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1. Inleiding 

 

Evenals in vorige jaren heeft de Bewonersvereniging Rijswijk er voor gekozen een 

actueel beleidsonderwerp als thema te kiezen voor haar nieuwe publicatie. Ook voor deze 

publicatie geldt dat het de bedoeling is het onderwerp op de agenda te krijgen, zowel bij 

Rijswijk Wonen als bij de gemeente Rijswijk. 

 

De belangrijke reden om dit thema in 2009 te agenderen is gelegen in het feit dat zorg en 

welzijn, met name de bouwkundige voorzieningen en het onderhoud daarvan, een nieuw 

beleidsveld van de corporaties is geworden en als zodanig ook in het Besluit Beheer 

Sociale Huursector is opgenomen. 

Met deze publicatie wil de Bewonersvereniging Rijswijk een bijdrage leveren aan het 

onderwerp in relatie tot het oorspronkelijke beleidsveld namelijk de sociale huursector.  

 

Het belang voor de huurders is helder.  

 

Er moet een samenhangende aanpak ontwikkeld worden voor de Rijswijker die binnen 

zijn woning,  woon- en leefomgeving aangewezen is op zorg- en welzijnsvoorzieningen, 

die in de woning of voor zover mogelijk in de wijk of buurt moeten worden aangeboden. 

 

 

 

2. Uitgangspunten huurder(vertegenwoordiging) 

    en relatie met eerdere visies. 
 

In deze publicatie wil de Bewonersvereniging Rijswijk zich met name richten op 

uitgangspunten gezien vanuit  de optiek van de huurder(vertegenwoordiging). De 

volgende gedachtelijnen worden hier gevolgd: 

 

 De eigen rol van de Bewonersvereniging Rijswijk  binnen het thema door aan te 

geven welke positie zij hierbij wil innemen; 

 Het voorkomen dat de  belangen van de Bewonersvereniging Rijswijk, als 

vertegenwoordiger van de huurders, en Rijswijk Wonen, als sociale verhuurder, 

worden verdrongen door het belang van de zorg / welzijn -instellingen; 

 Het bewegen van Rijswijk Wonen dat zij naast investeren in het vastgoed voor zorg 

en welzijn, ook een signalerende/stimulerende rol heeft bij de  welzijns- en 

zorgaspecten (dienstverlening); 

 Het voorkomen dat middelen die voor de woningbouw en het woningonderhoud 

bestemd zijn weglekken naar ander vastgoed; 

 Het zorgen dat Rijswijk Wonen een rol krijgt binnen dit thema en gaat zoeken naar 

samenwerkingspartners; 

De zeggenschap van Bewonersvereniging Rijswijk en huurders  van Rijswijk 

Wonen en deze veilig stellen in complexen waar zorg/welzijnsinstelling binnen het 

bezit van Rijswijk Wonen een positie verwerven. 

 

 
Handreiking voor de integratie van  

 Wonen, Zorg en Welzijn 



 

5 

Dit nieuwe thema heeft relaties en kent verbanden met de visies die door de 

Bewonersvereniging Rijswijk in de afgelopen jaren zijn uitgebracht. Het gaat hier met 

name om: 

 

Herstructurering  2003: De Bewonersvereniging Rijswijk heeft aangegeven dat er niet 

alleen geïnvesteerd moet worden in stenen, maar ook in voorzieningen in de wijken. 

 

Wonen voor ouderen  2004: De Bewonersvereniging Rijswijk heeft gepleit voor meer 

dienstverlening in de wijken en  zorg/diensten aan huis. 

 

Leefbaarheid in wijken en buurten  2005: de Bewonersvereniging Rijswijk vindt dat 

leefbaarheid niet alleen gaat om schoon, heel en veilig, maar ook om binding van de 

bewoners aan de wijk en de aanwezigheid van voldoende voorzieningen en diensten in de 

wijk. 

 

Participatie 2006: De Bewonersvereniging Rijswijk hecht eraan dat bewoners 

zeggenschap hebben / krijgen over hun eigen omgeving; hier hoort ook zeggenschap bij 

over zorg en welzijn; en het hebben van een keuzevrijheid. 

 

Aanpak buurtniveau  2007: In deze visie is gepleit voor meer samenhang en veiligheid in 

buurten en wijken. Ook samenhang met voorzieningen. 

 

 

3. Beleidsuitgangspunten 
 

Met het opstellen en de discussie over dit thema gaat de Bewonersvereniging Rijswijk in 

de eerste plaats uit van de corebusiness van Rijswijk Wonen. Rijswijk Wonen  heeft als 

primaire- en wettelijke taak het zorgdragen voor voldoende huurwoningen ten behoeve 

van  de doelgroepen. Dus primair het bouwen en onderhouden van woningen onder de 

huurgrens. Bij deze activiteit is in de afgelopen jaren ook de zorg voor de woonomgeving 

gekomen. Deze taken lieten zich vangen in de kreet  “Heel, schoon en veilig”. De 

financiering van dit geheel wordt hoofdzakelijk gedragen door de huren, die aan de 

huurders van Rijswijk Wonen in rekening worden gebracht. 

 

Door de beleidswijziging  van de Rijksoverheid, die inhoudt  dat corporaties ook de bouw 

en onderhoud van zorg- en welzijnsgebouwen tot hun taak moeten  gaan rekenen, lopen 

de corporaties mogelijk financieel risico. Een risico waar tegenover als belangrijkste 

inkomsten, die van de verhuur  staan.   

 

De volgende zaken dienen bij het investeren in maatschappelijk vastgoed in de 

beschouwing te worden meegenomen: 

 

Investering en (toekomstig)onderhoud van het vastgoed bepalen, net als bij de sociale 

woningbouw,  de hoogte van de huurprijs van de zorg- en welzijnsgebouwen. 
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Gezien de druk op de huurwoningmarkt bestaat er nauwelijks een risico dat de kosten 

voor woningbouw zoals investering, onderhoud en exploitatie(kantoor, mensen) niet 

worden gedekt door de huursom. 

 

Voor de verhuur van zorg- en welzijnsgebouwen zijn in Rijswijk maar twee partijen nl. de 

zelfstandige zorginstellingen (met hun financieringsstroom via het Ministerie van VWS) 

en de gemeente in het kader van hun verantwoordelijkheid op basis van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 

 

Zowel bij de zelfstandige zorginstellingen als de welzijnsinstelling SWR (Stichting 

Welzijn Rijswijk) is Rijswijk Wonen voor een dekkende exploitatie (deels) afhankelijk 

van overheidsbeslissingen (Rijk c.q. gemeente). Hierin zit het mogelijke financieel risico 

als vooraf, dus voordat ontwikkeld en gebouwd gaat worden geen bindende afspraken 

worden gemaakt over de structurele verhuur  en het onderhoud van het maatschappelijk 

vastgoed inclusief eventuele brede scholen. 

 

Niet kunnen verhuren (incl. leegstand) tegen een huurprijs waarbij een sluitende 

exploitatie wordt verkregen betekent dat Rijswijk Wonen haar vaste lasten (financiering 

en onderhoud) alleen maar gedekt kan krijgen door de ontvangsten uit de verhuur van de 

andere onderdelen van het vastgoed, derhalve de sociale huur. 

 

Door deze beweging ontstaat er, simpel gezegd, een weglekken van de voor de exploitatie 

van de sociale woningbouw noodzakelijke middelen naar de zorg- en welzijnexploitatie.  

 

Het weglekken kan inhouden c.q. het gevolg hebben dat op het onderhoud en het 

verbeteren van de kwaliteit van de huurwoningen moet worden uitgesteld in de tijd c.q. 

dat op deze activiteiten moeten worden bezuinigd waardoor moet worden ingeleverd op 

de gewenste kwaliteit. 

 

De Bewonersvereniging Rijswijk vindt een dergelijk gevolg niet aanvaardbaar gezien 

vanuit het oogpunt van de huurders van Rijswijk Wonen. Om deze reden zal de 

Bewonersvereniging Rijswijk bij de advisering aan Rijswijk Wonen al in het stadium van 

de ontwikkeling van de plannen, dus in een vroegtijdig stadium, garanties op een 

dekkende exploitatie als ontbindende voorwaarde neerleggen. 
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4. Vereiste maatregelen  
 

Over de integratie van wonen, zorg en welzijn is door het ministerie van VROM, in de 

media en door de Bewonersvereniging Rijswijk  al veel gezegd en geschreven.  

De Bewonersvereniging Rijswijk beperkt zich daarom tot de onderstaande steekwoorden. 

 

Gericht op de woningen:  
Hier zijn reeds diverse maatregelen ingevoerd, te denken valt aan:  

 toekomstbestendige woning (aanpassen van huidige voorraad, nieuwbouwplannen) 

aanpassen  aan de eisen t.a.v. toegankelijkheid, veiligheid, gebruiksgemak 

meer aandacht voor nultreden-woning/ gehandicaptenwoningen. 

  

Gericht op omgeving: 
 zijn er voorzieningen, afgestemd op de bewoners? 

 is omgeving veilig, toegankelijk en leefbaar? 

zijn er woonzones met zorg of service voor de bewoners uit de wijk? 

  

Gericht op diensten en welzijn: 
 is er een adequate thuiszorg? 

 zijn de wmo-regelingen duidelijk/transparant? 

is er recreatie in/om huis mogelijk? 

  

 

Instanties werken nu veelal vanuit hun eigen aandachtsveld, waardoor een hoog 

noodzakelijke samenhang en afstemming tussen wonen, zorg en welzijn niet altijd 

aanwezig is c.q. ontbreekt. 

 

 

5. Standpunten 
 

De Bewonersvereniging Rijswijk is, inhoudelijk en gezien het bovenstaande, tot de 

volgende standpunten gekomen:  

 

 De Bewonersvereniging Rijswijk vindt dat bevorderd moet worden dat ouderen en 

mensen met beperkingen zelfstandig in hun of dichtbij hun wijk kunnen(blijven) 

wonen. 

 

Toelichting:  

Deze stelling ligt in het verlengde van de eerdere visie Wonen voor ouderen.  

Voor zover dit gaat om (voorzieningen in) de woningen, toegankelijkheid en de 

aanwezigheid/bereikbaar van hardware(gebouwen)  voor zorg (incl. zorg-pakket, 

woonomgeving) en welzijn(WMO-uitvoerders zoals gemeente en SWR). 

Aanpassing van de woning kan hiervoor nodig zijn, evenals allerlei voorzieningen 

(Domotica). 
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Naast de geschiktheid van de woning gaat het ook om het toegankelijk zijn van het 

gebouw en de beschikbaarheid van voorzieningen in de directe omgeving.  

 De Bewonersvereniging Rijswijk vindt dat ouderen en mensen met beperkingen 

ondersteuning en zorg op maat thuis moeten kunnen ontvangen en daardoor 

(langer) zelfstandig kunnen blijven functioneren en mogelijk maatschappelijk 

actief kunnen blijven.  

 

Toelichting:  

Deze voorziening hoort thuis bij de WMO c.q. AWBZ in casu via het CIZ bij de 

gemeente en aangewezen zorgaanbieders. Rijswijk Wonen heeft een signalerende 

en bemiddelende rol naar WMO-aspecten als onderdeel van de prestatieafspraken 

die tussen gemeente en corporaties worden gemaakt. Rijswijk Wonen heeft daarbij 

wel een rol om te kijken wat er zich achter de voordeur afspeelt. 

Bij dit en bovenstaande standpunt is het belangrijk dat het aangeven van een 

tempo bij het uitvoeren van beleidsvoornemens cruciaal is voor het doen slagen 

van deze voornemens. 

 

 

 Rijswijk Wonen en de gemeente moeten tot een samenhangende aanpak overgaan 

rond het thema Wonen, Zorg en Welzijn. 

 

Toelichting:  

Het thema is een prestatieveld van de corporaties. De rol van Rijswijk Wonen is 

beperkt tot de hardware. De inhoudelijke /invulling zorg en welzijn is een taak van 

de gemeente.(prestatie-afspraken). 

 

 

 De ouderen en mensen met een beperking kunnen bij één loket terecht met hun 

vragen. Deze front-office handelt de vragen af en brengt de ontwikkelingen en de 

gestelde vragen in beeld. Hierbij wordt nog eens nadrukkelijk aangegeven dat de 

procedure van één loket niet inhoudt dat het fysiek één loket moet zijn. Deze 

functie moet ook decentraal, dichter bij de bewoners, kunnen worden ingezet. 

 

 Men moet beter geïnformeerd worden welke ondersteuning te verkrijgen is en 

welke financiële tegemoetkomingen  men kan verwachten. Eventueel hulp bieden 

bij indiening van een zorgaanvraag of tegemoetkoming van de kosten. Rijswijk 

Wonen participeert in dit loket maar  kan ook via de digitale sociale kaart haar 

informatie beschikbaar stellen.  

 

Toelichting:  

Voorkomen dat cliënten van kastje naar muur worden gestuurd.  

De verantwoordelijkheid voor het zorg- en welzijn voorzieningenniveau ligt bij de 

gemeente. De corporatie heeft hier geen initiatief naar de mensen, alleen naar de 

gemeente, die hierin een wettelijke taak heeft. Het één loket uitgangspunt houdt 

niet in dat de voorziening op één plaats wordt uitgevoerd. Voor mensen met 

beperkingen verdient het aanbeveling ‘het loket’ fysiek te vestigen in wijken waar 
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de vraag ligt. De stelling (zie 4) moet hier zijn één loket maar wel bereikbaar in 

het eigen woon-zorggebied en eventueel op afspraak bij de bewoners thuis. 

 

 

 Bij elk herstructureringsplan, nieuwbouw of renovatieplan zal Rijswijk Wonen 

moeten aangegeven in hoeverre er wordt ingespeeld op de zorg- en 

welzijnsbehoefte van de bewoners. 

 

Toelichting:  

De bovenstaande stelling is een mooi beleidsdoel; nu gaat het erom dat een en 

ander concreet gemaakt gaat worden. Een toets bij elk plan is hierbij dan nodig. 

 Als checklist vooraf voor alle plannen moet een document gemaakt worden 

waarin alle aspecten (bouwbesluit, ontwikkelings- en omgevingsfactoren zijn 

aangegeven) en tijdens het opstellen van het plan behoort het document te worden 

bijgewerkt opdat, zodra het plan gereed is, een beslissings-controlelijst 

beschikbaar is. (Overigens zal voor de onderwerpen waarvoor de 

verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt op basis van prestatie-afspraken tussen 

de gemeente en de corporaties moeten worden gehandeld.) 

Voor de checklist c.q. verantwoordingsdocument geldt dat deze gebruikt moet 

worden in alle  fasen van de ontwikkeling en wel t/m het bestek. Verder geldt dat 

dit document een controlestaat moet zijn voor de directievoering op de uitvoering 

van het project. 

 

 

 Teneinde het bovenstaande te realiseren zal Rijswijk Wonen in de adviesaanvraag 

aan de Bewonersvereniging Rijswijk deze elementen benoemen en ook aangeven 

op welke wijze de welzijns- en zorginstellingen zijn betrokken bij het voorstel. 

 

Toelichting: 

Indien en voorzover nodig de checklist zoals bij punt 5  is opgesteld met alle 

partijen dan is in de voorfase geen contact met zorg- en welzijninstellingen nodig. 

Daarbij moet ook worden gekeken naar de verschillende rollen van deze 

instellingen. Enerzijds zullen zij de huurder zijn en op basis daarvan zaken 

gerealiseerd willen zien. Anderzijds zijn het voorwaarden voor het functioneren 

van de voorziening. Een scheiding van deze verantwoordelijkheid is aan te 

bevelen.  

 

 

 Als Rijswijk Wonen als ontwikkelaar /eigenaar optreedt van maatschappelijk 

vastgoed vindt de Bewonersvereniging Rijswijk het een harde randvoorwaarde dat 

dit vastgoed sluitend wordt geëxploiteerd.  

 

Toelichting: 

Het weglekken van gelden die bestemd zijn voor investeringen en exploitatie van 

(sociale) huurwoningen is niet aanvaardbaar. Bij de bouw van zorg- en 

welzijnvoorzieningen zal worden meegenomen dat voor de verhuurbaarheid, ook 
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in de toekomst, de oplevering in een z.g. cascoformule, wellicht aan verschillende 

typen huurders perspectief biedt. 

 

 

 De Bewonersvereniging Rijswijk gebruikt bestaande en evt. nieuwe contacten bij 

de welzijns- en zorginstellingen om verdere expertise te vergaren en om te komen 

tot een integraal advies bij de voorstellen van Rijswijk Wonen. 

 

Toelichting: 

De Bewonersvereniging Rijswijk is een lerende organisatie; indien nodig vraagt de 

Bewonersvereniging Rijswijk extern advies.De standpunten en adviezen die de 

Bewonersvereniging Rijswijk uitdraagt zijn altijd gebaseerd op het eigen oordeel 

en afweging die de Bewonersvereniging Rijswijk maakt.  
 

 

 

Bijlage: Achtergronden 

 

Door het SCP zijn gegevens verzameld over de ontwikkeling van het aantal ouderen in 

Nederland. We worden gemiddeld ouder doordat: 
Verhoging levensverwachting door verlaging sterftekans jonge kinderen. 

Verlenging levensduur door verbetering leefomstandigheden en gezondheidszorg. 

Verlaging afhankelijkheid van ouderen. 

 
Het aantal Ouderen in de Nederlandse bevolking (2008) 

55+ - 4,5 miljoen  27% 

65+ - 2,4 miljoen  14,8% 

70+ - 1,7    “  10 % 

75+ - 1,1       “    6 %  

80+ - 0,55     “    3 % 

85+ - 0,27     “    1,5% 

90+ - 0, 1      “     0,5% 

95+ - 0,02     “    0,1% 

100+ 0,0015 “    0,01%  

 

De aantallen vergeleken van 2000 en 2020 

 65+  75+   85+ 

2000 2,2 milj. 1,0 milj. 0,23 milj. (16 milj.) 

2020 3,2 milj. 1,3 milj. 0,32 milj. (17/18 milj.)  
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De levensverwachting is voor mannen in 2005 toegenomen naar 77 jaar en voor vrouwen 

81 jaar.  Bij het ouder worden komen de beperkingen: functieverlies van ogen, 

bewegingsapparaat, oren, organen, hersenen.  
De zorgkosten per inwoner (2005) stijgen met de leeftijd:  

 

55/60   < 5000 Euro 

65 jr.    6000 

70 jr.    8000 

75 jr.    11.000 

80 jr.    15.000 

85 jr.    25.000 

90 jr.    35.000 

95 jr.    45.000 

 

Het aantal huishoudens van  65+ (2004) is;  

2,3  miljoen personen 

0,6  miljoen 2-persoonshuishoudens 

miljoen 1-persoonshuishoudens (>70% vrouw) 

1,6 miljoen woningen (23%) 

0,16 miljoen institutioneel (verpleeg/verzorgingshuis) 

0,50 miljoen ouderenwoningen 

 

 

Veel ouderen zijn actief, bv met de zorg voor hun kinderen/kleinkinderen, 

klusjes, oppassen, financiële steun, vrijwilligerswerk.  
 

De vitale ouderen (geen beperkingen) 55-74 jaar:  

10% recreatieverblijf 

28% wekelijks vereniging 

72% ieder jaar vakantie(s)  

        2,6 uur sport per week 

64% auto, 17% twee auto’s 

(65 – 74 jr. – 73%) 

 
De minder vitale oudere (matige of ernstige beperkingen) 75+  

25% (tamelijk) bang voor beroving 

3% recreatieverblijf 

29% met vakantie 

0,7 uur sport per week (vitalen 18-54 jaar: 2,3 uur) 

23 uur tv per week (jonge vitalen 14 uur) 

64% geen auto 

 
Voorkeur wonen ouderen:  

Zo gewoon mogelijk 

Zo zelfstandig mogelijk 

Zo vrij mogelijk 

Zo ruim mogelijk 
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Zo comfortabel mogelijk 

Zo veilig mogelijk 

Zo gezellig mogelijk 

Zo vertrouwd mogelijk 

 
Het huis wordt niet gezien als een gebruiksgoed, maar als een gevoelsgoed. Er is een 

sterke hechting aan huis en omgeving (buren, winkels) (geschiedenis, vertrouwd, 

verworteld). Een verandering van huis is (vaak) een vermindering (verlies). Een 

verhuizing is fysiek, psychisch, financieel belastend. Er is een grote tevredenheid met 

eigen woning bij ouderen (90%). 

Verhuizingen 65+ (2005) zijn meestal binnen de gemeenten.  

 

Waarom zou er toch verhuisd worden? Slechts 14% van de 55+ heeft een verhuiswens. 

Lichamelijke beperkingen, slechte gezondheid 

Ongeschikte woning 

Buurt is veranderd, slecht sociaal klimaat 

Persoonlijke redenen 

 
En waarheen wordt dan verhuisd? 

In de eigen woonplaats (70%) 

Buitenland? 

Ouderen woning (42%), vooral 75+ 

Meestal niet in nieuwbouwwijk 

Voorkeur ruime woning 

 
De belangrijkste woningaanpassingen zijn:  

Aangepast/verhoogd toilet 

Handgrepen/steunen badkamer 

Verlaagde drempels 

Handgrepen/steunen toilet 

Douchezitje/badlift 

Antislipvloer badkamer 

 
Ouderen hebben problemen met sommige dagelijkse handelingen in huis. In %:   

      moeilijk  hulp nodig  

Trap lopen    25     5 

Verplaatsen buiten   14     4 

In en uit bed    13     1 

Klus huishoudtrap       8       25 

Zwaar huishoudelijk werk   10         26 

Bed verschonen    13         10 

Warm eten maken       5     5 

De was doen          7     7 
 

 

 


