezig is, de objectieve 

cijfers over slachtofferschap aantonen dat die onder senioren een stuk lager ligt dan bij 

andere leeftijdgroepen (Gemeente Harderwijk, 2007, p.31). Beroving en woninginbraak zijn 

delicten die bij senioren juist wel meer dan gemiddeld voorkomen. Het veiligheids-

programma richt zich wat betreft de doelgroep senioren met name op het Politie Keurmerk 

Veilig Wonen (PKVW) als middel voor preventie van inbraken. Vanaf 2005 is in Harderwijk 

voor alle nieuwbouwwoningen het PKVW verplicht gesteld. Dus een aanzienlijk deel van de 

woningen in Drielanden voldoet aan dit keurmerk. Elders in Harderwijk zijn kleinschalige 

projecten geweest om bestaande woningen aan te passen aan het PKVW.  

 

 

5.6. Sociale samenhang in Drielanden en overig Harderwijk 

Ten aanzien van de sociale eigenschappen van de buurt is niet alleen veiligheid, maar ook 

sociale samenhang tussen de bewoners een factor die de woontevredenheid beïnvloed. 

Daarbij is gesteld dat het gevoel ten aanzien van de sociale samenhang een belangrijk aspect 

is. En ten aanzien van het concept woonzorgzone is aan de orde gekomen dat, met name in 

het landelijk gebied, het versterken van de sociale samenhang één van de doelstellingen van 

de woonzorgzone is. Ondanks dat Harderwijk en de woonzorgzone Drielanden niet tot het 

landelijk gebied behoren komt het onderwerp sociale samenhang hier kort aan de orde. 
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In de Monitor Leefbaarheid en veiligheid 2006 is aan de hand van stellingen 

gemeten wat de inwoners van Harderwijk vinden van de sociale samenhang in hun buurt. 

Daaruit blijkt dat de mate waarin bewoners aan hun buurt gehecht zijn nogal kan verschillen 

tussen de diverse wijken. In Stadsdennen zijn de bewoners het meest gehecht aan de buurt. 

Ook in Hierden, het Centrum, Slingerbos / Veldkamp
13

 en Frankrijk ligt de gehechtheid 

boven het gemiddelde van 72% (Companen, 2006, p.59). In woonzorgzone Drielanden ligt 

de mate waarin de bewoners gehecht zijn aan de buurt het laagst van heel Harderwijk. Los 

van de mate waarin men gehecht is aan de buurt geeft de monitor ook aan dat meer dan 

80% van de bewoners van mening is dat de mensen in de buurt prettig met elkaar omgaan 

(Companen, 2006, p.49). Dat is ook in Drielanden zo. De mate waarin men zich actief inzet 

voor de buurt ligt daarentegen juist weer een stuk lager. Gemiddeld geeft 20% van de 

inwoners aan dat zij zich actief inzetten voor de buurt (Companen, 2006, p.57). In hoeverre 

deze bevindingen uit de monitor ook gelden voor de ouderen in Harderwijk zal blijken uit de 

tevredenheidsmeting in dit onderzoek. 

 Ten aanzien van de sociale samenhang zijn er daarnaast natuurlijk ook de 

buurthuizen en activiteitencentra. Ook het gebruik van deze voorziening zal in het vervolg 

van dit onderzoek aan de orde komen. 

 

 

5.7. Samenvatting en conclusies 

Multifunctioneel centrum De Bogen is een bijzondere locatie in woonzorgzone Drielanden. 

Zowel wonen, zorg als welzijn hebben een plek gekregen in het multifunctioneel centrum. 

De Bogen vervult in die zin dan ook een centrale functie binnen de woonzorgzone 

Drielanden. Het informatiepunt maakt inmiddels een herstart door; Het Zorgbaken wordt 

vervangen door een Harderwijkpunt.  

In de plannen voor woonzorgzone Drielanden is aan veel dingen gedacht. Zowel het 

aanbod van geschikte woningen als zorgvoorzieningen en de toegankelijkheid van de wijk 

zijn aspecten die nadrukkelijk in de ontwikkeling van de woonzorgzone aan de orde  zijn 

gekomen.  

Wat betreft geschikt woning- en zorgaanbod kan in vergelijking met de rest van 

Harderwijk  gesteld worden dat deze in woonzorgzone Drielanden relatief goed geregeld 

zijn. Ook de toegankelijkheid van de openbare ruimte lijkt door de uitgebreide toets waar 

deze aan ondervonden is, van een hoge kwaliteit. Ook aan de natuurwaarden is bij de 

ontwikkeling van Drielanden gedacht. Het groen dat is aangeplant is wellicht nog niet 

volledig volgroeid maar zal in de loop van de tijd naar verwachting een aantrekkelijke 

woonomgeving bieden voor de bewoners.  

 

Naast deze positieve punten kunnen er bij de woonzorgzone Drielanden ook een aantal 

kanttekeningen geplaatst worden. Deze betreffen voornamelijk de winkelvoorzieningen en 

het openbaar vervoer. Doordat de bouw van het winkelcentrum in Drielanden lang op zich 

heeft laten wachten, zijn er momenteel nauwelijks winkelvoorzieningen aanwezig. 

Daarnaast is de direct busverbinding met het centrum vervangen door een indirecte 

verbinding via het centraal station.  

                                                      
13
 In de Monitor Leefbaarheid en veiligheid 2006 is de indeling van de wijken niet gelijk aan de postcode-indeling die in dit 

onderzoek wordt aangehouden. Slingerbos / Veldkamp is daarom eigenlijk te verdelen over twee postcodegebieden, waarbij 

Slingerbos bij Stadsweiden hoort (3844) en Veldkamp bij Tweelingstad (3843). 
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Ook blijkt dat de bewoners van Drielanden minder gehecht zijn aan de buurt dan 

bewoners van andere wijken in Harderwijk. Waar het gaat om het oordeel over de omgang 

tussen bewoners en de mate waarin men actief is in de wijk scoort Drielanden gemiddeld. 

 

Wat veiligheid betreft is er momenteel nog geen wijkgericht beleid voor Drielanden. 

Dit komt er echter wel. De reden dat het wijkveiligheidsplan van Drielanden geen voorrang 

heeft, is het feit dat is gebleken dat er op dit terrein weinig problemen zijn in de 

woonzorgzone. Andere wijken waar meer problemen spelen, komen het eerst aan de orde.  

 

Conclusies op een rij 

Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat Drielanden met recht een 

woonzorgzone genoemd mag worden. Daarbij moet echter wel opgemerkt worden dat de 

woonzorgzone voor een deel nog niet helemaal compleet is. Momenteel biedt Drielanden 

op veel zaken al een goede woonsituatie voor ouderen. En op termijn zullen deze nog 

versterkt worden op andere fronten waarin de woonzorgzone nu nog ontwikkelingen 

doormaakt. 

• Wonen en zorg en welzijn zijn inmiddels op de kaart gezet. Evenals een goed 

ingerichte en veilige openbare ruimte. 

• Het onderdeel welzijn wordt momenteel nog verder uitgebouwd door de 

herontwikkeling van het zorgbaken in de nieuwe vorm van een Harderwijkpunt.  

• Winkels voor dagelijkse boodschappen zijn er nog niet in de kern van de 

woonzorgzone. Het winkelcentrum is nog in aanbouw. Dit is opmerkelijk 

aangezien bij het ontwerp van de wijk al bekend was dat dit een woonzorgzone 

zou worden, en de aanwezigheid van winkels voor dagelijkse boodschappen 

daarin erg belangrijk is. De voltooiing van het winkelcentrum nadert echter, en 

dat impliceert dat op korte termijn ook de voorzieningen voor dagelijkse 

boodschappen binnen handbereik zijn voor senioren in Drielanden.  

• Het matige openbaar vervoer tussen het Centrum van Harderwijl en het centraal 

station kan als een aandachtpunt binnen de woonzorgzone worden benoemd. 

Om als volwaardige woonzorgzone te kunnen functioneren, zouden verbete-

ringen op dit terrein gewenst zijn.  

• Op het terrein van veiligheid krijgt woonzorgzone Drielanden geen prioriteit van 

de gemeente. Omdat het ten opzichte van de andere wijken een wijk is die hier 

ook weinig aanleiding toe geeft, is dit wellicht geen acuut aandachtspunt.  
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6. Woontevredenheid van 75-plussers in Harderwijk 

In dit hoofdstuk komt de woontevredenheid van 75-plussers in Harderwijk aan bod. Het 

onderscheid tussen woonzorgzone Drielanden en het overige gebied van Harderwijk staat 

hierbij centraal. In dit hoofdstuk wordt zodoende een antwoord geformuleerd op de tweede 

deelvraag: In hoeverre ligt de woontevredenheid van ouderen in woonzorgzone Drielanden 

hoger dan die van ouderen in andere delen van Harderwijk en waar heeft dat mee te maken?  

Door middel van drie hypothesen is de verwachting geschetst dat: de 75-plussers in 

woonzorgzone Drielanden (ook, of zelfs juist, die met minder competenties) een hogere 

woontevredenheid hebben dan die in de rest van de gemeente. Dit verschil zal naar 

verwachting gelden voor de totale woontevredenheid als ook voor de afzonderlijke aspecten 

die van invloed zijn op de woontevredenheid. 

 Paragraaf 6.1 beschrijft de respons op de vragenlijst. De algehele 

woontevredenheid van de 75-plussers in Harderwijk staat beschreven in paragraaf 6.2. In 

paragraaf 6.3 komen de diverse aspecten die van invloed zijn op de woontevredenheid aan 

bod.  

 

 

6.1. Persoonlijke kenmerken van de respondenten 

Alle huishoudens van 75 jaar en ouder, 2.045 stuks, hebben de mogelijkheid gekregen om 

deel te nemen aan het onderzoek. Ze hebben allen een vragenlijst thuisgestuurd gekregen.  

Van de 2.045 verzonden vragenlijsten zijn er 932 retour gezonden (zie figuur 6.1), 

een respons van 46%. In de woonzorgzone Drielanden, waar 85 van de 152 75-plussers de 

vragenlijst hebben retour gezonden, is zelfs een respons behaald van 56%. In Hierden, en in 

mindere mate ook in het Centrum en Tweelingstad, ligt de respons lager dan gemiddeld. 

Tabel 6.1 geeft weer hoe de verhouding van het aantal verzonden vragenlijsten en de 

respons is in de verschillende wijken in Harderwijk.  

 

Figuur 6.1: Spreiding respons op 6 positie postcode. 

 

Bron: Woontevredenheidsenquête 75-plussers Harderwijk, 2009. 

Spreiding respons 
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Tabel 6.1: Verzonden vragenlijsten en respons, wijkindeling Harderwijk. 

 Aantal verzonden Aantal respons Percentage respons 

Centrum 316 127 40% 

Stadsdennen 467 219 47% 

Tweelingstad 280 117 42% 

Stadsweiden / Slingerbos 506 255 50% 

Drielanden 152 85 56% 

    Kern woonzorgzone 63 33 52% 

    Overig Drielanden 89 52 58% 

Frankrijk 156 78 50% 

Hierden 147 42 29% 

Overig* 21 9 43% 

Totaal 2.045 932 100% 

* Industriegebied (postcodegebied 3846) en buitengebied Harderwijk (postcodegebied 3847). 

Bron: Woontevredenheidsenquête 75-plussers Harderwijk, 2009. 

 

Woonduur 75-plussers toont nieuwbouw Drielanden aan 

Dat woonzorgzone Drielanden een nieuwbouwwijk is, blijkt uit het aantal jaren dat de 

respondenten er wonen. 60% van de 75-plussers in Drielanden woont korter dan 5 jaar in de 

huidige woning. In de kern van Drielanden is dat zelfs 100%. In het overige gebied van de 

gemeente Harderwijk ligt het aandeel 75-plussers dat hoogstens 5 jaar in de huidige woning 

woont op 20%. 64% van de 75-plussers in het overige gebied van Harderwijk woont al meer 

dan 10 jaar in de huidige woning.  

  

Meer competenties voor 75-plussers in Drielanden 

De persoonlijke kenmerken van de respondenten in de woonzorgzone Drielanden 

verschillen van die in het overig gebied in Harderwijk. 75-plussers in Drielanden scoren wat 

competenties (huishoudenssituatie, gezondheid en inkomen) betreft hoger dan 75-plussers 

in het overig gebied van Harderwijk. Dat geldt echter niet voor de kern van de 

woonzorgzone. Daar liggen de competenties gelijk aan of lager dan het Harderwijkse 

gemiddelde. Zo blijkt dat in woonzorgzone Drielanden als totaal significant minder 75-

plussers alleen wonen (42%) dan in het overige gebied van Harderwijk (59%) (p=0,012). In 

de kern van de woonzorgzone ligt het aandeel alleenstaande 75-plussers op 58% en dus 

nagenoeg gelijk aan dat van het gebied buiten Drielanden. 

Wat de gezondheid van het huishouden betreft, gaat nagenoeg hetzelfde op (zie 

figuur 6.2). In woonzorgzone Drielanden als geheel beoordeelt 30% van de huishoudens de 

eigen gezondheid als (zeer) slecht tot gaat wel. In het overige gebied van Harderwijk is dat 

aandeel 45%. Onderscheid tussen de kern van de woonzorgzone en het overige gebied in 

Drielanden laat echter ook zien dat met name in de kern van de woonzorgzone Drielanden 

significant meer 75-plussers hun gezondheid matig tot slecht beoordelen (p=0,006). 

Ook de competentie inkomen is onder 75-plussers in de woonzorgzone Drielanden 

significant hoger dan in het overig gebied in Harderwijk (p=0,001). Waar in de 

woonzorgzone Drielanden 25% van de huishoudens een netto maandinkomen heeft tot € 

1.600,=, ligt dat aandeel in het overige gebied van Harderwijk op 49%. En waar in de 

woonzorgzone Drielanden 35% van de huishoudens een netto maandinkomen heeft vanaf € 

2.400,=, ligt dat aandeel in het overige gebied van Harderwijk op 20%. Tussen de kern van 

de woonzorgzone en het overige gebied van Drielanden zijn wat inkomen betreft geen 

significante verschillen zichtbaar. 
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Figuur 6.2: Gezondheid huishouden, woonzorgzone Drielanden en overig gebied Harderwijk. 
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Bron: Woontevredenheidsenquête 75-plussers Harderwijk, 2009. 

 

Al met al blijken de competenties van 75-plussers in Drielanden hoger dan die van 75-

plussers in het overige gebied van de gemeente Harderwijk. Daarbij is echter ook zichtbaar 

dat dat voornamelijk komt omdat de competenties van de 75-plussers buiten de kern van de 

woonzorgzone relatief hoog liggen. In de kern van de woonzorgzone zijn de competenties 

gemiddeld lager aan die van hun leeftijdgenoten in de rest van Harderwijk. De woonzorg-

zone is dan ook zo opgebouwd dat in de kern van de woonzorgzone de nadruk ligt op 

specifieke seniorenwoningen. In de rest van de wijk is de nieuwbouw voor een bredere 

doelgroep beschikbaar, maar wellicht door de aanpasbaarheid wel interessant voor ouderen 

die nu nog vitaal zijn, maar alvast voorsorteren op latere gezondheidsbeperkingen. 

Bij het vergelijking van de woontevredenheid tussen woonzorgzone Drielanden en 

het overige gebied van Harderwijk wordt de invloed van competenties meegenomen. Zo zal 

bezien worden of woonzorgzone Drielanden ook voor 75-plussers met minder competenties 

een prettige woonwijk is.  

 

 

6.2. Woontevredenheid 

De woontevredenheid van 75-plussers in Harderwijk is hoog (zie figuur 6.3). Op de vraag: 

Hoe tevreden bent u over uw algehele woonsituatie?, antwoordt 90% van de respondenten 

met ‘(zeer) tevreden’. Een deel oordeelt neutraal en slechts 2% oordeelt ontevreden over de 

algehele woonsituatie.  

 

Figuur 6.3: Algehele woontevredenheid, woonzorgzone Drielanden en overig Harderwijk. 
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Bron: Woontevredenheidsenquête 75-plussers Harderwijk, 2009. 
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Ten aanzien van de algehele woontevredenheid bestaat er geen significant verschil 

tussen de woonzorgzone Drielanden en het overige gebied van Harderwijk (p=0,586). 

Wanneer de 75-plussers in Harderwijk de totale woonsituatie in beschouwing nemen, is dus 

niet zichtbaar dat bewoners van de woonzorgzone Drielanden hier een hogere waardering 

aan geven. De situatie in Harderwijk is dus niet zo dat 75-plussers die niet in de 

woonzorgzone wonen, daar in zijn algemeenheid heel ontevreden door zijn. Men woont 

over het algemeen reuze naar tevredenheid.  

Deze uitkomst heeft invloed op de wijze waarop de 75-plussers in Drielanden en de 

rest van de gemeente met elkaar vergeleken zullen worden in dit onderzoek. Een 

gebruikelijke methode om de verschillen in woontevredenheid tussen diverse groepen met 

elkaar te vergelijken, is de regressieanalyse. Aan de hand van een reeks onafhankelijke 

variabelen kan met een regressieanalyse uitgezocht worden hoe deze van invloed zijn op 

verschillende uitkomsten van de afhankelijke variabele, in dit geval de woontevredenheid. 

In het geval van verschillende groepen 75-plussers in Harderwijk blijkt echter dat de 

uiteindelijke woontevredenheid van 75-plussers nauwelijks verschilt. Een analyse met 

behulp van een regressieanalyse is voor dit onderzoek dan ook waarschijnlijk niet de meest 

geschikte methode. Dit onderzoek richt zich op de onderliggende aspecten die het begrip 

woontevredenheid inhoud. Meer concreet wordt per aspect belicht of het al dan niet wonen 

in een woonzorgzone van invloed is op de beoordeling van dat betreffende aspect door 75-

plussers in Harderwijk. Het vervolg van dit hoofdstuk richt zich zodoende op de diverse 

aspecten die op basis van de theorie van invloed worden geacht op de woontevredenheid. 

Uit deze uitwerking zal blijken of er op het niveau van de verschillende onderwerpen wel 

significante verschillen bestaan tussen woonzorgzone Drielanden en het overig gebied van 

de gemeente Harderwijk. 

 

 

6.3. Tevredenheid over de woning 

Een eerste factor die volgens de theorie van invloed is op de woontevredenheid van 

ouderen is de tevredenheid met de eigen woning. Ten aanzien van de tevredenheid met de 

woning in het algemeen valt in de eerste plaats de grote tevredenheid op (zie figuur 6.4). 

91% van de 75-plussers in Harderwijk is (zeer) tevreden over de eigen woning. Er bestaat 

wat dat betreft geen significant verschil tussen woonzorgzone Drielanden en het overige 

gebied van de gemeente Harderwijk (p=0,126).  

 

Figuur 6.4: Tevredenheid over de woning, woonzorgzone Drielanden en overig Harderwijk. 
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Bron: Woontevredenheidsenquête 75-plussers Harderwijk, 2009. 
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75-plussers Drielanden positief over geschiktheid van de woning voor ouderen  

Een specifiek aspect van de woning is de mate waarin de woning geschikt is voor ouderen.  

Het bieden van geschikte woningen voor ouderen is een belangrijk onderdeel van de 

woonzorgzone. En uit het voorgaande hoofdstuk blijkt dat woonzorgzone Drielanden op dit 

onderdeel ook goed scoort. Een groot aandeel van de woningvoorraad is geschikt voor 

ouderen of aanpasbaar gebouwd. Maar hoe denken de ouderen in Harderwijk daar zelf 

over?  

De tevredenheid over de geschiktheid van de woning is lager dan die over de 

woning is het algemeen. Toch vindt ruim driekwart (76%) van de 75-plussers in Harderwijk 

de eigen woning (zeer) geschikt voor ouderen. In Drielanden ligt het aandeel de 75-plussers 

dat de woning (zeer) geschikt vindt met 90% fors hoger dan in de rest van de gemeente 

Harderwijk (zie figuur 6.5). Dit verschil is significant (p=0,001).  

Uitgesloten kan worden dat dit verschil wordt veroorzaakt doordat de gezondheid 

van de 75-plussers in woonzorgzone Drielanden hoger is dan in het overige gebied van 

Drielanden. Ook wanneer alleen de huishoudens met een slecht tot matige gezondheid in 

beschouwing worden genomen, blijkt dat de woningen in Drielanden significant vaker 

geschikt worden gevonden (p=0,049). De 75-plussers geven hiermee aan dat woonzorgzone 

Drielanden wat de betreft de geschiktheid van de woningen een plus heeft ten opzichte van 

de rest van Harderwijk.  

Tussen de kern van de woonzorgzone en het overig gebied in Drielanden is een klein 

verschil zichtbaar. In de kern van de woonzorgzone is een hoger percentage 75-plussers van 

mening dat de eigen woning (zeer) geschikt is voor ouderen. Dit verschil is niet significant
14

.  

 

Figuur 6.5: Geschiktheid woning voor ouderen, woonzorgzone Drielanden en overig Harderwijk. 
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Bron: Woontevredenheidsenquête 75-plussers Harderwijk, 2009. 

 

Gemiddeld is 76% van de 75-plussers in Harderwijk van oordeel dat de eigen woning (zeer) 

geschikt is voor ouderen om in te wonen. In figuur 6.6 is op wijkniveau weergegeven hoe dit 

oordeel zich verhoudt tot dat gemiddelde.  

In Drielanden, en dan met name de kern van de woonzorgzone ligt het aandeel 75-

plussers dat de eigen woning geschikt vindt voor ouderen boven gemiddeld. Maar ook in 

Frankrijk zijn de 75-plussers relatief vaker positief over de geschiktheid van hun woning. 

Tweelingstad, Hierden en Stadsdennen scoren beneden gemiddeld wat betreft het oordeel 

van 75-plussers over de geschiktheid van hun woning voor ouderen. Dit is opvallend 

                                                      
14
 Eén van de eisen om een chi-kwadraattoets te mogen uitvoeren is dat maximaal 20% van de verwachte celfrequenties onder 

de 5 mag liggen. In dit geval ligt het percentage op 50% en kan dus geen chi-kwadraattoets worden uitgevoerd. Wanneer niet 

aan de voorwaarden van een chi-kwadraattoets wordt voldaan, kan bij een 2x2 tabel worden uitgeweken naar de Fishers 

exact test.  Op basis van deze test blijkt geen significant verschil tussen de kern van de woonzorgzone en het overige gebied 

in Drielanden (p=0,475). 
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aangezien in het voorgaande hoofdstuk over Stadsdennen is gesteld dat er relatief veel 

geschikte woningen zijn. Deze resultaten geven mogelijk aanleiding om de geschiktheid van 

de woningen in Stadsdennen nader te onderzoeken. Zeker omdat het naast Drielanden als 

een woonzorgzone zal gaan functioneren. 

  

Figuur 6.6: Percentage 75-plussers dat de woning geschikt vindt voor ouderen t.o.v. gemeentelijk gemiddelde 

(76%), wijken Harderwijk. 

 

Bron: Woontevredenheidsenquête 75-plussers Harderwijk, 2009. 

 

Eén op de tien 75-plussers is (zeer) ontevreden over de geschiktheid van de eigen woning. 

15% oordeelt neutraal. Het overgrote deel van deze ouderen woont echter ook in een 

woning die bij de gemeente Harderwijk niet bekend is als seniorenwoning (87%). Redenen 

die men noemt waarom de woning minder of ongeschikt is voor ouderen hebben 

voornamelijk te maken met het feit dat er in de woning trappen en drempels zijn en dat de 

woning niet toegankelijk is voor een rollator of rolstoel. Ook de grootte van de badkamer  is 

een reden waarom 75-plussers de woning minder geschikt vinden. Door een deel van de 75-

plussers wordt ook gezegd dat de woning minder geschikt is voor ouderen omdat de tuin te 

groot is of dat er geen tweede toilet op de bovenverdieping aanwezig is.  

 

 

6.4. Tevredenheid over de buurt 

Naast de woning zijn in het conceptueel model diverse eigenschappen van de buurt 

benoemd als bepalende factoren voor de woontevredenheid van ouderen. In deze paragraaf 

zullen de volgende buurtgerelateerde onderwerpen besproken worden: 

• 6.4.1. Nabijheid van voorzieningen 

• 6.4.2. Toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de buurt  

• 6.4.3. Overlast en veiligheid in de buurt  

• 6.4.4. Samenleven in de buurt  

 

Oordeel t.o.v. gemiddelde  

     > 10 % boven gemiddeld 

 2 – 10 % boven gemiddeld 

 -2 – 2 % t.o.v. gemiddeld 

 2 – 10% onder gemiddeld

 > 10% onder gemiddeld 

Geschiktheid van woningen voor ouderen 
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Allereerst de buurt in het algemeen. De 75-plussers in Harderwijk is gevraagd hoe tevreden 

zij over het algemeen over hun woonbuurt zijn. Evenals ten aanzien van de woning in zijn 

algemeenheid blijkt een grote tevredenheid over de woonbuurt (zie figuur 6.7).  

92% van de 75-plussers in Harderwijk is (zeer) tevreden over de eigen woonbuurt. Er 

bestaat wat dat betreft geen significant verschil tussen woonzorgzone Drielanden en het 

overige gebied van de gemeente Harderwijk (p=0,206). In de kern van woonzorgzone 

Drielanden zijn wel relatief minder 75-plussers tevreden over de woonbuurt en juist meer 

neutraal. Dit verschil is echter ook niet significant. Er zal blijken dat voor diverse aspecten 

die met de buurt te maken hebben wel significante verschillen tussen woonzorgzone 

Drielanden en de rest van Harderwijk bestaan. 

 

Figuur 6.7: Tevredenheid over de woonbuurt, woonzorgzone Drielanden en overig Harderwijk. 
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Bron: Woontevredenheidsenquête 75-plussers Harderwijk, 2009. 

 

 

6.4.1. Nabijheid van voorzieningen 

Afstand tot voorzieningen is een factor die van invloed is op de woontevredenheid. De 75-

plussers in Harderwijk is gevraagd hoe tevreden zij zijn over de afstand tot diverse 

voorzieningen. In deze paragraaf komen de afstand tot winkels voor dagelijkse 

boodschappen, zorgvoorzieningen en opstaphaltes voor openbaar vervoer aan bod. De 

buurthuizen in Harderwijk zijn een laatste voorziening die ook in deze paragraaf besproken 

zullen worden.  

 

Winkelcentrum Drielanden komt er niet voor niks 

Gemiddeld is 73% van de 75-plussers in Harderwijk (zeer) tevreden over de afstand van hun 

woning tot winkels voor dagelijkse boodschappen. Er blijkt een significant verschil tussen 

woonzorgzone Drielanden en het overige gebied in Harderwijk (p=0,000). Dit geldt zowel 

voor de 75-plussers met een goede als minder goede gezondheid. In de woonzorgzone 

Drielanden is het aandeel 75-plussers dat (zeer) tevreden is over de afstand van hun woning 

tot winkels voor dagelijkse boodschappen slechts 34%. Het feit dat er op dit moment nog 

gebouwd wordt aan het winkelcentrum Drielanden zou kunnen verklaren waarom een 

behoorlijk groot aandeel 75-plussers in Drielanden (zeer) ontevreden is over de afstand tot 

winkels voor dagelijkse voorzieningen (zie figuur 6.8).  
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Figuur 6.8: Tevredenheid over afstand tot winkels dagelijkse boodschappen, woonzorgzone Drielanden en overig 

Harderwijk. 
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Bron: Woontevredenheidsenquête 75-plussers Harderwijk, 2009. 

 

In de kern van de woonzorgzone, waar het winkelcentrum zal komen, heerst er 

daarbij een grotere ontevredenheid dan in het overige gebied van Drielanden. Maar hoewel 

het verschil in figuur 6.8 duidelijk zichtbaar is, blijkt het niet significant op een 

betrouwbaarheidsniveau van 95%
15

 (p=0,085). 

Ook uit de overzichtskaart blijkt dat in verhouding tot het Harderwijkse gemiddelde 

(73%) een relatief laag aandeel 75-plussers in Drielanden tevreden is over de afstand tot 

winkels voor dagelijkse boodschappen (zie figuur 6.9). Daarnaast is zichtbaar dat ook in 

Frankrijk de tevredenheid lager ligt dan het Harderwijkse gemiddelde. In het Centrum en in 

Stadsdennen ligt de tevredenheid juist boven het gemiddelde. In Hierden, waar evenals in 

Frankrijk en Drielanden relatief weinig voorzieningen zijn, ligt het oordeel over de afstand 

tot voorzieningen voor dagelijkse boodschappen niet slechter dan het gemeentelijk 

gemiddelde. Voor een dorp lijken de voorzieningen wat dat betreft op een redelijk niveau.  

 

Figuur 6.9: Percentage 75-plussers dat tevreden is over afstand tot winkels dagelijkse boodschappen t.o.v. 

gemeentelijk gemiddelde (73%), wijken Harderwijk. 

 

Bron: Woontevredenheidsenquête 75-plussers Harderwijk, 2009. 

                                                      
15
 Een significantieniveau van p=0,085 betekent dat het verschil met een betrouwbaarheidsniveau van 90% (p<= 0,1)  wel 

significant is. Bij de keuze voor een minder hoog betrouwbaarheidsniveau dan in dit onderzoek (95%; p<= 0,05), kan het 

verschil dus wel als significant worden aangemerkt. 

Oordeel t.o.v. gemiddelde  

     > 10 % boven gemiddeld 

 2 – 10 % boven gemiddeld 

 -2 – 2 % t.o.v. gemiddeld 

 2 – 10% onder gemiddeld

 > 10% onder gemiddeld 

  Tevredenheid over afstand tot winkels voor dagelijkse boodschappen 
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Nabijheid zorgvoorzieningen Drielanden wordt gewaardeerd 

Niet alleen de aanwezigheid van winkels is belangrijk voor ouderen, ook zorgfuncties zoals 

de huisarts, apotheek en fysiotherapeut zijn voorzieningen die voor deze doelgroep 

belangrijk zijn. Zo’n driekwart van de 75-plussers in Harderwijk is (zeer) tevreden over de 

afstand die zij vanaf hun woning moeten afleggen om bij diverse zorgvoorzieningen te 

komen. De overige groep oordeelt overwegend neutraal over deze afstand. Van alle 75-

plussers in Harderwijk is slechts 6% (zeer) ontevreden over de afstand tot de 

zorgvoorzieningen.  

Een vergelijking tussen woonzorgzone Drielanden en het overig gebied in Harderwijk  

laat zien dat 75-plussers in Drielanden meer tevreden zijn over de afstand tot de 

zorgvoorzieningen (zie figuur 6.10). Dit verschil is significant (p=0,006). Het verschil zal 

voornamelijk te maken hebben met het feit dat 75-plussers in de kern van de woonzorgzone 

uitermate tevreden zijn over de afstand tot zorgvoorzieningen. Alle respondenten hebben 

positief geoordeeld over deze afstand en 48% van de 75-plussers geeft aan zelfs zeer 

tevreden te zijn over de afstand tot zorgvoorzieningen. In het Medisch Centrum Drielanden 

dat naast De Bogen in de kern van woonzorgzone Drielanden is gevestigd, zijn dan ook 

diverse zorgfuncties gehuisvest waaronder een huisarts, apotheek, fysiotherapeut en een 

tandarts.  

Voor 75-plushuishoudens waarin beide partners hun eigen gezondheid als goed 

beoordelen is overigens geen verschil merkbaar tussen Drielanden en overig Harderwijk 

(p=0,162). Het verschil in tevredenheid over de nabijheid van zorgvoorzieningen gaat 

voornamelijk op voor de 75-plushuishoudens waarin beide partners hun gezondheid als 

slecht tot matig beschouwen (p=0,033). De plus die Drielanden heeft ten aanzien van de 

geschiktheid van de woningen, blijkt dus ook op te gaan waar het gaat om de nabijheid van 

zorgvoorzieningen. Ook onder 75-plussers met een minder goede gezondheid scoort 

woonzorgzone Drielanden beter dan de rest van de gemeente Harderwijk waar het gaat om 

de nabijheid van zorgvoorzieningen.  

 

Figuur 6.10: Tevredenheid over afstand tot zorgvoorzieningen, woonzorgzone Drielanden en overig Harderwijk. 
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Bron: Woontevredenheidsenquête 75-plussers Harderwijk, 2009. 

 

Het verschil in beoordeling van de afstand tot zorgvoorzieningen tussen de diverse wijken in 

Harderwijk is gering (zie figuur 6.11). De meeste wijken scoren rond het gemiddelde wat 

betreft de tevredenheid over de afstand tot zorgvoorzieningen. In de kern van de 

woonzorgzone ligt het aandeel fors boven dit gemiddelde. In de wijk Frankrijk ligt het 

aandeel 75-plussers dat (zeer) tevreden is over de afstand tot zorgvoorzieningen juist 11% 

lager dan het gemeentelijke gemiddelde. Dit terwijl er wel een huisarts, fysiotherapeut en 

apotheek in de wijk aanwezig zijn. De situering van deze zorgvoorzieningen  ten opzichte 

van de seniorenwoningen lijkt niet optimaal. 
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Figuur 6.11: Percentage 75-plussers dat tevreden is over de afstand tot zorgvoorzieningen t.o.v. gemeentelijk 

gemiddelde (73%), wijken Harderwijk. 

 

Bron: Woontevredenheidsenquête 75-plussers Harderwijk, 2009. 

 

Meer zorg bij de mensen thuis in de kern van woonzorgzone Drielanden 

Nabijheid van zorg heeft ook te maken met de zorg die bij de mensen thuis kan worden 

gebracht. Een voorbeeld daarvan is hulp in de huishouding of thuiszorg. Wanneer de hulp 

niet via een organisatie of een particuliere hulp, maar op vrijwillige basis door vrienden of 

familie wordt verricht, dan is dat mantelzorg. Voor beide vormen van zorg aan huis, hebben 

de 75-plussers aangegeven of zij hier gebruik van maken. De helft van de 75-

plushuishoudens in Harderwijk maakt gebruik van thuiszorg en ruim eenderde (35%) krijgt 

mantelzorg. Waar het de verschillen tussen de woonzorgzone en het overig gebied in 

Harderwijk betreft, gaat voor beide gevallen in grote lijnen hetzelfde op. Er bestaat geen 

significant verschil tussen de woonzorgzone Drielanden als geheel en het overige gebied van 

de gemeente Harderwijk (thuiszorg, p=0,763; mantelzorg, p=0,231). Binnen de woonzorg-

zone zijn wel grote verschillen zichtbaar. In de kern van de woonzorgzone Drielanden ligt 

het gebruik thuiszorg en mantelzorg met respectievelijk 82% en 52% fors boven het 

gemiddelde van de gemeente en de woonzorgzone als geheel. Thuiszorg en mantelzorg 

komt in de kern van woonzorgzone Drielanden dan ook significant vaker voor dan in de rest 

van Drielanden (0,000). Het feit dat in de kern van woonzorgzone Drielanden significant 

meer 75-plushuishoudens met een slecht tot matige gezondheid wonen dan in het gebied 

rondom de kern zou dit verschil kunnen verklaren. De huishoudens met een slecht tot 

matige gezondheid maken significant vaker gebruik van thuiszorg en mantelzorg dan 

huishoudens met een goede gezondheid (in beide gevallen, p=0,000). 

Ruim één op de tien 75-plussers (11%) heeft daarnaast een personenalarmering, 

waarmee zij zorg kunnen inschakelen als dat onverwachts nodig mocht zijn. Wederom lijkt 

op het eerste gezicht geen verschil te bestaan tussen woonzorgzone Drielanden en de rest 

van Harderwijk (p=0,335). In de kern van de woonzorgzone Drielanden, waar domotica-

voorzieningen bij de nieuwbouw zijn inbegrepen, heeft echter 27% van de 75-plussers een 

personenalarmering. In het gebied buiten de kern van de woonzorgzone  Drielanden heeft 

Oordeel t.o.v. gemiddelde  

     > 10 % boven gemiddeld 

 2 – 10 % boven gemiddeld 

 -2 – 2 % t.o.v. gemiddeld 

 2 – 10% onder gemiddeld

 > 10% onder gemiddeld 

  Tevredenheid over afstand tot zorgvoorzieningen 
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geen van de 75-plussers aangegeven gebruik te maken van personenalarmering. Tussen de 

kern en het overig gebied van Drielanden bestaat dan ook een significant verschil (p=0,000). 

En ook voor personenalarmering geldt dat huishoudens met een minder goede gezondheid 

er significant vaker gebruik van maken dan huishoudens met een betere gezondheid 

(p=0,000). 

 Het hebben van een personenalarmering zorgt voor een hogere tevredenheid over 

de manier waarop onverwachtse zorg geleverd kan worden ten opzichte van 75-plussers 

zonder personenalarmering (p=0,007). Onder 75-plussers met een personenalarm ligt dat 

aandeel op 88%. Toch geeft ook 79% van de  75-plussers zonder personenalarmering aan 

(zeer) tevreden te zijn over de manier waarop zorg geleverd kan worden als dat 

onverwachts nodig is. Waar dat precies aan ligt is niet duidelijk. Mogelijk dat de vraag over 

het krijgen van onverwachtse zorg daarvoor te algemeen gesteld is. Maar wellicht ook dat er 

andere oorzaken zijn waardoor het grootste deel van de 75-plussers zich over het algemeen 

veilig voelt in de eigen woning, ook wanneer onverwachts zorg nodig is. 

 

Openbaar vervoer in Drielanden kan beter 

De aanwezigheid van haltes voor openbaar vervoer is een voorziening die wat zegt over de 

bereikbaarheid van de buurt. Niet alle 75-plussers in Harderwijk zijn tevreden over de 

afstand die zij vanaf hun woning af moeten leggen tot opstaphaltes voor het openbaar 

vervoer (zie figuur 6.12). Hoewel tweederde van de 75-plussers (zeer) tevreden is over deze 

afstand is oordeelt gemiddeld één op de drie 75-plussers neutraal of zelfs ontevreden over 

de afstand van de woning tot opstaphaltes voor openbaar vervoer.  

 

Figuur 6.12: Tevredenheid over afstand tot opstaphaltes openbaar vervoer, woonzorgzone Drielanden en overig 

Harderwijk. 
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Bron: Woontevredenheidsenquête 75-plussers Harderwijk, 2009. 

 

Er is een verschil tussen de woonzorgzone Drielanden en het overig gebied in Harderwijk als 

het gaat over de tevredenheid van 75-plussers over de afstand tot haltes voor het openbaar 

vervoer. In de woonzorgzone Drielanden is het aandeel 75-plussers dat ontevreden is over 

de afstand tot haltes voor openbaar vervoer significant hoger dan in de rest van de 

gemeente Harderwijk (p=0,000). Dit verschil heeft voornamelijk te maken met het feit dat 

75-plussers in het overig gebied van Drielanden in grote mate ontevreden zijn over de 

afstand tot opstaphaltes voor openbaar vervoer. En dit zijn juist ook de 75-plussers met een 

goede gezondheid. De ontevredenheid in het overige gebied van Drielanden verschilt 

significant van die in de kern van de woonzorgzone (p=0,000). In de kern van de 

woonzorgzone komt de tevredenheid over de afstand tot opstaphaltes voor openbaar 

vervoer grotendeels overeen met de tevredenheid in het overig gebied van Harderwijk. In 

het gedeelte van de wijk waar de meest zorgbehoevende 75-plussers wonen, lijkt het 
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openbaar vervoer dus gelukkig beter georganiseerd. Hiermee bevestigen de 75-plussers het 

oordeel uit het voorgaande hoofdstuk dat het openbaar vervoer in Drielanden nog te 

wensen overlaat. Hoewel er vooral werd geconstateerd dat de frequentie en verbinding met 

het centrum niet optimaal zijn, blijkt uit het oordeel van de 75-plussers dat ook een groot 

deel van de woonzorgzone Drielanden slecht door het openbaar vervoer wordt ontsloten. 

 

Gemiddeld is 66% van de 75-plussers in Harderwijk (zeer) tevreden over de afstand van hun 

woning tot opstaphaltes voor openbaar vervoer. In figuur 6.13 is op wijkniveau 

weergegeven hoe deze tevredenheid zich verhoudt tot dat gemiddelde. Ook daaruit blijkt de 

relatief hoge ontevredenheid van 75-plussers in de woonzorgzone Drielanden (de kern van 

de woonzorgzone uitgezonderd) over de afstand tot opstaphaltes voor het openbaar 

vervoer. Ook Frankrijk en Hierden scoren beneden gemiddeld. In Stadsweiden ligt het 

aandeel (zeer) tevreden 75-plussers 11% boven het gemiddelde. 

 

Figuur 6.13: Percentage 75-plussers dat tevreden is over de afstand tot afstand tot opstaphaltes openbaar 

vervoer t.o.v. gemeentelijk gemiddelde (66%), wijken Harderwijk. 

 

Bron: Woontevredenheidsenquête 75-plussers Harderwijk, 2009. 

 

Gebruik van de regiotaxi 

Zoals zorg aan huis kan worden geleverd, is er ook een dergelijke voorziening voor vervoer. 

Daarvoor rijdt er in Harderwijk de regiotaxi. Deze kan worden gebruikt voor ritten naar 

plaatsen buiten Harderwijk, maar ook voor kleinere ritten binnen de gemeente. 30% van de 

75-plussers in Harderwijk maakt wel eens gebruik van de regiotaxi. En hoewel in 

woonzorgzone Drielanden als geheel minder gebruik van de regiotaxi wordt gemaakt dan in 

het overige gebied in Harderwijk (p=0,049) ligt het gebruik in de kern van de woonzorgzone 

met 44% ver boven het gemiddelde. Evenals bij de zorg aan huis kan een verklaring ook 

hiervoor worden gezocht in het feit dat in de kern van woonzorgzone Drielanden significant 

meer 75-plushuishoudens met een slecht tot matige gezondheid wonen dan in het gebied 

rondom de kern. Dit is de groep 75-plussers die het meest gebruik maakt van deze 

voorzieningen (p=0,000).  

Oordeel t.o.v. gemiddelde  

     > 10 % boven gemiddeld 

 2 – 10 % boven gemiddeld 

 -2 – 2 % t.o.v. gemiddeld 

 2 – 10% onder gemiddeld

 > 10% onder gemiddeld 

  Tevredenheid over afstand tot opstaphaltes openbaar vervoer 
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Gebruikers van de regiotaxi hebben daar ook hun tevredenheid over kunnen uiten. 

Gemiddeld is 61% van de 75-plussers in Harderwijk tevreden over de dienstverlening van de 

regiotaxi. De meest genoemde opmerking is dat de regiotaxi regelmatig te laat komt en de 

reistijd relatief lang is door omrijden. De ontevredenheid over de regiotaxi ligt in 

woonzorgzone Drielanden wat dat betreft significant hoger dan in de rest van Harderwijk 

(p=0,023).  

 

50% van de 75-plussers bezoekt wel eens een buurthuis 

In Harderwijk zijn diverse buurthuizen waar bewoners terecht kunnen voor activiteiten. Van 

de 75-plussers brengt de helft wel eens een bezoek aan een buurthuis. Als voornaamste 

reden noemen 75-plussers die nooit naar een buurthuis gaan dat men daar geen behoefte 

aan heeft (75%). 9% van de 75-plussers die nooit naar een buurthuis gaat, geeft aan dat dat 

(daarnaast) komt omdat het activiteitenaanbod niet aansluit bij hun behoefte.  

 

De buurthuizen waar de meeste 75-plussers naartoe gaan zijn De Tinne, De Kiekmure en De 

Aanleg (zie figuur 6.14). Het lijkt er op dat deze buurthuizen een bovenwijkse functie 

vervullen. Vanuit de verschillende wijken komen 75-plussers naar deze buurthuizen toe.  

Buurthuis De Bogen in de woonzorgzone Drielanden heeft voornamelijk een functie 

binnen de wijk. Hoewel ‘slechts’ 7% van de 75-plussers in Harderwijk dit buurthuis bezoekt, 

ligt dit aandeel voor de wijk Drielanden op 49%. Vanuit de kern van de woonzorgzone 

Drielanden bezoekt zelfs 64% buurthuis De Bogen wel eens.   

 

Figuur 6.14: Bezoek buurthuizen Harderwijk. 
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Bron: Woontevredenheidsenquête 75-plussers Harderwijk, 2009. 

 

De reden dat men naar een buurthuis gaat is voornamelijk voor het deelnemen aan 

activiteiten (59%). Activiteiten die men noemt zijn onder meer kaarten, ouderengym, 

volksdansen, diverse cursussen en bijeenkomsten van het PCOB. Daarnaast komt men ook 

naar het buurthuis voor maaltijdservice (13%) of de ontmoetingsruimte (9%).  

Buurthuis De Bogen wordt door 75-plussers relatief vaak bezocht voor de 

maaltijdservice. 50% van de bezoekers van dit buurthuis komt (mede) om die reden wel 

eens in De Bogen. Daarnaast is ook deelname aan activiteiten een belangrijke reden om 

naar buurthuis De Bogen te gaan (48%). Slechts 6% van de bezoekers van De Bogen komt er 

voor het halen van informatie of met een zorgvraag. Dit is een belangrijke reden waarom 

het zorgbaken in De Bogen tegenwoordig niet meer via een baliefunctie maar via een 

centraal telefoonnummer van het Harderwijkpunt-Advies bereikbaar is.  
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Ten aanzien van een aantal zaken die in een buurthuis aangeboden kunnen worden is 

gevraagd in hoeverre men deze zaken mist bij hen in de buurt. Daarbij geeft het overgrote 

deel van de 75-plussers geen enkele voorziening aan. Tabel 6.2 geeft weer welk aandeel van 

de 75-plussers nog behoefte heeft aan bepaalde voorzieningen die in het buurthuis 

aangeboden zouden kunnen worden, zoals een ontmoetingsruimte, activiteiten, een 

maaltijdservice, een informatiepunt en een zorgpunt. Slecht een klein aandeel van de 75-

plussers geeft aan dat aan deze zaken extra behoefte is.  

 Dat 7% van de 75-plussers in Drielanden een informatiepunt mist, kan er op duiden 

dat zij de fysieke aanwezigheid van het zorgbaken missen dat er eerder wel was. De 

gemeente onderzoekt momenteel hoe de zorgbakens (nu Harderwijkpunten) in de toekomst 

zullen worden ingericht. Er is al een telefonische helpdesk ingericht onder de naam 

Harderwijkpunt-Advies.  Door een klein deel van de 75-plussers zou een fysiek 

informatiepunt echter toch zeer op prijs gesteld worden.  

 In Frankrijk, waar momenteel geen buurthuis is, mist ten opzichte van de andere 

wijken een groter aandeel de diverse voorzieningen. Een deel van de 75-plussers geeft aan 

daar toch wel behoefte aan te hebben in de eigen wijk. In Hierden, waar wel een buurthuis 

is, lijkt men tevreden over het aanbod van activiteiten, maar mist een deel van de 75-

plussers daar wel een maaltijdservice en een zorgpunt. 

 

Tabel 6.2: Buurthuisvoorzieningen die men mist, wijken Harderwijk. 
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Ontmoetingsruimte 2% 1% 3% 4% 2% 5% 2% 3% 

Activiteiten* 3% 4% 3% 4% 4% 5% 0% 4% 

Maaltijdservice 1% 1% 2% 5% 2% 8% 7% 3% 

Informatiepunt 1% 3% 2% 4% 7% 6% 2% 3% 

Zorgpunt / wijkzuster 1% 3% 4% 4% 1% 5% 12% 4% 

* Onder meer wordt genoemd: bewegen voor ouderen, kaarten, schaken, koersbal, muziek- en 

toneelvoorstelling, kunst en cultuur, taal- en computercursus.  

Bron: Woontevredenheidsenquête 75-plussers Harderwijk, 2009. 

 

In Drielanden mist men winkels en bushaltes 

75-plussers hebben in het onderzoek ook in zijn algemeenheid kunnen aangeven of men 

voorzieningen mist bij hen in de buurt. In Drielanden mist men significant vaker 

voorzieningen dan in de rest van de gemeente Harderwijk (p=0,000). 65% van de 75-plussers 

in Drielanden mist voorzieningen in de buurt, ten opzichte van 30% van de 75-plussers in het 

overige gebied van de gemeente Harderwijk. Winkels voor dagelijkse boodschappen zijn de 

meest genoemde voorziening die men mist. In Drielanden mist men daarnaast ook 

bushaltes en een verbinding met het centrum en in mindere mate extra groenvoorzieningen 

(zie ook paragraaf 6.4.2).  

Waar woonzorgzone Drielanden op nabijheid van zorgvoorzieningen positief scoort, 

kunnen wat betreft winkel- en openbaar vervoer- en groenvoorzieningen mogelijk nog 

verbeterslagen worden gemaakt.  Met name de eerste twee benadrukken nogmaals de 

zwakke punten van de woonzorgzone Drielanden die eerder in dit en het voorgaande 

hoofdstuk aan bod zijn gekomen. 
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6.4.2. Toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de buurt 

Naast nabijheid van voorzieningen zijn ook andere fysieke zaken in de buurt van belang voor 

de woontevredenheid van ouderen. Als onderdelen van de kwaliteit van de woonomgeving 

zullen in deze paragraaf de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de openbare ruimte 

worden behandeld. Bij toegankelijkheid is gekeken naar de tevredenheid over de loop- en 

fietsroutes in de buurt.  Ten aanzien van aantrekkelijkheid van de buurt is gevraagd naar het 

oordeel over de bebouwing en het openbaar groen in de buurt.  

 

Looproutes en fietsroutes in Drielanden beter gewaardeerd 

65% van de 75-plussers in Harderwijk is (zeer) tevreden over de looproutes bij hen in de 

buurt. Een vergelijking tussen woonzorgzone Drielanden en de rest van Harderwijk levert 

wat dat betreft geen significant verschil op (p=0,154) (Zie figuur 6.15). Wel zijn de 75-

plussers die voor het bewegen van een hulpmiddel (zoals rollator of rolstoel) gebruik 

maken, extra tevreden over de looproutes in woonzorgzone Drielanden. Van de 75-plussers 

in woonzorgzone Drielanden die van een hulpmiddel gebruik maakt, is 72% tevreden over 

de looproutes. In overig Harderwijk ligt dit percentage op 57%. Hoewel dit verschil aanwezig 

is, blijkt het niet significant (p=0,145).  

Over de fietsroutes in de buurt is 71% van de 75-plussers (zeer) tevreden. Vooral 

opvallend is het hoge percentage 75-plussers dat zeer tevreden is over de fietspaden in 

woonzorgzone Drielanden (zie figuur 6.15). In de ontwikkeling van de openbare ruimte van 

woonzorgzone Drielanden is dan ook bijzonder veel aandacht geweest voor het aanleggen 

van aparte fietsstroken en fietsstraten. Omdat voor het bepalen van significante verbanden 

de categorieën tevreden en zeer tevreden zijn samengevoegd, zijn er op basis daarvan 

echter geen significante verschillen tussen de woonzorgzone Drielanden en het overig 

gebied in Harderwijk
16

. Binnen de woonzorgzone Drielanden is er geen significant verschil in 

de beoordeling van de loop- en fietsroutes. In de kern van de woonzorgzone is men even 

tevreden als in het overige gebied van de wijk.  

 

Figuur 6.15: Tevredenheid over wandel- en fietsroutes, woonzorgzone Drielanden en overig Harderwijk. 
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Bron: Woontevredenheidsenquête 75-plussers Harderwijk, 2009. 

                                                      
16
 Dat geen significant verschil blijkt heeft te maken met het feit dat voor het uitvoeren van de chi-kwadraattoets de 

categorieën tevreden en zeer tevreden samen zijn genomen. Wanneer de categorie zeer tevreden en tevreden los van elkaar 

worden bezien, is wel een significant verschil zichtbaar wat fietsroutes betreft (p=0,000). 
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Lang niet alle respondenten in het onderzoek hebben aangegeven waarom zij minder 

tevreden zijn over de loop- en of fietsroutes bij hen in de buurt. Degenen die hun 

ontevredenheid wel hebben toegelicht, geven met betrekking tot de looproutes aan dat 

deze niet goed onderhouden zijn en dat bijvoorbeeld de stoeptegels scheef liggen wat lastig 

is voor mensen die wat slechter ter been zijn of met een rollator lopen. In woonzorgzone 

Drielanden zijn echter geen opmerkingen geplaatst over het onderhoud van de voetpaden.  

In mindere mate zijn ook geparkeerde auto’s op de stoep, onveilige oversteekplekken, het 

ontbreken van rustpunten (ook in Drielanden) en de afwezigheid van voetpaden een 

oorzaak voor ontevredenheid over de looproutes. Ondanks de toets die in 2002 is 

uitgevoerd om de openbare ruimte van Drielanden gebruiksvriendelijker te maken, zijn 

rustpunten, vrije stoepen en de veiligheid van oversteekplaatsen dus nog zaken waar extra 

aandacht voor zou kunnen zijn. 

Over de fietsroutes is het meeste genoemde minpunt dat oversteekpunten of 

rotondes onoverzichtelijk of onveilig zijn. Als onveilige punten worden een aantal locaties 

genoemd die in het GVVP vermeld staan als ongevallenconcentraties, zoals de A. Thijmlaan, 

het stationsplein, de Selhorstweg en de Vondellaan. Ook de Oranjelaan, de Parallelweg en 

de Oranjelaan worden aangehaald als drukke en onveilige plekken.  

 

In figuur 6.16 is op wijkniveau weergegeven hoe de tevredenheid over de looproutes in de 

buurt zich verhoudt tot het gemeentelijk gemiddelde (65%). Woonzorgzone Drielanden 

scoort hoger dan gemiddeld als het gaat om de tevredenheid over looproutes (en 

fietsroutes). Ook opvallend is de bovengemiddelde tevredenheid over de looproutes in 

Tweelingstad. In Hierden scoort de tevredenheid over looproutes ruim onder gemiddeld en 

de tevredenheid. De tevredenheid over de fietsroutes scoort daar echter ruim 

bovengemiddeld.  

 

Figuur 6.16: Percentage 75-plussers dat tevreden is over de looproutes in de buurt t.o.v. gemeentelijk 

gemiddelde (65%), wijken Harderwijk. 

 

Bron: Woontevredenheidsenquête 75-plussers Harderwijk, 2009. 

 

Oordeel t.o.v. gemiddelde  

     > 10 % boven gemiddeld 

 2 – 10 % boven gemiddeld 

 -2 – 2 % t.o.v. gemiddeld 

 2 – 10% onder gemiddeld

 > 10% onder gemiddeld 

  Tevredenheid over looproutes 
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Bebouwing minder en groen meer aantrekkelijk in woonzorgzone Drielanden 

Los van de toegankelijkheid van de buurt is tevens een beeld gevormd over de 

aantrekkelijkheid van de buurt op basis van het oordeel over het groen en de bebouwing in 

de buurt. Gemiddeld is 71% van de 75-plussers in Harderwijk het er (zeer) mee eens dat de 

bebouwing in hun buurt aantrekkelijk is. 75-plussers in de kern van de woonzorgzone 

Drielanden zijn het relatief gezien minder vaak eens is met deze stelling dan leeftijdgenoten 

in het overige gebied van Drielanden of de gemeente Harderwijk (zie figuur 6.17). Dit 

verschil is echter niet significant (p=0,077).  

  

Figuur 6.17: Aantrekkelijkheid bebouwing, woonzorgzone Drielanden en overig Harderwijk. 
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Bron: Woontevredenheidsenquête 75-plussers Harderwijk, 2009. 

 

Ondanks de constatering in het voorgaande hoofdstuk dat de meeste wijken van Harderwijk 

een groen karakter hebben, zijn lang niet alle 75-plussers tevreden over de groenvoor-

zieningen bij hen in de buurt. Hoewel tweederde (64%) van de 75-plussers (zeer) tevreden is 

over de groenvoorziening bij hen in de buurt, geeft 13% aan daar (zeer) ontevreden over te 

zijn. Dit kan onder meer te maken hebben met het feit dat men vindt dat er te weinig 

groenvoorzieningen in de buurt aanwezig zijn. 40% van de (zeer) ontevreden 75-plussers 

heeft zich dan ook (zeer) ontevreden uitgelaten over de afstand van hun woning tot een 

openbare groenvoorziening.   

Verschil tussen de woonzorgzone Drielanden en het overige gebied in Harderwijk 

lijkt er nauwelijks te zijn in het oordeel over het openbaar groen in de buurt. Binnen de 

woonzorgzone is echter wel een significant verschil zichtbaar tussen de kern van de 

woonzorgzone en het overige gebied van de wijk Drielanden (p=0,016). In het gebied buiten 

de kern van de woonzorgzone is men relatief veel vaker positief gestemd over het groen in 

de buurt (zie figuur 6.18). De groene stroken liggen dan ook voornamelijk buiten de kern van 

de woonzorgzone, waardoor ondermeer de afstand tot de groenvoorziening een rol speelt 

in de ontevredenheid.  

 

Figuur 6.18: Tevredenheid met openbaar groen, woonzorgzone Drielanden en overig Harderwijk. 
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Bron: Woontevredenheidsenquête 75-plussers Harderwijk, 2009. 
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Behalve het gebied buiten de kern van woonzorgzone Drielanden scoort ook Stadsweiden 

bovengemiddeld wanneer het gaat over de openbare groenvoorziening in de buurt (zie 

figuur 6.19). De wijken Frankrijk en Hierden scoren meer dan 10% beneden het gemiddelde 

en daarmee nog beneden de kern van woonzorgzone Drielanden.  

 

Figuur 6.19: Percentage 75-plussers dat tevreden is over de openbare groenvoorziening in de buurt t.o.v. 

gemeentelijk gemiddelde (64%), wijken Harderwijk. 

 

Bron: Woontevredenheidsenquête 75-plussers Harderwijk, 2009. 

 

 

6.4.3. Overlast en veiligheid in de buurt 

Nabijheid van voorzieningen en toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de buurt zijn 

fysieke aspecten van de buurt. Daarnaast spelen er ook diverse sociale aspecten die de 

woontevredenheid kunnen beïnvloeden. Het sociale aspect waar deze paragraaf zich op 

richt, is de mate waarin men overlast ondervindt van diverse zaken en in hoeverre men zich 

zowel overdag als ’s avonds/ ’s nachts veilig voelt in de eigen buurt.  

 

Grootste overlastveroorzaker is het verkeer 

Figuur 6.20 toont aan in hoeverre de 75-plussers in Harderwijk overlast ervaren van een 

vijftal voorgelegde zaken, te weten: 

• Overlast van verkeer (bijvoorbeeld drukte, hard rijden); 

• Overlast van buren / buurtbewoners; 

• Geluidsoverlast; 

• Overlast van vernieling (bijvoorbeeld bankjes, bushokjes, telefooncellen); 

• Overlast van hangjongeren; 

 

 

Oordeel t.o.v. gemiddelde  

     > 10 % boven gemiddeld 

 2 – 10 % boven gemiddeld 

 -2 – 2 % t.o.v. gemiddeld 

 2 – 10% onder gemiddeld

 > 10% onder gemiddeld 

  Tevredenheid over openbare groenvoorzieningen 
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In de figuur is in tegenstelling tot de eerder weergegeven figuren geen onderscheid gemaakt 

tussen de kern van woonzorgzone Drielanden en het overig gebied in de wijk Drielanden. De 

reden hiervoor is dat in er ten aanzien van al de genoemde vormen van overlast geen 

significant verschil aangetoond kan worden tussen deze gebieden.  

 

Figuur 6.20: Ervaring van overlast, woonzorgzone Drielanden en overig Harderwijk. 
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Bron: Woontevredenheidsenquête 75-plussers Harderwijk, 2009. 

 

De meest voorkomende vorm van overlast is overlast door verkeer. Ruim 40% van de 75-

plussers in Harderwijk geeft aan soms of vaak overlast te ervaren door verkeer. In de 

woonzorgzone Drielanden is deze vorm van overlast veel minder sterk aan de orde. ‘Slechts’ 

20% van de 75-plussers in woonzorgzone Drielanden geeft aan soms of vaak overlast de 

ondervinden van verkeer. Dit verschil is significant (p=0,000). In de wijken Centrum, 

Stadsdennen en Tweelingstad komt overlast van verkeer het meeste voor. Problemen die de 

75-plussers aankaarten zijn onder meer te hard rijdend verkeer, brommers die op het 

fietspad rijden en parkeeroverlast. 

Voor wat betreft de overige vormen van overlast geen significant verschil tussen de 

woonzorgzone Drielanden en het overige gebied in Harderwijk. Van geluidsoverlast, 

vernieling en hangjongeren ervaart circa een kwart van de 75-plussers soms of vaak 

overlast. Circa driekwart van de 75-plussers geeft aan zelden of nooit overlast van deze 

zaken te ondervinden. De minst voorkomende vorm van overlast is die van buren of 

buurtbewoners. Slechts een op de tien 75-plussers ervaart soms overlast van de buren of 

andere buurtbewoners. 

 

In woonzorgzone Drielanden is niet alleen minder overlast van verkeer, ook het 

veiligheidsgevoel ligt er hoger. Uit figuur 6.21 blijkt dat een gevoel van onveiligheid vaker ’s 

avonds/’s nachts dan overdag aanwezig is. Overdag voelt 94% van de 75-plussers in 

Harderwijk zich zelden tot nooit onveilig. ’s Avonds/’s nachts is dit aandeel ruim 10% lager 

(83%). Zowel overdag als ’s avond/’s nachts voelen 75-plussers in de woonzorgzone 

Drielanden zich significant minder vaak onveilig. Ten aanzien van het veiligheidsgevoel 

overdag geeft zelfs 100% van de 75-plussers in de woonzorgzone Drielanden aan zich zelden 

tot nooit onveilig te voelen. Dat het veiligheidsgevoel van 75-plussers in woonzorgzone 
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Drielanden ’s avonds/’s nachts  significant hoger is, geldt voornamelijk voor de 75-plussers 

die samen wonen met een partner of kinderen (95%) (p=0,044). Voor alleenstaande 75-

plussers ligt dit aandeel ook hoger dan elders in de gemeente, maar is het verschil niet 

significant (88%) (p=0,278). 

De resultaten uit dit onderzoek ondersteunen de conclusie uit het integraal 

veiligheidsprogramma 2007-2010 van de gemeente Harderwijk dat het opstellen van een 

wijkveiligheidsplan voor de wijk Drielanden geen prioriteit heeft. Er zijn andere wijken waar 

overlast en onveiligheid meer spelen, en deze hebben dan ook voorrang gekregen bij het 

opstellen van een wijkveiligheidsplan. 

 

Figuur 6.21: Gevoel van onveiligheid, woonzorgzone Drielanden en overig Harderwijk. 
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Bron: Woontevredenheidsenquête 75-plussers Harderwijk, 2009. 

 

Slechts een klein deel van de respondenten heeft het gevoel van onveiligheid nader 

toegelicht. Respondenten die wel toelichting hebben gegeven noemen als oorzaak voor hun 

gevoel van onveiligheid met name de jeugd en hangjongeren. Ook angst voor inbraken is in 

mindere mate de oorzaak voor een gevoel van onveiligheid. Het Politie Keurmerk Veilig 

Wonen zou voor deze laatste groep mensen mogelijk een bijdrage kunnen leveren bij het 

reduceren van het onveiligheidsgevoel. 

 

 

6.4.4. Samenleven in de buurt 

Een laatste aspect dat met betrekking tot de buurt wordt behandeld, is het samenleven. Aan 

de 75-plussers is gevraagd hoe tevreden zij zijn over de manier waarop de mensen in hun 

buurt met elkaar samenleven. Over het algemeen uit men zich positief over het samenleven 

in de buurt. 79% is (zeer) tevreden over het samenleven bij hen in de buurt. 19% is hier 

neutraal over en slechts 2% van de 75-plussers is ontevreden over het samenleven in de 

buurt. Tussen woonzorgzone Drielanden en het overig gebied in Harderwijk bestaat wat dit 

betreft geen significant verschil. 

 

Ook aan de hand van stellingen is gekeken hoe men denkt over het samenleven bij hen in de 

buurt. De volgende zeven stellingen zijn voorgelegd: 

1. Ik ben gehecht aan mijn buurt; 

2. Ik ben actief betrokken bij mijn buurt; 

3. Ik ben tevreden met de bevolkingssamenstelling in mijn buurt; 

4. De bewoners in mijn buurt gaan op een prettige manier met elkaar om; 
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5. De bewoners in mijn buurt delen dezelfde normen en waarden; 

6. De bewoners in mijn buurt zijn behulpzaam; 

7. Ik voel me thuis in deze buurt. 

 

75-plussers voelen zich nog niet helemaal thuis is woonzorgzone Drielanden 

Stelling 1, 2 en 7 gaan over de persoonlijke verbondenheid van bewoners met hun buurt. In 

figuur 6.22 is weergegeven in hoeverre 75-plussers in Harderwijk het eens zijn met deze 

stellingen. Omdat er in alle drie de gevallen geen significante verschillen is wederom geen 

onderscheid gemaakt tussen de kern van woonzorgzone Drielanden en het overig gebied in 

de wijk Drielanden. 

 

Figuur 6.22: Stellingen over verbondenheid met de buurt, Woonzorgzone Drielanden en overig Harderwijk. 
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Bron: Woontevredenheidsenquête 75-plussers Harderwijk, 2009. 

 

Ten eerste blijkt dat een algemene tevredenheid over het samenleven in de buurt 

niet direct betekent dat men zelf ook actief betrokken is bij de buurt. Bijna een kwart van de 

75-plussers is het niet eens met de stelling ‘Ik ben actief betrokken bij mijn buurt’. Maar er is 

ook een kwart van de 75-plussers dat het wel eens is met deze stelling en zich dus wel actief 

betrokken voelt bij de buurt. De helft van de 75-plussers zit daar tussenin en oordeelt 

neutraal ten aanzien van deze stelling. Wat dit betreft is er geen verschil tussen de 

woonzorgzone Drielanden en het overige gebied in Harderwijk (p=0,627). 

Gemiddeld voelt 80% van de 75-plussers in Harderwijk zich thuis in de eigen buurt. 

In de woonzorgzone Drielanden ligt het aandeel 75-plussers dat zich thuis voelt in de buurt 

met 68% onder dit gemiddelde. Het verschil tussen woonzorgzone Drielanden en het 

overige gebied in Harderwijk is significant (p=0,008).  

Waarin de woonzorgzone Drielanden ook significant verschilt van de rest van 

Harderwijk is de mate waarin men zich gehecht voelt aan de eigen buurt (p=0,000). In 

woonzorgzone Drielanden ligt het aandeel 75-plussers dat aangeeft gehecht te zijn aan de 

buurt slechts op 35%.  Een fors verschil met het Harderwijkse gemiddelde (zie figuur 6.23). 

Dit bleek voor de totale bevolking ook al uit de Monitor Leefbaarheid en veiligheid 2006. 

Ook in Frankrijk zijn de 75-plussers minder dan gemiddeld gehecht aan hun buurt. Hoewel 

uit de Monitor Leefbaarheid en veiligheid 2006 juist bleek dat Frankrijk iets boven het 
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gemiddelde scoorde. Ouderen in Frankrijk lijken op basis van vergelijking van deze 

uitkomsten minder gehecht aan de wijk dan jongere medewijkbewoners. In Tweelingstad en 

Hierden zijn de 75-plussers juist boven gemiddeld gehecht aan hun buurt. Dit is 

overeenkomstig de Monitor Leefbaarheid en veiligheid 2006.  

De theorie dat mensen die langer op een bepaalde plek wonen, er meer gehecht 

aan zijn, lijkt ook voor de 75-plussers in Harderwijk op te gaan (p=0,000). Het verschil tussen 

de woonzorgzone Drielanden en het overige gebied in Harderwijk voor wat betreft de 

verbondenheid aan de buurt zou dan ook verklaard kunnen worden door het feit dat de 

bewoners van de wijk Drielanden er relatief kort wonen omdat het een nieuwbouwwijk is. 

Naarmate men ergens langer woont, zal men zich er sterker gaan thuis voelen en hechten 

aan de buurt.  

 

Figuur 6.23: Percentage 75-plussers dat gehecht is aan de buurt t.o.v. gemeentelijk gemiddelde (61%), wijken 

Harderwijk. 

 

Bron: Woontevredenheidsenquête 75-plussers Harderwijk, 2009. 

 

Prettig samenleven in de buurt 

De overige stellingen over sociale aspecten van de buurt hebben betrekking op het beeld 

dat de 75-plussers hebben de andere bewoners bij hen in de buurt. In figuur 6.18 is 

weergegeven in hoeverre 75-plussers in Harderwijk het eens zijn met de stellingen 3 tot en 

met 6. Het is het beeld van alle 75-plussers in Harderwijk. Onderscheid naar gebieden is niet 

gemaakt omdat er daarbij nauwelijks verschillen te zien zijn.   

Met de diverse stellingen is ruim de helft tot ruim tweederde van de 75-plussers het 

eens, blijft een kwart tot een derde neutraal en is een klein percentage het oneens. 

Wanneer het gaat over de tevredenheid met bevolkingssamenstelling van de buurt en de 

normen en waarden van de buurtbewoners oordelen in verhouding tot de andere stellingen 

wat meer 75-plussers het daar negatief over.  

 

 

 

 

Oordeel t.o.v. gemiddelde  

     > 10 % boven gemiddeld 

 2 – 10 % boven gemiddeld 
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Een vergelijking met de Monitor Leefbaarheid en veiligheid 2006 zou kunnen leiden 

tot de conclusie dat ouderen wat minder positief over de sociale samenhang in de wijk zijn 

dan jongere medewijkbewoners. Uit de Monitor Leefbaarheid en veiligheid 2006 bleek 

namelijk dat 80% van de Harderwijkers van mening was dat de mensen in de buurt prettig 

met elkaar omgaan.  

 

Figuur 6.18: Stellingen over sociale samenhang in de buurt, Harderwijk. 
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Bron: Woontevredenheidsenquête 75-plussers Harderwijk, 2009. 

 

Een op de drie 75-plussers heeft behoefte aan meer sociale contacten 

Eenzaamheid is ook een sociaal aspect waar mensen mee te maken kunnen krijgen. En 

naarmate men ouder wordt kunnen gevoelens van eenzaamheid wellicht sterker worden. 

De eigen mobiliteit neemt af en personen uit het sociale netwerk vallen weg door sterfte of 

verhuizing. Wellicht doen de gevoelens van eenzaamheid zich bij ouderen daarbij nog 

sterker voor als het klopt dat ouderen relatief minder vaak dan medewijkbewoners positief 

over de sociale aspecten van de wijk denken. Als oudere sta je er dan (voor je gevoel) sneller 

alleen voor.  

Van de 75-plussers in Harderwijk geeft een op de drie 75-plussers aan dat men soms 

(of vaak) behoefte heeft aan meer sociale contacten dan men op dit moment heeft. Daarin 

verschilt woonzorgzone Drielanden niet van de rest van Harderwijk. Een aspect dat wel 

samen hangt met de mate waarin men behoefte heeft aan meer sociale contacten is de 

tevredenheid over de bereikbaarheid van familie en vrienden (p=0,000). Van de 75-plussers 

die ontevreden zijn over de afstand tot familie en vrienden geeft 42% aan behoefte te 

hebben aan meer sociale contacten. Onder 75-plussers die tevreden zijn over de 

bereikbaarheid tot familie en vrienden is dit aandeel 30%. Ook alleenstaande 75-plussers 

hebben vaker behoefte aan meer sociale contacten dan leeftijdgenoten die samenwonen 

met een partner of kinderen, respectievelijk 39% en 28% (p=0,001). 

Het buurthuis zou voor deze mensen wellicht goed dienst kunnen doen als 

ontmoetingsplek. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat 43% van de 75-plussers die wel 

eens behoefte heeft aan meer contacten nooit naar een buurthuis gaat. En evenals bij de 

andere 75-plussers is de reden daarvan voornamelijk dat men er geen behoefte aan heeft. 

Voor een klein deel van de eenzame 75-plussers zou het buurthuis wellicht toch een 

oplossing kunnen bieden. Als reden om niet naar het buurthuis te gaan geven zij namelijk 

relatief vaker op dat het aanbod in het buurthuis niet aansluit bij de behoefte of dat er in de 

buurt helemaal geen buurthuis is. 
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6.5. Verhuiswens 75-plussers Harderwijk 

In de vragenlijst is naast de diverse onderwerpen die van invloed zijn op de 

woontevredenheid ook de verhuiswens aan bod gekomen. Bij een lagere woontevredenheid 

zou men eerder een verhuiswens kunnen uiten. Voor de 75-plussers in Harderwijk gaat deze 

redenatie op. 22% van de 75-plussers heeft een verhuiswens, waarvan 6% zeker van plan is 

binnen twee jaar te verhuizen en 16% dat misschien wil doen. Onder 75-plussers die 

ontevreden zijn over de algehele woonsituatie ligt de verhuisgeneigdheid op 51% en 

significant hoger dan onder 75-plussers die tevreden zijn over de algehele woonsituatie 

(p=0,000). Ook het aandeel dat zeker van plan is te verhuizen binnen twee jaar (20%) ligt 

voor deze groep fors boven het gemiddelde. 

Redenen waarom men wil verhuizen zijn voornamelijk de leeftijd en gezondheid 

(45%) en het feit dat men naar een geschikte / gelijkvloerse woning wil verhuizen (22%). 

Onder 75-plussers die de eigen woning als ongeschikt voor ouderen beoordelen ligt de 

verhuisgeneigdheid dan ook significant hoger dan onder 75-plussers die de woning waarin 

zij nu wonen wel geschikt vinden voor ouderen om in te wonen (p=0,000). De verhuiswens 

van de 75-plussers is voornamelijk binnen de gemeente Harderwijk georiënteerd.  

Tussen woonzorgzone Drielanden en de rest van Harderwijk is geen significant 

verschil wat betreft verhuisgeneigdheid. Wel ligt de wens om te verhuizen in de kern van de 

woonzorgzone een stuk lager dan die in de rest van Drielanden en overig Harderwijk (9%).  

 

 

6.6. Samenvatting en conclusies 

Van de 2.045 aangeschreven 75-plussers in Harderwijk hebben er 932 deelgenomen aan het 

onderzoek. De respons in woonzorgzone Drielanden ligt daarbij in verhouding iets hoger dan 

het gemiddelde (58% ten opzichte van 46%). 

Waar het de competenties van de respondenten betreft, scoort de kern van 

woonzorgzone Drielanden lager dan de rest van Harderwijk. Significant meer 75-plussers 

wonen daar alleenstaand en significant meer 75-plussers beoordelen hun eigen gezondheid 

als slecht tot matig. Wel ligt het inkomen van de 75-plussers in Drielanden, en dus ook in de 

kern van de woonzorgzone, hoger dan dat van 75-plussers in de rest van Harderwijk. 

 

Algehele woontevredenheid hoog onder 75-plussers in Harderwijk 

Wanneer 75-plussers de algehele woonsituatie beoordelen, is 90% van hen daar (zeer) 

tevreden over. Het aandeel 75-plussers dat expliciet ontevreden is, is zeer beperkt. 75-

plussers in Woonzorgzone Drielanden oordelen daarin niet anders dan het gemiddelde in 

Harderwijk. Op basis hiervan zou geconcludeerd kunnen worden dat woonzorgzone 

Drielanden niet van de rest van de gemeente Harderwijk verschilt wanneer we de mate van 

woontevredenheid van 75-plussers in beschouwing nemen. Het is een wijk als alle andere, 

en voor ouderen lijkt er geen verschil waar zij het prettigst kunnen wonen. Maar dat is een 

te voorbarige conclusie. Ten aanzien van afzonderlijke aspecten die de woontevredenheid 

beïnvloeden zijn namelijk wel verschillen zichtbaar tussen woonzorgzone Drielanden en de 

rest van Harderwijk. 75-plussers in woonzorgzone Drielanden zijn echter niet over alle 

factoren meer tevreden dan hun leeftijdsgenoten in de rest van Harderwijk. Er zijn 

verschillende aspecten die in woonzorgzone Drielanden minder positief beoordeeld worden 

dan daarbuiten. Dit zijn de aandachtspunten voor de woonzorgzone Drielanden.  
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Tevredenheid over geschiktheid van de woning voor ouderen in woonzorgzone Drielanden 

De tevredenheid over de woning in het algemeen verschilt niet tussen woonzorgzone 

Drielanden en het overige gebied in Harderwijk. Gemiddeld is 91% van de 75-plussers 

tevreden over de eigen woning.  

Over de geschiktheid van de woning voor ouderen oordelen 75-plussers in 

Drielanden, ook die met een minder goede gezondheid, echter wel significant positiever dan 

75-plussers in de rest van Harderwijk. In Drielanden oordeelt 90% dat de eigen woning 

geschikt is voor ouderen, het gemiddelde in Harderwijk ligt op 76%. Wat de geschiktheid van 

de woningen betreft is er dus een behoorlijk verschil tussen woonzorgzone Drielanden en de 

rest van Harderwijk. En waar het voorgaande hoofdstuk concludeerde dat Drielanden wat 

betreft de geschiktheid van de woningen een woonzorgzone genoemd mag worden, wordt 

dat hiermee ook door de 75-plussers zelf bevestigd. 

  

Tevredenheid over zorgvoorzieningen in woonzorgzone Drielanden 

Het lijkt er op dat de realisatie van het Medisch Centrum Drielanden in de kern van 

woonzorgzone Drielanden zijn vruchten heeft afgeworpen. Waar het voorzieningen betreft, 

wordt in woonzorgzone Drielanden, en dan met name de kern van de woonzorgzone (100% 

tevredenheid), de nabijheid van zorgvoorzieningen gewaardeerd. Ook de 75-plussers met 

een minder goede gezondheid zijn in woonzorgzone Drielanden relatief  vaker tevreden.  

 

Omdat in de kern van woonzorgzone Drielanden relatief veel 75-plussers met een minder 

goede gezondheid wonen, ligt het gebruik van thuiszorg, mantelzorg, personenalarmering 

en de regiotaxi daar significant hoger dan in de rest van Drielanden. Dit zijn echter 

voorzieningen die gemeentebreed aangeboden worden.  

De aanwezigheid van personenalarmering zorgt voor extra tevredenheid over de 

manier waarop onverwachte zorg geleverd kan worden (88% tevredenheid). In de kern van 

woonzorgzone Drielanden is bij de bouw van de seniorenwoningen al rekening gehouden 

met deze voorziening. Over het algemeen blijkt echter dat ook 75-plussers zonder 

personenalarmering behoorlijk tevreden zijn over de manier waarop onverwachte zorg 

geleverd kan worden (79% tevredenheid).  

 

Verbetering van winkel- en openbaar vervoervoorzieningen in Drielanden gewenst 

Zo goed als de zorgvoorzieningen in woonzorgzone Drielanden gerealiseerd zijn, zo 

gebrekkig is de ontwikkeling van winkelvoorzieningen geweest. Het feit dat het 

winkelcentrum een aantal jaar na de oplevering van de eerste woningen in Drielanden nog 

steeds niet gereed is, zorgt voor veel ontevredenheid. Over de nabijheid van winkels voor 

dagelijkse voorzieningen zijn de 75-plussers in woonzorgzone Drielanden significant minder 

tevreden dan 75-plussers in de rest van Harderwijk. Waar gemiddeld 73% van de 75-plussers 

in Harderwijk tevreden is over de afstand tot winkels ligt dat aandeel in Drielanden op 

slechts 34%. Ook zijn winkels voor dagelijkse boodschappen een voorziening waarvan veel 

75-plussers in Drielanden aangeven dat zij die missen. 

 Ook over de afstand tot opstaphaltes voor openbaar vervoer is men in de 

woonzorgzone Drielanden, en dan met name het gebied rondom de kern, ook minder vaak 

tevreden (22%) dan leeftijdgenoten in de rest van de gemeente (68%). De bus die 

Drielanden ontsluit is dan ook een streekbus die slechts enkele haltes aandoet voor hij zijn 

rit richting Amersfoort voortzet. Het feit dat de buslijn niet gericht is op stadsvervoer kan er 
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ook de oorzaak van zijn dat het centrum alleen bereikbaar is met een opverstap op het 

centraal station. Ook dit wordt door de 75-plussers in Drielanden niet gewaardeerd. 

 Dit zijn twee belangrijke aandachtspunten ten aanzien van het functioneren van de 

woonzorgzone Drielanden die zowel in dit als het voorgaande hoofdstuk zijn benoemd. Het 

is voor de gemeente Harderwijk een signaal dat ook de 75-plussers deze aandachtspunten 

benadrukken in hun oordeel over hun woonsituatie. 

 

Het buurthuis heeft een belangrijke functie als activiteitencentrum 

Een voorziening waarvan 53% van de 75-plussers in Harderwijk wel eens gebruik maakt is 

het buurthuis. De 75-plussers die niet naar een buurthuis gaan, geven aan daar geen 

behoefte aan te hebben. Dat niet alle 75-plusssers van het buurthuis gebruik maken, is dan 

ook niet direct alarmerend. De Tinne (22%), de Kiekmure (18%) en De Aanleg (13%) zijn de 

drie meest bezochte buurthuizen, en hebben ook een bovenwijkse functie. De Bogen heeft 

voornamelijk een functie binnen de wijk. 49% van de 75-plussers in woonzorgzone 

Drielanden bezoekt dit buurthuis wel eens. De reden dat 75-plussers naar een buurthuis 

gaan is voornamelijk het deelnemen aan activiteiten (59%). Populaire activiteiten onder 

ouderen zijn kaarten, ouderengym, volksdansen, diverse cursussen en bijeenkomsten van 

het PCOB. In De Bogen komt daarnaast een groot deel van de bezoekers voor de 

maaltijdservice (50%).  

Slechts een klein aandeel van de 75-plussers mist voorzieningen in het buurthuis. 

Het zorgbaken in De bogen (dat nu vervangen is door het telefonisch te bereiken 

Harderwijkpunt-Advies) wordt door 7% van de 75-plussers in Drielanden gemist. En hoewel 

het slechts om een klein aandeel gaat, missen ook in de wijken Frankrijk en Hierden een 

deel van de 75-plussers een informatie- en/of zorgpunt en is daar tevens behoefte aan een 

maaltijdservice. Slechts 4% van de ouderen mist concrete activiteiten in het buurthuis, 

waaronder bewegen voor ouderen, kaarten, schaken, koersbal, muziek- en toneelvoorstel-

lingen, kunst en cultuur en taal- en computercursussen. 

Zoals hiervoor is aangegeven, zijn er dus enkele aandachtspunten benoemd als het 

gaat om het welzijnsaanbod in de buurthuizen in Harderwijk. Het gaat echter om een 

marginaal aandeel ouderen dat deze aandachtspunten naar voren brengt. Des al niet te min 

zijn het zaken die mogelijk extra aandacht verdienen. 

 

Enkele aandachtspunten openbare ruimte in woonzorgzone Drielanden 

De toegankelijkheid van de buurt is getoetst aan de hand van de tevredenheid over de loop- 

en fietsroutes in de buurt. Waar 65% van de 75-plussers in Harderwijk tevreden is over de 

looproutes ligt de tevredenheid over de fietsroutes op 71%. Tussen Drielanden en het overig 

gebied in Harderwijk zijn geen significante verschillen zichtbaar. Wel  is opvallend dat 

relatief veel 75-plussers in Drielanden zeer tevreden zijn over de fietsroutes in de buurt.  Dat 

wijst er op dat de bijzondere aandacht voor de openbare ruimte in Drielanden, en dan met 

name de aandacht voor de fietsers daarbij, toch zijn vruchten afwerpt. En ook ten aanzien 

van de looproutes zijn er minder klachten over ongelijke stoepen dan elders in de 

gemeente. 75-plussers die gebruik maken van hulpmiddelen bij het bewegen, zijn dan ook 

extra tevreden over de looproutes in woonzorgzone Drielanden. Aandachtspunten die 75-

plussers echter ook voor Drielanden aankaarten zijn geparkeerde auto’s op de stoep, 

onveilige oversteekplekken en het ontbreken van rustpunten. 

 De groenvoorziening in Drielanden lijkt goed op peil. Over het groen in de buurt zijn 

de 75-plussers in woonzorgzone Drielanden significant meer tevreden dan hun 

leeftijdgenoten in de rest van Harderwijk. Met name in het gebied rondom de kern van de 
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woonzorgzone is de tevredenheid relatief hoog. De tevredenheid over het groen ligt daar 

18% hoger dan het gemiddelde in Harderwijk (82% t.o.v. 64%). In de kern van woonzorgzone 

Drielanden ligt de tevredenheid echter onder het gemiddelde van de gemeente (58% t.o.v. 

64%), en geeft een deel van de 75-plussers daar ook aan dat zij groenvoorzieningen missen.  

De aantrekkelijkheid van de buurt scoort wat betreft bebouwing minder in 

woonzorgzone Drielanden, en dan met name in de kern van de woonzorgzone. Waar in de 

gemeente Harderwijk als geheel 71% van de 75-plussers het eens is met de stelling ‘De 

bebouwing in deze buurt is aantrekkelijk’, ligt dat aandeel in de kern van woonzorgzone 

Drielanden op 51%.  

Ondanks het feit dat 75-plussers in Drielanden over het algemeen positief zijn over 

de openbare ruimte, zijn er toch enkele aandachtspunten benoemd. Extra aandacht groen in 

de kern van de woonzorgzone en voor de looproutes in de hele wijk zijn hier de kernpunten. 

Verder is door de 75-plussers opgemerkt dat de bouwstijl in de (kern van) Drielanden niet 

helemaal aansluit bij wat zij aantrekkelijk vinden. Dit laatstgenoemde is echter een aspect 

waar achteraf geen verandering meer in kan komen. Mogelijk dat de bewoners de 

bebouwing na verloop van tijd meer zullen gaan waarderen. 

 

Nog geen wijkveiligheidsplan voor de veilige woonzorgzone Drielanden 

De 75-plussers is gevraagd naar hun ervaring van overlast in de buurt. De meest 

voorkomende vorm van overlast is die van verkeer (40%). In woonzorgzone Drielanden 

ervaart men deze vorm van overlast echter significant minder vaak (20%). Andere vormen 

van overlast waar (geluidsoverlast, vernieling, hangjongeren en overlast van buren of 

buurtbewoners) komen in  woonzorgzone Drielanden en de rest van Harderwijk in gelijke 

mate voor. 

Wat veiligheidsgevoel betreft, lijkt het er op dat de 75-plussers in Harderwijk zich, 

met name overdag, veilig voelen. 94% van de 75-plussers in Harderwijk voelt zich zelden tot 

nooit onveilig overdag. ’s Avonds / ‘s nachts ligt dit aandeel op 83%. In woonzorgzone 

Drielanden lig het veiligheidsgevoel significant hoger dan in de rest van Harderwijk.  

Op basis van deze uitkomsten lijkt het terecht dat de gemeente Harderwijk het 

opstellen van een wijkveiligheidsplan voor woonzorgzone Drielanden geen prioriteit geeft. 

Toch zou het opstellen van een dergelijk plan, samen met de (oudere) buurtbewoners, het 

veiligheidsgevoel kunnen verhogen en ook waarborgen voor de toekomst.  

 

75-plussers woonzorgzone Drielanden zijn nog niet gehecht aan hun buurt 

79% van de 75-plussers in Harderwijk is over het algemeen tevreden over het samenleven in 

de buurt, slechts 2% is hier ontevreden over. Hoewel een kwart tot eenderde van de 75-

plussers neutraal is over diverse stellingen over het samenleven, blijkt hieruit ook een 

tevredenheid over de het samenleven in de buurt. Dat wil echter niet zeggen dat men ook 

actief betrokken is bij de buurt. Dat geldt wel voor ongeveer een kwart van de 75-plussers in 

Harderwijk. Daarbij is geen significant verschil tussen woonzorgzone Drielanden en de rest 

van Harderwijk.  

 Waarin woonzorgzone Drielanden en de rest van Harderwijk wel significant van 

elkaar verschillen is de mate waarin de 75-plussers zich thuis voelen in de buurt en aan de 

buurt gehecht zijn. Waar buiten Drielanden 80% van de 75-plussers zich thuis voelt in de 

buurt ligt dat aandeel in Drielanden op 68%. Met betrekking tot gehecht zijn aan de buurt 

liggen de percentages op respectievelijk 62% en 35%. Gehecht zijn aan de buurt is dan ook 

een factor die sterk samenhangt met woonduur. En in de nieuwbouwwijk Drielanden wonen 

de bewoners ten opzichte van de andere wijken relatief kort. 
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 Eenzaamheid, of behoefte aan meer sociale contacten is een aspect waar gemiddeld  

eenderde van de 75-plussers in Harderwijk wel eens mee te maken heeft. 75-plussers in 

woonzorgzone Drielanden hebben van dit gevoel niet minder last dan de 75-plussers in de 

rest van Harderwijk. Sterkere gevoelens van eenzaamheid gelden wel voor 75-plussers die 

ontevreden zijn over de bereikbaarheid van familie en vrienden en 75-plussers die 

alleenstaand zijn. Voor een klein deel van deze 75-plussers zou het buurthuis een oplossing 

kunnen bieden als het aanbod dichter in de buurt zou zijn of als het beter aan zou sluiten bij 

de behoefte. 

 

Verhuiswens bij ontevredenheid over algehele woonsituatie en ongeschikte woning 

75-plussers die ontevreden zijn over hun algehele woonsituatie zijn eerder geneigd te 

verhuizen dan leeftijdgenoten die daar tevreden over zijn. 22% van de 75-plussers heeft een 

verhuiswens, waarvan 6% zeker van plan is binnen twee jaar te verhuizen en 16% dat 

misschien wil doen. Onder 75-plussers die ontevreden zijn over de algehele woonsituatie ligt 

de verhuisgeneigdheid op 51% en significant hoger dan onder 75-plussers die tevreden zijn 

over de algehele woonsituatie (p=0,000). Ook het aandeel dat zeker van plan is te verhuizen 

binnen twee jaar (20%) ligt voor deze groep fors boven het gemiddelde. Redenen waarom 

men wil verhuizen zijn voornamelijk de leeftijd en gezondheid (45%) en het feit dat men 

naar een geschikte / gelijkvloerse woning wil verhuizen (22%). De verhuiswens van de 75-

plussers is voornamelijk binnen de gemeente Harderwijk georiënteerd.  

 

Conclusies op een rij 

De conclusies in dit hoofdstuk sluiten grotendeels aan bij de conclusies uit het voorgaande 

hoofdstuk. Ook de 75-plussers in Drielanden waarderen de punten die de wijk bijzonder 

maken als woonzorgzone. Echter benadrukken zij ook de punten in de woonzorgzone die 

nog extra aandacht verdienen. 

• De geschiktheid van het woningaanbod en de nabijheid van zorg worden door de 

75-plussers in woonzorgzone Drielanden bijzonder goed gewaardeerd ten 

opzichte van de rest van Harderwijk. Zowel door 75-plussers met een goede 

gezondheid als door 75-plussers met een minder goede gezondheid. 

• En zonder dat de gemeente samen met de bewoners een wijkveiligheidsplan 

voor de wijk heeft opgesteld, ligt ook het veiligheidsgevoel in de woonzorgzone 

Drielanden hoger dan elders in de gemeente. Ook is er minder overlast van 

verkeer (de grote overlastveroorzaker op andere plekken in de gemeente).  

• De twee belangrijkste aandachtspunten die de 75-plussers aankaarten zijn de 

afwezigheid van winkelvoorzieningen en het gebrekkige openbaar vervoer. Niet 

alleen de 75-plussers met een minder goede gezondheid benoemen deze 

aandachtspunten, ook voor 75-plussers die nog vitaal zijn, vormen ze een 

probleem.  

• De gemeente heeft veel aandacht besteed aan de openbare ruimte in 

Drielanden. Over de loop en fietsroutes oordelen de 75-plussers in de 

woonzorgzone dan ook positief. Over de fietsroutes is men vaak zelfs zéér 

tevreden. Echter zijn de verschillen ten opzichte van de rest van Harderwijk niet 

significant. Hoewel 75-plussers die gebruik maken van hulpmiddelen bij het 

bewegen wel extra tevreden zijn over de looproutes in Drielanden, is ook dit 

verschil niet significant. 75-plussers klagen in woonzorgzone Drielanden wel 

beduidend minder over de onbegaanbaarheid van de looproutes. Blijvende 
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aandachtspunten zijn echter de geparkeerde auto’s op de stoep, onveilige 

oversteekplekken en het ontbreken van rustpunten. 

• Ten aanzien van het groen in de openbare ruimte is het beeld in Drielanden 

tweeledig. De grote tevredenheid over het groen van 75-plussers buiten de kern 

van woonzorgzone Drielanden staat in contrast met de ontevredenheid van de 

75-plussers in de kern van de woonzorgzone. Hoewel groen wellicht niet het 

belangrijkste speerpunt is voor een goed functionerende woonzorgzone, geven 

de 75-plussers hiermee wel te kennen dat dit toch ook een aandachtspunt is. 

• Een laatst aandachtpunt betreft de gevoelens van eenzaamheid die de 75-

plussers in Harderwijk ervaren. Eén op de drie 75-plussers geeft aan meer 

behoefte te hebben aan sociale contacten. Dat geldt evengoed voor de 75-

plussers in woonzorgzone Drielanden. Voor dit aandachtspunt biedt de 

woonzorgzone dan ook nog geen oplossing. Het zijn voornamelijk de 

alleenstaande 75-plussers en 75-plussers die ontevreden zijn over de afstand tot 

hun familie en vrienden die een gevoel van eenzaamheid uiten. Een deel van de 

‘eenzame’ 75-plussers maakt gebruik van de welzijnsvoorzieningen in het 

buurthuis. Een belangrijk deel geeft echter, net als de andere 75-plussers, aan 

geen behoefte te hebben aan de voorzieningen van het buurthuis. Er is nader 

onderzoek gewenst om meer zicht te krijgen op de specifieke behoeften van 

deze kwetsbare groep ouderen. 
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7. Conclusies 

In dit laatste hoofdstuk staat het beantwoorden van de probleemstelling centraal. In de 

inleiding is de probleemstelling ten aanzien van dit onderzoek als volgt geformuleerd: 

 

In hoeverre heeft het wonen in woonzorgzone Drielanden een positieve invloed op de 

woontevredenheid van 75-plussers?  

 

In de voorgaande hoofdstukken zijn afzonderwijk de twee deelvragen aan bod gekomen op 

basis waarvan de hoofdvraag beantwoord kan worden. Hier onder nogmaals de twee 

deelvragen:  

 

1. In hoeverre komen de aspecten die de woontevredenheid beïnvloeden terug in 

woonzorgzone Drielanden? En in hoeverre verschilt de wijk daarin van de rest van 

Harderwijk?  

 

2. In hoeverre ligt de woontevredenheid van ouderen in woonzorgzone Drielanden 

hoger dan die van ouderen in andere delen van Harderwijk en waar heeft dat mee 

te maken? 

 

Aan de hand van de analyses in hoofdstuk 5 en 6 is een antwoord op de beide deelvragen 

geformuleerd. De conclusies uit die hoofdstukken zullen hierna samengebracht worden tot 

een eindoordeel ten aanzien van de invloed die woonzorgzone Drielanden heeft op de 

woontevredenheid van 75-plussers in Harderwijk. Paragraaf 7.1 geeft een eerste antwoord 

op de probleemstelling. In paragraaf 7.2 en 7.3 wordt dit antwoord genuanceerd. De 

slotparagraaf, 7.4, doet tenslotte een aantal aanbevelingen suggesties voor nader 

onderzoek. 

 

 

7.1. Woontevredenheid in Drielenden en de rest van Harderwijk 

In hoofdstuk 6 is vastgesteld dat 75-plussers in Harderwijk ten aanzien van de algehele 

woontevredenheid over het algemeen zeer positief zijn. Tevens is aangetoond dat er geen 

significant bestaat tussen woonzorgzone Drielanden en de rest van de gemeente 

Harderwijk. Kort door de bocht zou het antwoord op de probleemstelling dan ook luiden dat 

woonzorgzone Drielanden niet van de rest van de gemeente Harderwijk verschilt wanneer 

we de mate van woontevredenheid van 75-plussers in beschouwing nemen. Het is een wijk 

als alle andere.  

 Een betere conclusie die hieruit getrokken kan worden, is echter dat een onderzoek 

naar de woontevredenheid van 75-plussers zich niet zou moeten beperken tot  het algehele 

woontevredenheidsoordeel. Zo’n onderzoek zou te weinig recht doen aan de verschillen die 

er bestaan tussen de 75-plussers in verschillende woongebieden. Deze verschillen blijken 

pas als ook de achterliggende factoren die de woontevredenheid beïnvloeden, afzonderlijk 

onderzocht worden.  
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In het vervolg van hoofdstuk 6 is namelijk gebleken dat ten aanzien van de diverse 

onderliggende aspecten die de algehele woontevredenheid beïnvloeden wel degelijk 

verschillen bestaan tussen woonzorgzone Drielanden en de rest van de gemeente 

Harderwijk. Deze verschillen zijn in veel gevallen positief, maar ook blijkt dat woonzorgzone 

Drielanden ten aanzien van een aantal andere punten weer minder goed scoort dan de rest 

van de gemeente.  

  

 

7.2. De pluspunten van woonzorgzone Drielanden 

• Woningen: Ten opzichte van de andere wijken in Harderwijk lijkt met name het 

aanbod van geschikte woningen en zorgvoorzieningen van goede kwaliteit. Het 

grootste deel van de woningen in woonzorgzone Drielanden  is aanpasbaar 

gebouwd en daarnaast zijn er diverse geschikte woningen voor ouderen in de wijk 

gerealiseerd. Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat 75-plussers in 

woonzorgzone Drielanden wat dit punt betreft dan ook  significant vaker oordelen 

dat hun woning geschikt is voor ouderen om in te wonen. Voor 75-plussers die 

willen verhuizen, is de wens naar een meer geschikte woning een belangrijke 

verhuisreden.  

• Zorg: Ook de clustering van zorgfuncties in het medisch centrum in De Bogen lijkt 

een positief effect te hebben. In woonzorgzone Drielanden oordelen 75-plussers 

significant positiever over de afstand tot zorgvoorzieningen dan leeftijdgenoten in 

de rest van de gemeente. Met name in de kern van de woonzorgzone Drielanden, 

waar de 75-plussers hun eigen gezondheid het minst goed beoordelen, is deze hoge 

tevredenheid zichtbaar. Voor 75-plussers met een goede gezondheid maakt de 

afstand tot zorgvoorzieningen minder uit. Voor hen is geen significant verschil 

zichtbaar tussen de woonzorgzone Drielanden en de rest van Harderwijk.  

Ten aanzien van zorg aan huis zijn er in de kern van de woonzorgzone 

Drielanden significant meer 75-plussers die thuiszorg of mantelzorg krijgen. Ook het 

gebruik van de personenalarmering ligt er hoger.  De aanwezigheid van personen-

alarmering zorgt voor extra tevredenheid over de manier waarop onverwachte zorg 

geleverd kan worden. 

• Buurthuis: Het buurthuis in De Bogen heeft voornamelijk een wijkfunctie. De helft 

van de 75-plussers in de woonzorgzone Drielanden gaat er wel eens naartoe. De 75-

plussers in de kern van de woonzorgzone gaan vaker naar het buurtcentrum dan de 

75-plussers in de rest van de woonzorgzone. Behalve activiteiten is de open eettafel 

een veelgenoemde reden dat de 75-plussers naar het buurtcentrum komen. De 75-

plussers die nooit naar een buurthuis gaan, geven voornamelijk als reden op dat zij 

daar geen behoefte aan hebben. 

• Toegankelijkheid: Wat toegankelijkheid openbare ruimte betreft is woonzorgzone 

Drielanden aan een nadere toets onderworpen geweest en zijn diverse 

verbeteringen in de openbare ruimte aangebracht. Uit de beoordeling van 75-

plussers over de loop- en fietsroutes in de buurt, zijn met name de fietspaden van 

goede kwaliteit. Ten opzichte van de rest van Harderwijk is een bijzonder groot deel 

van de 75-plussers zéér tevreden over de fietsroutes in de buurt. Dat zou onder 

meer te maken kunnen hebben met de aparte fietsstroken en fietsstraten die er in 

Drielanden zijn. Wat overlast betreft, blijkt daarbij tevens dat er in woonzorgzone 

Drielanden significant minder vaak overlast van verkeer wordt ervaren. Ook over de 



 95 

looproutes zijn de 75-plussers in woonzorgzone Drielanden bovengemiddeld 

tevreden. De verschillen met de rest van Harderwijk zijn echter klein en blijken niet 

significant. Uit de toelichting op de vragen blijkt wel dat waar in de overige wijken 

relatief veel ouderen last hebben van ongelijke trottoirs, dit in woonzorgzone 

Drielanden geen problemen oplevert. Enkele 75-plussers in woonzorgzone 

Drielanden geven wel aan (nog meer) behoefte te hebben aan rustpunten 

onderweg. Het actualiseren van het bestaande Programma van Eisen voor de 

openbare ruimte in de woonzorgzone is één van de actiepunten die opgenomen is 

in de Wmo-nota ‘Beter voor elkaar’ die de gemeente Harderwijk in 2008 heeft 

vastgesteld. Deze afzonderlijke aandacht zou verdere focus ten aanzien van de 

toegankelijkheid van de wijk kunnen  betekenen.  

• Veiligheid: Een aspect dat in de opzet van de woonzorgzone minder nadrukkelijk 

naar voren is gekomen, maar wel significant beter wordt beoordeeld door de 75-

plussers is het gevoel van veiligheid. Dat geldt zowel voor het veiligheidsgevoel 

overdag als ’s nachts. In de toekomst zou het wijkveiligheidsplan daar nog verdere 

verbetering in kunnen brengen. Momenteel heeft het wijkveiligeheidsplan voor de 

woonzorgzone Drielanden echter nog geen prioriteit bij de gemeente, juist omdat 

het een relatief veilige wijk is. 

• Groen: Het groen in woonzorgzone Drielanden wordt ten opzichte van de rest van 

de gemeente ook bovengemiddeld positief beoordeeld. In de kern van de 

woonzorgzone is dat echter een stuk minder het geval. Daar is het groen juist een 

aandachtspunt (zie paragraaf 7.3). 

  

 

7.3. De aandachtspunten voor woonzorgzone Drielanden 

• Winkels: De realisatie van het winkelcentrum in woonzorgzone Drielanden heeft 

lang op zich laten wachten. Inmiddels is het in een ver gevorderd stadium, maar de 

afgelopen jaren hebben de bewoners nauwelijks winkelvoorzieningen tot hun 

beschikking gehad binnen de eigen wijk. Het ontbreken van winkels uit zich zeer 

sterk in de ontevredenheid van 75-plussers over de afstand tot voorzieningen voor 

dagelijkse boodschappen. Het is goed mogelijk dat deze ontevredenheid na de 

oplevering van het winkelcentrum omslaat in tevredenheid. Afhankelijk van het 

aanbod dat het winkelcentrum gaat bieden zal deze tevredenheid hoger of lager zijn 

dan die in de andere wijken van Harderwijk waar grote winkelcentra aanwezig zijn. 

• Openbaar vervoer: Een tweede aandachtspunt dat naar voren is gekomen uit het 

onderzoek, blijkt het openbaar vervoer in de woonzorgzone Drielanden. Hoewel er 

wel een bus rijdt door de woonzorgzone, verbindt deze de wijk niet rechtstreeks 

met het centrum van Harderwijk. Met het openbaar vervoer loopt de route naar het 

centrum via het centraal station. Door een groot deel van de 75-plussers in de 

woonzorgzone Drielanden wordt dan ook aangegeven dat zij een verbinding met 

het centrum missen. Het opvallende hieraan is dat er voorheen wel een directe 

verbinding met het centrum bestaan heeft, maar dat deze na de nieuwe 

aanbestedingen verdwenen is. Ook geven de 75-plussers buiten de kern van de 

woonzorgzone Drielanden relatief vaak aan dat zij ontevreden zijn over de afstand 

tot een bushalte. Hoewel de gemeente geen eigenaar is van de busmaatschappijen, 

zou dit aandachtpunt wel een plek in het  nieuwe GVVP kunnen krijgen. 

Bijvoorbeeld ten aanzien van nieuwe aanbestedingen in het busnetwerk. 
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• Informatiepunt: Het informatiepunt dat voorheen in de vorm van het Zorgbaken 

bezocht kon worden is inmiddels verdwenen. Wel wordt het vervangen door een 

Harderwijkpunt dat inmiddels in ontwikkeling is. Onder 75-plussers blijkt wel 

degelijk behoefte aan een informatiepunt of zorgpunt. Het feit dat dit echter geen 

grote aantallen zijn, maakt het lastig om een vorm te vinden waarin dit succesvol 

kan bestaan. De fysieke informatiebalie van het zorgbaken is inmiddels vervangen 

door een telefonische helpdesk, het Harderwijkpunt-Advies. Er zal nader onderzocht 

moeten worden of dit voor ouderen een effectieve invulling is voor het 

informatiepunt. 

• Groen: In paragraaf 7.2 is het groen als pluspunt van de woonzorgzone Drielanden 

genoemd. In zijn totaliteit scoort de wijk dan ook vrij goed ten opzichte van de rest 

van de gemeente. Echter is ook gebleken dat de beoordeling van het groen in de 

kern van de woonzorgzone een stuk minder goed is. Voor dit deel van de 

woonzorgzone kan de verbetering van het groen dan ook als aandachtspunt 

benoemd worden.  

• Sociale samenhang / eenzaamheid: Een laatste aandachtspunt met betrekking tot 

de woonzorgzone Drielanden heeft mogelijk ook te maken met het feit dat het een 

jonge wijk is binnen de gemeente Harderwijk. Hoewel 75-plussers de sociale 

samenhang in de buurt er over het algemeen even goed beoordelen als in de rest 

van Harderwijk, is de mate waarin men zich thuis voelt in de buurt en daaraan 

gehecht is een stuk lager dan elders in de gemeente.  

Ook blijkt dat één op de drie 75-plussers in woonzorgzone Drielanden wel 

eens behoefte heeft aan meer sociale contacten dan dat zij op dit moment hebben. 

Daarmee ligt het aandeel niet lager dan in de rest van de gemeente Harderwijk. Dit 

is een aandachtspunt dat zeker extra aandacht verdient. 

 

Al concluderend lijkt woonzorgzone Drielanden in Harderwijk op veel punten een goede 

woonplek voor ouderen. Dat blijkt uit de opzet van de wijk en het oordeel van de 75-

plussers daar over. Waar er nog aandachtspunten liggen, blijkt dat de gemeente Harderwijk 

al veel doet. Zo komt het winkelcentrum binnenkort gereed en wordt gewerkt aan de 

Harderwijkpunten. Het nieuwe GVVP en de actualisatie van het Programma van eisen voor 

de openbare ruimte bieden mogelijkheden om de verkeerssituatie, alsmede de toegankelijk-

heid van de openbare ruimte en de bereikbaarheid per openbaar vervoer tot een (nog) 

hoger niveau te brengen. Het verbeteren van de groenvoorziening in de kern van de 

woonzorgzone is een aandachtspunt waarbij de gemeente Harderwijk moet beoordelen of 

dat een punt is waar  in het kader van de aantrekkelijkheid van de woonzorgzone actief 

beleid op gevoerd moet worden. Eenzaamheid, en de wens voor meer sociale contacten is 

tot slot een aandachtspunt dat om nader onderzoek en aandacht vraagt van gemeente en 

welzijnsorganisaties. 

 

Belang van woonzorgzones voor 75-plussers in het algemeen 

Bovengenoemde conclusies zijn toegespitst op de specifieke situatie in Harderwijk. Uit de 

onderzoeksresultaten kan echter in zijn algemeenheid worden geconcludeerd dat, daar 

waar investeringen worden gedaan in aspecten die belangrijk zijn voor een woonzorgzone, 

dit een positief effect heeft op de tevredenheid van 75-plussers. En juist ook daar waar de 

investeringen achterwege blijven, benoemen de 75-plussers dit als aandachtspunten.  
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In het algemeen is dit voor gemeenten en andere partijen die betrokken zijn bij de 

ontwikkeling van woonzorgzones een signaal om te (blijven) investeren in het geschikt 

maken van woonwijken voor 75-plussers.  

 

7.4. Aanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek  

Met dit onderzoek is het functioneren van woonzorgzone Drielanden in Harderwijk voor 75-

plussers die daar zelfstandig wonen, in grote lijnen aan de orde gesteld. Van de wijze 

waarop deze woonzorgzone vorm heeft gekregen, kunnen we een aantal dingen leren. 

Zowel over de aspecten die goed als die (tot nu toe) minder goed uit de verf zijn gekomen. 

 

Het ontwikkelen van woonzorgzones is effectief 

Uit het positieve oordeel van de 75-plussers over de diverse onderdelen van woonzorgzone 

Drielanden kunnen we in elk geval concluderen dat het nut heeft speciale aandacht te 

besteden aan de geschiktheid van een wijk voor ouderen. Ook al is de algehele 

woontevredenheid van alle ouderen in Harderwijk zeer hoog, specifieke aspecten van de 

woonzorgzone maken het voor 75-plussers, juist ook die met een minder goede 

gezondheidstoestand, in deze wijk nog plezieriger wonen. Aandacht voor geschikte 

woningen voor senioren, een compleet zorg- en welzijnsaanbod en een goed ingerichte 

openbare ruimte zijn dé aspecten waar in Drielanden veel aandacht is besteed en waar de 

75-plussers nu de vruchten van plukken.  

 

Denk aan het tijdig ontwikkelen van voorzieningen 

Van de woonzorgzone Drielanden kunnen we echter ook leren dat het zeer belangrijk is om 

parallel aan de ontwikkeling van de woningen rekening te houden met die van commerciële 

voorzieningen. Wanneer senioren in een woonzorgzone komen wonen, mogen zij 

verwachten dat de noodzakelijke voorzieningen aanwezig zijn. Een goede samenwerking 

tussen gemeente en ontwikkelende partijen waarbij duidelijke afspraken worden gemaakt 

over de ontwikkeling van de voorzieningen, is voor het begin af aan slagen van een 

woonzorgzone van essentieel belang. In Drielanden hebben de bewoners onnodig lang op 

de voorzieningen moeten wachten.  

 Dit aandachtspunt zal voornamelijk van toepassing zijn wanneer woonzorgzones in 

een nieuwbouwwijk worden gerealiseerd. Bij de realisatie van woonzorgzones in bestaande 

wijken zullen voorzieningen grotendeels al aanwezig zijn.  

 

Aandachtspunten voor woonzorgzone Drielanden in Harderwijk 

Verder zijn er aandachtpunten die in dit onderzoek naar woonzorgzone Drielanden boven 

gekomen die om extra aandacht of nader onderzoek vragen. 

• Allereerst zijn er praktische aandachtspunten benoemd ten aanzien van de 

openbare ruimte. Ondanks de aandacht voor de openbare ruimte geven de 75-

plussers aan dat deze op specifieke punten (zowel toegankelijkheid als 

aantrekkelijkheid door groen) nog kan verbeteren. De gemeente kan deze 

aandachtspunten, mogelijk in samenspraak met de 75-plussers, aanpakken. Door 

middel van een wijkschouw of herhaling van de eerder uitgevoerde omgevingstoets 

kunnen verbeterpunten nader in kaart en tot uitvoering worden gebracht. Voor het 

waarborgen van een hoge kwaliteit van de openbare ruimte in een bijzonder wijk als 

een woonzorgzone, zou zo’n toets wellicht periodiek uitgevoerd moeten worden. Zo 

kunnen aandachtspunten actief worden aangepakt.  
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• In lijn met het voorgaande zou ook wat betreft het actief bevorderen van de 

veiligheid in woonzorgzone Drielanden mogelijk toch een wijkveiligheidsplan 

opgesteld kunnen worden. Het is prettig dat de 75-plussers ook zonder een actief 

veiligheidsbeleid boven gemiddeld tevreden zijn over de veiligheid in de 

woonzorgzone. Maar aan het waarborgen en continueren van deze situatie kan het 

opstellen van een wijkveiligheidsplan wellicht een extra bijdrage leveren. 

• Aan het aandachtspunt openbaar vervoer in Drielanden zou de gemeente extra 

aandacht kunnen geven in het nieuwe GVVP dat in de maak is. In samenwerking met 

de busmaatschappijen kunnen mogelijk verbeteringen getroffen worden voor de 

openbaar vervoerverbinding van (heel) Drielanden met de rest van Harderwijk, 

waaronder ook het centrum. Ook de functie van de regiotaxi kan wellicht benut 

worden voor het aanpakken van dit aandachtspunt. 

• Ten aanzien van het sociale welzijn van de 75-plussers zijn er in dit onderzoek ook 

een aantal zaken opgemerkt. Een belangrijke conclusie daarbij is dat onder een deel 

van de 75-plussers in Harderwijk gevoelens van eenzaamheid spelen. Daarbij is 

echter ook geconcludeerd dat de (overigens goed functionerende) voorzieningen in 

de buurthuizen hier niet een directe oplossen voor zullen bieden. De 75-plussers die 

meer behoefte hebben aan sociale contacten geven aan dat zij die niet per definitie 

in het buurthuis zoeken. Ze hebben er lang niet allemaal behoefte aan daar naartoe 

te gaan. Voor een klein deel van de eenzame ouderen zou een beter passend 

aanbod, dichter in de buurt, echter wel verschil kunnen maken. Er is nader 

onderzoek gewenst om meer zicht te krijgen op de specifieke behoeften van deze 

kwetsbare groep ouderen. 

• Aanvullend op het welzijnsaspect kan tot slot worden opgemerkt dat de gemeente 

Harderwijk nu Harderwijkpunten ontwikkelt. Deze komen in de plaats van de 

voormalige zorgbakens. Op het moment dat de enquête werd uitgevoerd waren de 

zorgbakens voor een deel al gesloten en de Harderwijkpunten pas net in 

ontwikkeling. Uit dit onderzoek blijkt dat een deel van de 75-plussers wel behoefte 

heeft aan een dergelijk welzijnspunt. Het is aan de gemeente en 

welzijnsorganisaties om te blijven monitoren of de ontwikkelingen van het 

Harderwijkpunt aansluiten bij de behoefte die ten aanzien van die punten is.  

 

Meer onderzoek naar de sociale kant van woonzorgzones 

Met dit onderzoek is een antwoord op de geformuleerde probleemstelling gegeven. Een 

eerste evaluatie naar het effect van woonzorgzones op de woontevredenheid van 75-

plussers heeft plaatsgevonden. Gedurende het onderzoek, en aan de hand van de 

onderzoeksuitkomsten, zijn echter ook weer nieuwe vragen boven gekomen. Dit zijn zaken 

die in vervolgonderzoek aan de orde kunnen worden gesteld. 

 Zo blijkt dat de ontwikkeling van woonzorgzones zich grotendeels richt op fysieke  

aspecten als aanbod van geschikte woningen en voldoende (zorg)voorzieningen en een 

toegankelijke openbare ruimte. Zoals uit dit onderzoek is gebleken, zijn dit zondermeer 

belangrijke aspecten waaruit een woonzorgzone dient te bestaan. Het geeft echter te 

denken dat een belangrijk deel van de 75-plussers op sociaal vlak behoefte heeft aan meer 

sociale contacten. De huidige aanpak voor het ontwikkelen van een woonzorgzone, ook al 

met een uitgebreid welzijnsaanbod in een buurthuis, lijkt hier geen adequaat antwoord op 

te bieden. Zoals in de toelichting op het concept woonzorgzone besproken is, lijkt het 

bevorderen van sociale samenhang ook voornamelijk in het landelijk gebied een speerpunt 

binnen de ontwikkeling van woonzorgzones.  
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Wellicht dat nader onderzoek naar de sociale behoeften van ouderen en de 

oplossingen die men in woonzorgzones in het landelijk gebied en elders toepast tot nadere 

inzichten kunnen leiden op dit vlak. Als ook het welzijnsaspect optimaal geïntegreerd kan 

worden in de woonzorgzone, kan deze behalve in fysieke zin ook in sociale zin een nog 

betere bijdrage leveren aan het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen. 
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Bijlage 1: Environmental docility hypothesis 

In zijn theorie omschrijft Lawton de environmental docility hypothesis alsvolgt: ‘The less 

competent the induvidual, the greater the impact of environmental factors on that 

induvidual’. Volgens zijn theorie is het dus afhankelijk van de competenties van een 

persoon, in hoeverre omgevingsfactoren van invloed zijn op die persoon. Afhankelijk van de 

kenmerken van de omgeving, kan de omgeving veel of weinig van een persoon vragen. Dit 

wordt de ‘environmental press’ genoemd, dus de druk die de omgeving uitoefent op een 

persoon. Daarbij kan een persoon met veel competenties meer omgevingsdruk aan dan een 

persoon met weinig competenties. Lawton heeft deze theorie vertaald naar een model (zie 

bijlagefiguur 1.1). 

 
Bijlagefiguur 1.1: Environmental docility hypothesis: Ecological model of aging 

 

Bron: Lawton, M.P. (1980), p. 12. 

In het model van Lawton is zichtbaar gemaakt wat de relatie tussen een persoon en zijn 

omgeving is. Daaruit blijkt dat er bij elk competentie-niveau een passende omgeving hoort. 

De stippellijn geeft de punten weer waarbij de competentie en de omgevingsdruk met 

elkaar in evenwicht zijn. Links en recht van de stippellijn zijn twee gebieden weergegeven. 

Als de situatie van een persoon zich in het rechter vlak bevindt, is de druk van de omgeving 

hoger dan de competenties van die persoon maar is er niet direct sprake van een 

onwenselijke situatie. Wel vormen de prikkels van de omgeving een uitdaging voor de 

persoon (J. Baars et al, 1994, p.63). Nog verder naar rechts van de stippellijn bevindt zich de 

gevarenzone, waarin de omgeving continu een te hoge druk uitoefent op een persoon met 

een negatief welbevinden tot gevolg. Links van de stippellijn bevindt zich echter de comfort-

zone, waarin een persoon, op basis van zijn competenties, meer omgevingsdruk aankan dan 

er aanwezig is. Ook hier kan echter een gevarenzone worden aangewezen. Wanneer er een 

situatie is waarbij de omgeving zo weinig prikkels uitoefent op een persoon dat er geen 

uitdaging meer in kan vinden, kunnen de competenties geleidelijk aan afnemen. Baars et al. 

(1994, p.63) noemen dit ‘rust roest’, en geven als voorbeeld dat je fietsen kunt verleren als 

je het nooit meer doet. 
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Bijlage 2: Ouderenzorg in Denemarken 

Het concept van de woonzorgzone is mede geïnspireerd door de wijze waarop wonen en 

zorg in Denemarken, Noorwegen en Zweden is georganiseerd. Zowel wonen, welzijn als zorg 

zijn daar in sterke mate gemeentelijke verantwoordelijkheden (Aedes-Actiz, 2001, p.1). Dat 

vertaalt zich in een integrale aanpak van deze beleidsthema’s op lokaal niveau. 

Verschillende Nederlandse instanties, waaronder Aedes-Actiz, hebben een verkenning 

gemaakt van het Deense model dat hier besproken zal worden.  

 

Scheiding van wonen en zorg in Denemarken 

Tot 1987 werd ouderenzorg in Denemarken hoofdzakelijk aangeboden door intramurale 

instellingen. Deze instellingen boden een integraal pakket van wonen en zorg. De gemeente 

financierde het verblijf van de bewoners in de instelling en de bewoners zelf kregen alleen 

nog een bepaald bedrag aan zakgeld (Aedes-Actiz, 2001, p.2). Met de komst van de Wet op 

de Ouderenhuisvesting in 1987 veranderde het ouderenbeleid totaal. De wet regelde de 

(financiële) scheiding van wonen en zorg. Aanleiding voor het invoeren van deze wet waren 

de economische recessie en de sterke vergrijzing (Stagg, 2000, p.25). Door de toename van 

het aantal ouderen zouden de kosten voor de ouderenzorg in intramurale instelling flink 

gaan oplopen, terwijl de economische situatie juist achteruit ging. Na intreden van de wet 

mochten alleen nog maar zelfstandige ouderenwoningen gebouwd. Ouderen wonen daar 

zelfstandig (voor een deel in wooncomplexen) en krijgen afhankelijk van de eigen behoefte 

zorg geleverd, gefinancierd door de gemeente. De wet resulteerde al snel in een sterke 

afname van de intramurale capaciteit enerzijds en een sterke uitbreiding van de thuiszorg 

en overige welzijns- en zorgdiensten anderzijds (Aedes-Actiz, 2001, p.2). De oorspronkelijke 

doelstelling om alle intramurale instellingen op te heffen, is in de loop van de tijd bijgesteld. 

Men kwam tot het inzicht dat zelfstandig blijven wonen voor een kleine groep zorgvragers 

geen goed alternatief is (Stagg, 2000, p.25).  

 

Zorg dicht bij de mensen 

Het feit dat wonen, welzijn en zorg voor een groot deel onder de verantwoordelijkheid van 

de gemeenten vallen, heeft grote invloed gehad op de huidige kleinschaligheid van 

voorzieningen in Denemarken. Op het niveau van wijken en dorpen is een zeer volledig zorg 

en dienstenpakket aanwezig. Per wijk of dorp (ca. 10.000 inwoners) is een zorg- en 

dienstencentrum en een thuiszorgteam aanwezig.  Slechts voor zeer gespecialiseerde zorg 

(van psychiatrische of psychogeriatrische aandoeningen) zijn mensen aangewezen op 

regionale (verpleeghuis) voorzieningen (IWZ, 2001, p.13). De gemeentelijke 

verantwoordelijkheid blijkt tevens uit de volgende opsomming van taken zoals de Stichting 

Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg (Stagg) die weergeeft  in haar publicatie 

‘Verblijven of wonen; zorg voor een ieder’ (2000, p.23): 

 

• De integrale aandacht voor de zorg aan ouderen, gehandicapten en cliënten na 

ziekenhuisopname; 

• Het verzorgen van transportdiensten, maaltijden en het geven van technische 

ondersteuning; 

• Het beheer van het toegewezen budget in de zorg/dienstverlening; 

• De inzet en planning van zorg door wijkzusters en zorgteams; 

• Het vaststellen van de mate van zorg/dienstverlening bij cliënten; 
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• Het toewijzen van aangepaste woningen; 

• Speciale taken voor etnische groeperingen. 

 

In diezelfde rapportage van de Stagg worden diverse voorbeelden van het Deense model 

geschetst. Onderstaande figuur geeft een indruk van de ouderenzorg in de Deense stad 

Aarhus. De stad is onderverdeeld in deelgebieden, waar wonen en zorg op dat lagere 

schaalniveau zijn georganiseerd. Ouderenzorg is echter niet alleen in de grote steden, maar 

ook in de kleinere steden en dorpen op een gelijksoortige manier als in Aarhus 

georganiseerd. 

 

Bijlagefiguur 2.1: Ouderenzorg Aarhus, Denemarken. 

 

Ouderenzorg in Aarhus 

Aarhus is verdeeld in 36 districten 

(en 7 kerndistricten). Zo’n 4 á 5% 

van de bevolking in Aarhus is 

zorgbehoevend.  

Een groot deel van de zorgbehoe-

vende inwoners ontvangt thuiszorg. 

Overige zorgvragers wonen in spe-

ciale appartementencomplexen of 

in de nabijheid daarvan. Elk zorg-

centrum heeft een gebruikersraad 

met een directe invloed op de dage-

lijkse gang van zaken.  

Bron: Stagg (2000), p.19 
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Bijlage 3: Het STAGG-model 

De Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg (Stagg) is een stichting die 

sinds 1972 onderzoek uitvoert op het gebied van de huisvesting voor de gezondheidszorg. 

De rapportage ‘Verblijven of wonen; zorg voor eenieder’ bevat een studie naar de relatie 

tussen wonen en zorg. Daarbij wordt gezocht naar geschikte woonvormen voor mensen met 

een zorgvraag zodat zij zelfstandig kunnen blijven wonen (Stagg, 2000, p.8). De resultaten 

van deze studie heeft de Stagg vertaald naar toekomstscenario’s voor de wijze waarop 

wonen en zorg op wijk of dorpsniveau georganiseerd kunnen worden. De Stagg laat zich 

daarbij inspireren door de wijze waarop wonen en zorg in Denemarken georganiseerd is. In 

1995 is de eerste versie van dit rapport verschenen, in 2000 is een geactualiseerde druk van 

de rapportage gepubliceerd. Net als het Scandinavisch model wordt het STAGG-model in 

Nederland regelmatig als uitgangspunt voor het ontwerp van de Nederlandse 

woonzorgzones gebruikt.  

 

Zorg en dienstverlening in het STAGG-model 

Het aanbod van zorg en dienstverlening is in het STAGG-model onderverdeeld in drie typen, 

te weten: ‘haalfuncties’, ‘brengfuncties’ en ‘interne levering’ (Stagg, 2000, p.40). Bij de 

haalfuncties haalt de gebruiker de zorg of dienst bij de aanbieder. Bij brengfuncties komt de 

aanbieder met de zorg of dienstverlening naar de gebruiker toe. Bij interne functies 

bevinden gebruiker en aanbieder zich op dezelfde locatie (zie bijlagefiguur 3.1). 

Haalfuncties, brengfuncties en interne levering komen in de toekomstscenario’s terug als 

fysieke locaties. Zo is het activiteitencentrum de locatie waar diverse haalfuncties zich 

kunnen vestigen. Clustering van brengfuncties is niet nodig. Wel is in de toekomstscenario’s 

sprake van een coördinatiepunt. Dit coördinatiepunt is een centrale plek waar mensen 

terecht kunnen met vragen en waar de behoefte aan zorg wordt gekoppeld aan specifieke 

brengdiensten. Voor de interne functies is er het zorgkruispunt. In het zorgkruispunt is 24-

uurs zorg aanwezig, voor de bewoners van de interne functie zelf en voor de wijkbewoners. 

De uiteindelijke invulling van deze locaties hangt af van de lokale situatie (Stagg, 2000, p.42-

43).   

 

Bijlagefiguur 3.1: Organisatie van dienstverlening- en zorgfuncties in het STAGG-model. 

Voorbeelden van haalfuncties: 

- Ondersteuning in het onderhouden en eventueel uitbreiden van 

sociale contacten; 

- Aanbod van recreatieve en culturele activiteiten; 

- Dagstructurering en dagbesteding; 

- Reactivering; 

- Revalidatie. 

 

Voorbeelden van brengfuncties: 

- Maaltijdvoorziening; 

- Boodschappendienst; 

- Klussen aan huis; 

- Levering van hulpmiddelen; 

- Vervoer; 

- Zorg voor sociale en fysieke veiligheid in en buiten de woning; 

- Vormen van kortdurende incidentele verpleging; 

- Vormen van langdurige incidentele verpleging. 

 

Voorbeelden van interne levering 

- Permanente verpleging; 

- Tijdelijke intensieve verpleging. 

Bron: Stagg (2000), p.41. 
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Wonen in het STAGG-model 

Naast het aanbod van zorg- en dienstverlening is ook het aanbod van geschikte woningen 

belangrijk om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het STAGG-model bepleit dat zoveel 

mogelijk woningen aanpasbaar zijn. Dat wil zeggen dat de woningen vrij eenvoudig kunnen 

worden aangepast wanneer men te maken krijgt met lichamelijke beperkingen. Een klein 

percentage van de woningen zal bij oplevering al aangepast moeten zijn voor een 

combinatie van wonen en zorg. In relatie tot de aangepaste woningen noemt de Stagg de 

term woonzorgzone. Idealiter zijn de aangepaste woningen gelegen in zo’n zone, waar zorg 

binnen maximaal 200 meter en winkels en openbaar vervoer binnen maximaal 300 meter 

bereikbaar zijn (Stagg, 2000, p.47-48).  

Voor een kleine groep zorgvragers zijn woonvormen noodzakelijk waar meer 

intensieve zorg en toezicht is. De Stagg onderscheid beschut wonen en clusterwonen. 

Bewoners van het beschut wonen maken intensief gebruik zorg en dienstverlening. Zorg en 

dienstverlening moeten bij deze woningen dan ook onder handbereik zijn (Stagg, 2000, 

p.45-46). Bewoners van een clusterwoning hebben naast intensieve zorg ook 24-uurs 

toezicht nodig. Deze woonvorm is dan ook niet volledig zelfstandig. Naast eigen leefruimte 

voor de bewoners (ongeveer 6) biedt de clusterwoning ruimte voor gemeenschappelijke 

voorzieningen (Stagg, 2000, p.46-47).   

 

Aandacht voor de woonomgeving 

Aan het belang van een goede woonomgeving besteedt de Stagg beperkt aandacht. Eisen 

ten aanzien van de woonomgeving richten zich ondermeer op goede vervoers-

mogelijkheden, bereikbaarheid van voorzieningen en veiligheid binnen en buiten de woning 

(Stagg, 2000, p.44-45). Ondanks dat het STAGG-model enige aandacht aan de 

woonomgeving besteedt, valt op dat het model zich voornamelijk richt op de gebouwde 

omgeving en de relatie daarvan met de zorg. Dit zijn dan ook de kernthema’s van de Stagg. 

Zowel de inrichting van de openbare ruimte als de sociale kenmerken van de woonomgeving 

worden nauwelijks betrokken in het STAGG-model.  

 

Toekomstscenario’s 

De toekomstscenario’s die de Stagg heeft ontwikkeld, gaan net als het Deense model uit van 

een gebied met 10.000 inwoners. Een tweede uitgangspunt is dat naar schatting 5%
17

 van de 

inwoners van het gebied (500 mensen) behoefte heeft aan een combinatie van wonen met 

zorg. Dit zijn niet per definitie ouderen, maar alle zorgvragers waaronder ook gehandicapten 

en psychiatrische patiënten. Voor het landelijk en een voor het stedelijk gebied zijn 

afzonderlijke toekomstscenario’s opgesteld. Het model voor het landelijk gebied heeft het 

betrekking op een aantal kleinere kernen waarbinnen de verschillende woon en zorgfuncties 

zijn georganiseerd. Het model voor het stedelijk gebied heeft betrekking op een stadswijk 

waarin deze functies worden vormgegeven.  

 

Het plattelandscenario betreft een gebied met een hoofdkern en twee kleine kernen (zie 

bijlagefiguur 3.2).  

 

 

                                                      
17

 Deze schatting is gebaseerd op kengetallen met betrekking tot de omvang van het raakvlak tussen wonen en zorg en de 

verwachte demografische ontwikkelingen (STAGG, 2000, p.37-39). 
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Bijlagefiguur 3.2: Plattelandsscenario STAGG-model, één woonvorm per kern of meerdere woonvormen per 

kern.  

 

Bron: Stagg (2000), pp.57-58. 

 

Omdat haalfuncties in elke kern aanwezig moeten zijn, beschikt elke kern over een 

activiteitencentrum. Koppeling van deze functie aan andere openbare functies als school en 

bibliotheek versterkt het multifunctionele karakter van het activiteitencentrum. Het 

coördinatiepunt en het zorgkruispunt bevinden zich in de grote kern. Beiden doen zij echter 

ook dienst voor de kleine kernen. In de kleine kernen worden daarnaast spreekuren 

gehouden en is 24-uurs zorg beschikbaar.  In dit scenario blijven de meeste zorgvragers in 

de eigen woning wonen. Een deel van hen zal aanpassingen aan de woning moeten 

verrichten. In totaal zijn ten minste 100 aanpasbare woningen nodig verspreid over de 

kernen. Daarnaast is behoefte aan zo’n 50 beschutte woningen en 50 plaatsen in 

clusterwoningen. De spreiding van deze woonvormen over de verschillende kernen verschilt 

per situatie.  

 

In het toekomstscenario voor het stedelijk gebied (zie bijlagefiguur 3.3) zijn alle functies van 

zorg en wonen georganiseerd in een stadswijk.  Centraal in de wijk zijn het coördinatiepunt 

en het zorgkruispunt gevestigd. Verspreid over de wijk zijn er minimaal drie 

activiteitencentra gevestigd waar bewoners terecht kunnen voor haaldiensten. In de 

activiteitencentra is een ook zorgpost gevestigd die dienst doet voor de bewoners van de 

beschutte woonvormen en clusterwoningen in de omgeving van het activiteitencentrum. 

Evenals in het toekomstscenario voor het platteland wordt er vanuit gegaan dat het 

merendeel van de zorgvragers in de eigen woning blijft wonen. Ook in het scenario voor het 

stedelijk gebied is er daardoor behoefte aan ten minste 100 aanpasbare woningen. 

Daarnaast zijn zo’n 40 beschutte woningen nodig en zo’n 60 plaatsen in clusterwoningen.  
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Bijlagefiguur 3.3: Stedelijk scenario STAGG-model.  

 

Bron: Stagg (2000), p.61. 
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Bijlage 4: Vragenlijst 
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