
PREVENTIEF INVESTEREN 
IN WONINGAANPASSEN 
LOONT!
> OP WEG NAAR EEN NIEUWE BUSINESSCASE

VOOR WONINGAANPASSINGEN



> Woningaanpassingen leveren geld op. Tussen de 

1.700 en 9.500 euro per 65-plusser per jaar. Aan 

de andere kant zijn er ook investeringen nodig. De 

vraag is: kan de effectopbrengst vooraf worden 

gebruikt om woningaanpassingen te betalen? De 

realisatiekosten liggen hoofdzakelijk bij andere 

partijen dan daar waar de effectopbrengsten 

neerdalen. Kunnen deze effectopbrengsten in de 

toekomst worden aangewend voor de benodigde 

investering nu? Dat is de kern van het experiment 

Duurzaam Thuis in Gorredijk. “Door de vergrijzing 

wonen steeds meer zorgbehoevende ouderen in 

een niet-geschikte woning. Vaak zijn aanpassingen 

aan de woning nodig, maar een groot deel van de 

mensen heeft niet voldoende financiële slagkracht 

om dat zelf te laten doen”, zegt Netty van Triest, 

senior-projectleider bij Platform31. Een groot deel 

van die aanpassingen kan je bijvoorbeeld meenemen 

bij een renovatie van de woning, de vraag is dan: 

wie betaalt deze als de bewoner dat zelf niet kan? 

Om dit op te lossen moeten partijen over de eigen 

domeingrenzen heen kijken.

Door het scheiden van wonen en zorg en de beperkte 

toegang tot intramurale zorg, wonen senioren met een 

intensievere zorgvraag langer zelfstandig thuis. Het is nog 

onbekend hoe de toekomstige zorg er precies uitziet ,  al 

staat een woning die nu gerenoveerd wordt er over dertig 

jaar nog steeds. Ook neemt de vergrijzing in Friesland de 

komende jaren verder toe. In Opsterland, de gemeente 

waarin partijen willen experimenteren, stijgt het aantal 

65-plussers naar 42 procent in 2030 (CBS, 2015). Dit 

landelijke gebied vraagt een radicale, nieuwe aanpak.

OP WEG NAAR EEN 
BUSINESSCASE VOOR 
WONINGAANPASSINGEN

Welke investeringen in woningaanpassingen zijn 

maatschappelijk effectief en efficiënt? Die vraag leefde 

bij een aantal Friese partijen. Is het gezien de vergrijzing 

verstandig om te investeren in woningaanpassingen voor 

de bestaande woningvoorraad? Welke maatschappelijke 

opbrengst kunnen we van woningaanpassingen verwachten? 

Woningcorporaties zijn verplicht om investeringsbesluiten te 

nemen die maatschappelijk verantwoord zijn en die passen 

bij de eigen kerntaak. De vraag die zich voordoet is of, en 

in welke mate een woningcorporatie woningaanpassingen 

moet toepassen en financieren. En zouden gemeente en 

zorgverzekeraar daarvan medefinancier moeten zijn? Onder 

begeleiding van Platform31 deed een voorbereidende 

werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de 

gemeente Opsterland, de Friesland Zorgverzekeraar, 

Elkien en Van Wijnen, een uitgebreide studie naar de 

financieringsmogelijkheden. Zo is verkend of naast 

financiering door de bewoner ook financiering door de 

WMO, Wet Langdurige Zorg of de basiszorgverzekering kan 

plaatsvinden. 

Van Triest:

“In dit verkennende onderzoek zijn vragen opgenomen 
als: moet de woningcorporatie de investering in 
woningaanpassingen geheel op zich nemen? Ligt hier een rol 
voor andere partijen waar de effectopbrengsten neerdalen, 
zoals de gemeente en de zorgverzekeraar? Kunnen we 
gebruikmaken van wettelijke vergoedingen? De uitkomsten 
blijken in elk geval voldoende voedingsbodem te geven 
om een concreet experiment op te zetten waarin Langer 
Thuis wonen en Nul op de Meter worden gecombineerd tot 
Duurzaam Thuis.”

MODELWONING

Dat dit een realistisch concept is, blijkt wel uit de 

FijnWonen-woning van bouwer Van Wijnen in Gorredijk . 

Dit prototype is in 2014 helemaal geschikt gemaakt voor 

een bewoner met een zware zorgvraag en naar Nul op de 

Meter gerenoveerd. “De woning verbruikt geen energie, 

anders dan de energie die ter plekke wordt opgewekt . 

De energierekening wordt gebruikt om dit deel van de 

renovatie tot energieneutrale woning te bekostigen. 

Daarnaast is de woning geschikt gemaakt voor bewoners 

met een (toekomstige) beperking. De woning is voorzien van 

zorgdomoticaopties (E-health) én aan de achterzijde van 

de woning is een zogenoemde zorgunit geplaatst met een 

gelijkvloerse slaap- en badkamer”, aldus Van Triest .

INVESTEREN IN PREVENTIE

“Een van de conclusies uit het onderzoek is dat preventief 

financieren vaak lastig is. De kosten die worden vermeden, 

zijn niet tastbaar. Bovendien is er sprake van ‘split 

incentives’: diegene die de investering doet , is niet diegene 

Netty van Triest – Platform31 | Energiesprong



die ervan profiteert . Een woningcorporatie die renovaties 

betaalt , profiteert veel minder van de besparingen, 

dan bijvoorbeeld de zorgverzekeraar. De resultaten uit 

deze analyse openen echter de deur naar alternatieve 

vormen van financiering, bijvoorbeeld uit de hoek van de 

zorgverzekeraars, of met inzet van vergoedingen door 

verruiming van bestaande wet- en regelgeving of door 

bijvoorbeeld gezamenlijk een investeringsfonds te starten.”

EN NU DOORPAKKEN

Het werd tijdens het onderzoek nog maar weer eens 

duidelijk: de tijd van acteren is nu. De vergrijzing 

neemt in rap tempo toe en het is de hoogste tijd om de 

woningvoorraad toekomstbestendig te maken . Met een 

Duurzaam Thuis-aanpak gaan ouderen van nu en later een 

fijne toekomst tegemoet in hun eigen comfortabele woning, 

waar energielasten tot het verleden behoren. De eerste 

stappen zijn gezet , nu is het zaak om de samenwerking 

te intensiveren, op te schalen in de bouw(oplossingen) en 

nieuwe, innovatieve manieren van financiering aan te gaan.

SAMENVATTING

Duurzaam Thuis is een programma van Platform31 dat 

Langer Thuis-aanpassingen wil combineren met renovaties 

naar Nul op de Meter (NOM). Een NOM-woning wekt zelf 

alle energie op die het gebruikt en realiseert daarmee 

een energierekening van nul euro. Aanpassingen op zowel 

levensloopbestendigheid als duurzaamheid combineren 

binnen één renovatie is niet alleen efficiënt , maar heeft 

nog meer voordelen. Een aantal Friese partijen uit de 

domeinen wonen, lokale overheid en zorg heeft een 

experiment uitgevoerd. In Gorredijk is een FijnWonen-

woning gerealiseerd die volledig Nul op de Meter is 

gemaakt én geschikt is voor mensen met een intensieve 

zorgvraag. Achter de woning is een aanbouw geplaatst , de 

zogenaamde X-Tender, waardoor op de begane grond een 

slaap- en badkamer gemaakt is. Ook is de woning uitgerust 

met zorgdomotica , technologie die ondersteunt bij de 

zorg voor de bewoner, bijvoorbeeld het op afstand kunnen 

openen van de voordeur of dwaaldetectie voor bewoners 

met beginnende dementie. 

Op FijnWonen is een maatschappelijke kosten-batenanalyse 

uitgevoerd. Onderzocht is of binnen de Wlz, Wmo en 

basiszorgverzekering ruimte is voor een vergoeding voor 

de nodige woningaanpassingen. En wat de mogelijke 

(maatschappelijke) besparingen zijn. In het onderzoek is 

uitgegaan van twee pakketten aanpassingen: geschikt 

voor mensen met een rollator en geschikt voor mensen met 

een rolstoel. Daarnaast is het verschil onderzocht tussen 

preventieve (gelijk meenemen tijdens de Nul op de Meter-

renovatie) aanpassingen en curatieve (pas als het voor 

de bewoner nodig is). In feite zijn er dus vier scenario’s 

onderzocht .

TE VERMIJDEN KOSTEN

In een verkennende effectstudie is onderzocht welke 

kosten te vermijden zijn als een van de vier scenario’s 

wordt toegepast . Denk bijvoorbeeld aan valincidenten 

die vermeden worden en een verminderde behoefte 

aan professionele thuiszorg door bijvoorbeeld inzet van 

domotica . In onderstaande tabel zijn de gemiddelde 

bespaarde kosten per huishouden per jaar onder elkaar 

gezet .

INVESTEREN IN PREVENTIE

Een van de conclusies uit het onderzoek is dat preventief 

financieren vaak een lastig verhaal is. De kosten die worden 

vermeden, zijn niet tastbaar, noch is het zeker dat ze ook 

daadwerkelijk vermeden gaan worden. En er is sprake 

van ‘split incentives’: degene die de investering doet , is 

niet degene die ervan profiteert . Een woningcorporatie 

die renovaties betaalt , profiteert veel minder van de 

besparingen dan bijvoorbeeld de zorgverzekeraar. De 

resultaten uit deze analyse kunnen echter de deur 

openen naar alternatieve vormen van financiering, 

bijvoorbeeld uit de hoek van de zorgverzekeraars of met 

inzet van vergoedingen uit de Wmo. De maatschappelijke 

opbrengsten staan in elk geval als een paal boven water: 

de wens om langer thuis te wonen wordt vervuld, Nul 

op de Meter past in een duurzame toekomst en het kan 

een oplossing zijn voor de consequenties van het nieuwe 

zorgbeleid van de overheid.

WWW.PLATFORM31.NL/WAT-WE-DOEN/
PROGRAMMAS/SOCIAAL/VERGRIJZING-WONEN-EN-
ZORG/DUURZAAM-THUIS

Scenario A

Scenario B

Scenario C

Scenario D

BesparingOmschrijving

Preventief rollatorgeschikt

Curatief rollatorgeschikt

Preventief rolstoelgeschikt

Curatief rolstoelgeschikt

€ 1.758

€ 3.649

€ 2.600

€ 9.460

http://www.platform31.nl/wat-we-doen/programmas/sociaal/vergrijzing-wonen-en-zorg/duurzaam-thuis
http://www.platform31.nl/wat-we-doen/programmas/sociaal/vergrijzing-wonen-en-zorg/duurzaam-thuis
http://www.platform31.nl/wat-we-doen/programmas/sociaal/vergrijzing-wonen-en-zorg/duurzaam-thuis


> Bewoners in de 

gemeente Opsterland 

stonden centraal in 

het onderzoek naar de 

effecten van Duurzaam 

Thuis wonen. 

Betrokkenheid vanuit 

de gemeente was dan 

ook vanzelfsprekend. 

Wethouder Wietze 

Kooistra nam plaats 

in de stuurgroep om 

kennis te delen en 

op te halen. “Mijn 

collega-wethouder 

Piet van Dijk en ik konden inzichten verschaffen 

in de effecten voor een gemeente, tegelijkertijd 

leerden wij meer over onze buurten en wijken 

door de kennis van de andere partijen”, aldus de 

wethouder.

De FijnWonen-woning van Van Wijnen staat in de plaats 

Gorredijk , onderdeel van de gemeente Opsterland. “Het 

was dus vrij logisch dat wij erbij betrokken raakten,” zegt 

Kooistra daarover. De keuze voor de twee wethouders is 

niet vreemd: Kooistra heeft het sociaal domein en Van Dijk 

is van ruimtelijke ordening. Voor de gemeente Opsterland 

geldt in dit project het alombekende credo: samen bereik je 

meer dan alleen. Kooistra: “Het beleid is dat mensen langer 

in hun eigen omgeving moeten blijven wonen, maar met het 

ouder worden gaat zich bepaalde problematiek voordoen. 

We zijn er groot voorstander van om in gezamenlijkheid 

deze problemen aan te pakken, zodat er goede oplossingen 

ontstaan voor de bewoners.”

GELDSTROMEN VERLEGGEN

De vraag binnen het onderzoek was kortgezegd: wat 

besparen woningaanpassingen de maatschappij en kun 

je dit geld gebruiken om die aanpassingen preventief 

te financieren? Dat betekent dat je geldstromen moet 

verleggen: van zorg naar stenen. “Dat is moeilijk ,” geeft 

de wethouder desgevraagd aan. “Het is een beweging 

GEMEENTE OPSTERLAND 
ZIET KANSEN IN 
KLEINSCHALIG 
EXPERIMENTEREN

die je niet zomaar kunt maken. Daarvoor moet er op 

landelijk niveau in Den Haag iets gaan gebeuren. Willen 

we dat bewerkstelligen, dan moeten we op basis van 

deze uitkomsten het verhaal concreet en helder gaan 

maken. Daarom zijn wij enthousiast over het idee om een 

kleinschalig experiment te gaan doen, dat dit verhaal in 

de praktijk brengt . Je kunt dan onderzoeken of dat wat 

je denkt dat er gebeurt , ook daadwerkelijk plaatsvindt . 

Met die cijfers hebben we de mogelijkheid het verhaal te 

onderbouwen. Uiteraard vinden wij het een plus als dat 

experiment in onze gemeente plaatsvindt .”

PREVENTIE

Als je partijen bij elkaar brengt , is de uitkomst meer dan 

de som der delen. Zo ook voor de gemeente Opsterland. 

Kooistra: “Een oplossing bieden voor problematiek die 

bewoners ondervinden, is één. Wij zien echter ook kansen 

in goede preventie, zodat je problemen kunt voorkomen. 

Wil je weten wat er precies speelt in een buurt en daarop 

inspelen, dan is bijvoorbeeld een samenwerking met de 

zorgverzekeraar heel interessant . Zij hebben inzichten 

in de zorgvraag die ons beeld goed aan kunnen vullen, 

waardoor bepaalde maatregelen kunnen nemen. De goede 

contacten die we hebben met bouwer, zorgverzekeraar en 

woningcorporatie stellen we dan ook erg op prijs . Deze 

problematiek die we in de komende jaren alleen maar 

groter zien worden, kun je alleen het hoofd bieden in goede 

samenwerking.”

Wietze Kooistra – Gemeente Opsterland



> Alex Bonnema 

vertegenwoordigde 

woningcorporatie 

Elkien tijdens het 

traject en dat is niet 

geheel toevallig. 

Bonnema is een 

betrokken bestuurder. 

“Ik hoor weleens: 

zonder pand, geen 

klant. Maar volgens 

mij is het allemaal bij 

de klant begonnen. 

Zonder hen hebben wij 

geen bestaansrecht 

en het is aan ons om onze klant een passend, 

toekomstbestendig en betaalbaar aanbod te doen, 

zodat verhuizen niet nodig is”, aldus Bonnema.

“De helft van onze klanten is 55 jaar of ouder. Dan weet 
je dat zij op de langere termijn een zekere zorgvraag gaan 
ontwikkelen. Maar we zien ook dat onze klanten steeds 
minder te besteden hebben. Als je een leven lang alle 
dubbeltjes en kwartjes moest omdraaien, dan kun je niet 
op je 70e ineens besluiten: en nu gaan we naar een fijn 
driekamerappartement in een wijk naar keuze verhuizen. 
Deze mensen hebben maar één keuze en dat is een woning 
verkrijgen die ze zo weinig mogelijk kost. Ze hebben niet 
eens het budget om te verhuizen. Ik vind dat wij hen dan een 
passend aanbod moeten doen.”

DUURZAAM EN ZORGKLAAR

Energie is een belangrijk onderwerp voor Elkien, naast 

zorgklare woningen waarin je bijna plug and play zorg 

kan aanbieden. Bonnema: “Het aardige is dat als wij de 

gevel open hebben om duurzame aanpassingen te doen, 

het makkelijk is om preventief technische infrastructuur 

toe te voegen. Dit is vele malen goedkoper dan achteraf, 

pas wanneer het nodig is. Hier is cross-sectoraal denken 

en werken voor nodig. En financieren. De vraag die wij 

ons hebben gesteld was: hoe kunnen we cross-sectoraal 

dekking organiseren zodat we een energieneutrale, 

zorgklare en betaalbare woning kunnen aanbieden aan onze 

klant?”

CROSS-SECTORAAL 
WERKEN VOOR HET BESTE 
AANBOD VOOR DE KLANT

NETWERK

Elkien deelde gegevens, visie en trends, maar wilde ook 

sparren met de andere deelnemers. “ Ik vind het plezierig 

om te ontdekken wat de redeneringen zijn van een 

zorgverzekeraar en om te leren over de werking van de 

Wlz of de Wmo, een terrein waar ik niet in thuis ben”, zegt 

de bestuurder. Het aanbod kan volgens Bonnema ook het 

beste ontwikkeld worden in een wisselwerking tussen 

gemeente, aannemer, zorgverzekeraar, woningcorporatie en 

misschien een welzijnsorganisatie of andere stakeholders. 

Bonnema: “Kijk maar naar Silicon Valley, waar de nieuwste 

producten echt niet meer door één bedrijf worden gemaakt , 

maar door een netwerk van bedrijven. Vanuit diverse 

perspectieven moet het beste aanbod voor de klant worden 

samengesteld. Hoe we dat doen, vind ik nog wel een puzzel. 

De experimenteerruimte is broodnodig om de vergrijsde 

samenleving van de toekomst geschikte woningen 

te bieden. Maar hoe kan Elkien als woningcorporatie 

aanspraak maken op middelen uit de Wlz of Wmo, terwijl 

we nu geen logische partner zijn? Het zijn budgetstromen 

die de woningcorporatie niet kent . En ik merk dat het 

vertrouwen soms nog moet groeien tussen de verschillende 

partijen.”

Inmiddels heeft Elkien een vijf tal Duurzaam Thuis-woningen 

gerealiseerd, maar wil graag opschalen. “We kunnen 

talloze belemmeringen opwerpen, maar het dilemma is 

dat we in 2030 te maken krijgen met een hele vergrijsde 

samenleving. Hoe gaan we nu de komende tijd gebruiken 

om ons hard te maken voor de oplossing van dit vraagstuk? 

Dat is de volgende stap waar wij graag over nadenken.”

Alex Bonnema – Elkien



Peter Hutten – van Wijnen

> Bij initiator van 

het Duurzaam Thuis-

onderzoek Van Wijnen 

draait het al lang 

niet meer om alleen 

het bouwen. “We 

kijken integraal naar 

de woonervaring”, 

vertelt regiodirecteur 

Noord Peter Hutten. 

“Je kunt een woning 

verduurzamen zodat 

hij 25 jaar langer 

meegaat, maar als de 

bewoner er niet kan 

blijven wonen, dan heeft dat geen zin.”

Hutten: “We hebben een concept ontwikkeld om bestaand 

bezit van woningcorporaties te verduurzamen, met een 

levensduurverlenging van 25 jaar. Bekeken vanuit de 

energetische kant , maar de bewoner heeft nog een ander 

vraagstuk. En dat is hoe hij langer thuis kan blijven wonen 

als hij ouder en misschien zorgbehoevend wordt . Dus 

combineerden wij langer thuis wonen en Nul op de Meter in 

ons concept: FijnWonen.”

VAN STENEN NAAR MENSEN, 
VAN WIJNEN FACILITEERT 
WONEN

REALISEERBAAR

“Op papier ziet het er allemaal fantastisch uit, maar we 

wilden ook zien wat het in de praktijk betekent. Dus kochten 

wij een woning in Gorredijk en bouwden die volledig om. 

De opening van de woning vond plaats op de Dag van 

de Duurzaamheid in oktober 2014. Daar zijn de eerste 

contacten gelegd om de effecten van ons concept verder te 

laten onderzoeken. De FijnWonen-woning was een mooie 

integrale case, die we als uitgangspunt konden gebruiken 

om de business case in de gemeente Opsterland met 

andere partijen af te stemmen”, blikt de regiodirecteur terug. 

De Gorredijkse woning is een prototype, je kunt er het 

FijnWonen-concept ervaren. “Alles werkt, alles doet het. En 

het zijn geen exceptionele onderdelen, alles is gewoon te 

koop. Maar die mogelijkheden inzetten met de gedachte om 

langer thuis te wonen in combinatie met Nul op de Meter is 

blijkbaar toch een vernieuwende aanpak. Voornamelijk het 

zorgdeel trekt nu de aandacht, het is een gefragmenteerde 

wereld waar veel geld in omgaat en ik proef her en der dat 

men blij is dat er nu partijen zijn die een aantal dingen aan 

elkaar knopen en kijken vanuit integraliteit.”

COMFORTABELE LEEFOMGEVING

Wat vindt Hutten van de voortrekkersrol die Van Wijnen op 

zich heeft genomen? “Het is niet makkelijk”, zo geeft hij toe. 

“Maar het past goed bij de beweging die we maken, waarin 

de focus verschuift van de woning naar het wonen. We 

kunnen een mooie woning opleveren, maar als bijvoorbeeld 

de achterpaden niet in orde zijn, is de bewoner toch minder 

tevreden. Wij trekken onze rol breder, kiezen een integrale 

aanpak en zorg is dan iets dat snel voorbijkomt. Zorg 

verlenen doen we niet, maar we hebben wel invloed op de 

inrichting, zodat je zolang mogelijk thuis kunt wonen zonder 

zorg. En als je zorg nodig hebt, dat dat zo makkelijk mogelijk 

te realiseren is. Bewoners een comfortabele leefomgeving 

bezorgen is iets waar we ons hard voor maken: de focus van 

stenen naar mensen, van bouwen naar het faciliteren van 

wonen.”

EN NU VERDER?

“Het is belangrijk om verder onderzoek te doen naar de 

uitkomsten, we moeten gaan bewijzen dat het werkt. 

Ondertussen gaan we door met het ontwikkelen van ons 

concept, we hebben niet de luxe om stil te blijven staan. 

In Gorredijk zelf hebben we nu vier woningen gerealiseerd 

voor woningcorporatie Elkien, en in het aardbevingsgebied 

in Groningen staan er nu een stuk of 25, uiteraard versterkt. 

We voorzien eerst hier in het Noorden het concept van een 

stabiele basis en dan ligt een uitrol naar andere regio’s en 

de rest van Nederland wel voor de hand. De interesse is er 

zeker, maar we willen het in de juiste volgorde aanpakken.”



> Steven Hofenk 

is lid van de raad 

van bestuur van 

De Friesland 

Zorgverzekeraar 

en nam plaats in 

de stuurgroep van 

het onderzoek naar 

DuurzaamThuis 

wonen. Waarom? 

“We lopen allemaal 

tegen vraagstukken 

op rondom het thema 

gezonde en vitale 

samenleving. Alleen 

kom je er niet, het is belangrijk dat we de handen 

ineenslaan”, zegt Hofenk. 

“Er ligt een druk vanuit de minister dat mensen langer 
thuis moeten wonen en wij buigen ons over hoe we dat 
gaan vormgeven. Als zorgverzekeraar zijn we er niet alleen 
om de bonnetjes uit te betalen, maar hebben we ook een 
maatschappelijke rol”, vervolgt Hofenk. De Friesland 
Zorgverzekeraar maakt hierbij goed gebruik van de positie 
die zij ten opzichte van andere zorgverzekeraars heeft. “Als 
je kijkt naar onze hoge concentratiegraad in deze regio 
dan is dat redelijk uniek in onze branche. En hoe dichter je 
op de maatschappelijke problemen zit, hoe logischer het is 
dat je daar wat aan wilt doen. Je komt andere partijen die 
tegen hetzelfde vraagstuk aanlopen steeds in verschillende 
hoedanigheden tegen. Dan wordt het ook makkelijker om 
elkaar te vinden en problemen te delen.”

Uit de uitkomsten van het onderzoek lijkt het dat het voor 

de zorgverzekeraar het meeste voordeel te behalen valt . Dit 

moet Hofenk toch als muziek in de oren klinken? Daarover 

zegt hij: “Het lijkt inderdaad alsof de zorgverzekeraar op dit 

moment een van degenen is die de grootste besparingen 

zou kunnen realiseren. Maar ik zeg met nadruk: zou kunnen. 

Er zijn veel aannames gedaan die onderbouwd moeten 

worden vanuit de praktijksituatie. Daarnaast willen we het 

graag wetenschappelijk laten toetsen. Het onderzoek geeft 

nieuwe inzichten en zeker aanknopingspunten om met 

elkaar verder te kijken. En laten we dat nu op kleinschalig 

niveau doen om te kijken of de besparingen realiseerbaar 

zijn.”

KLEINSCHALIG STARTEN OM 
DE MINDSET IN NEDERLAND 
TE VERANDEREN

MINDSET

“Wat mij bezighoudt , is hoe we de mindset in Nederland 

kunnen veranderen zodat die aansluit bij de nabije 

toekomst . In het rapport komt naar voren dat mensen 

zelf niet graag investeringen willen doen, omdat ze hun 

spaargeld voor hun kinderen willen bewaren. Dit is een 

nobel streven, maar betekent het dan dat het van de 

zorgverzekeringspremies betaald moet worden? Hoe meer 

we vanuit de zorgverzekeraar moeten betalen, hoe hoger 

uiteindelijk ook de premie gaat worden, waardoor de 

rekening uiteindelijk elke maand toch weer bij de burger 

terecht komt. Misschien is het tijd om opnieuw met elkaar 

te kijken naar wat we nu logisch vinden. Ook dit hoort bij 

de zelfredzaamheid. En wij kunnen daar uiteraard wel in 

faciliteren”, zo pleit de bestuurder.

FONDS

De maatschappelijke betrokkenheid van De Friesland 

uit zich niet alleen door deelname aan dit onderzoek. De 

zorgverzekeraar heeft een ANBI-stichting , een zogenaamd 

fonds, waar innovatieve trajecten uit (mede-)gefinancierd 

worden. “We zijn bereid een deel van dit fonds aan te 

wenden om het wetenschappelijk vervolgonderzoek te 

financieren”, aldus Hofenk. “Eén ding weten we zeker: 

regelgeving loopt altijd achter op innovaties en je zult dus 

tegen wat heilige huisjes moeten schoppen. Dat kan alleen 

als iedereen bereid is daarvoor te gaan. Samenwerken is de 

sleutel en daar is met dit onderzoek een mooie start mee 

gemaakt .”

Steven Hofenk – De Friesland
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Ludan Schmid – XpertiseWonen

> “Samenwerken 

en efficiënt werken 

bespaart zowel de 

samenleving als 

de betrokkenen 

simpelweg geld. Door 

het accent te leggen 

op preventie voorkom 

je grote kosten in de 

toekomst. Dit is een 

goede voedingsbodem 

om verder mee te 

experimenteren.” 

Ludan Schmid, 

onderzoeker bij 

onderzoeksbureau XpertiseWonen is enthousiast 

over de uitkomsten die in het rapport staan.

“Je kunt je voorstellen dat preventief aanpassingen 

aanbrengen als de woning toch al gerenoveerd wordt 

een slimme keuze is. Een stopcontact bij de trap voor 

een eventuele traplif t is dan zo gerealiseerd. Als dat nog 

moet gebeuren pas als het nodig is, moet je misschien 

weer gaan breken. Dat geldt ook voor drempels en 

toegangsdeuren. Als je een woning aanpakt , kan je veel 

aanpassingen in één moeite meenemen. Nu gebeurt dat 

vaak niet omdat verschillende partijen betalen, afhankelijk 

van de lichamelijke beperkingen van een bewoner. Het 

zou goed zijn om na te denken of er preventief meer 

aanpassingen kunnen plaatsvinden op het moment dat je 

renoveert . Om dit gesprek erover tussen de verschillende 

partijen te voeden en te voorzien van adequate informatie 

hebben we ons verdiept in de vraag hoeveel kosten 

door woningaanpassingen worden vermeden,” aldus de 

onderzoeker.

OPZET

“In ons onderzoek hebben wij eerst een kostenvergelijk 

gemaakt. Wat kost het als iemand intramuraal, in een 

zorginstelling, gaat wonen en wat kost het als diegene thuis 

blijft wonen, maar wel met de nodige woningaanpassingen. 

Maar thuis blijven wonen in een aangepaste woning 

levert nog veel meer effecten op. Denk aan minder 

valincidenten en geen verhuiskosten. Deze effecten hebben 

wij benoemd en onderbouwd kunnen voorzien van een 

ALLE LICHTEN OP GROEN 
VOOR EEN CONCREET 
EXPERIMENT

bedrag. Als je de effectopbrengsten tegenover de kosten 

zet, blijkt dat dit in verschillende scenario’s al vrij snel 

uitkomt. Soms direct al, en soms na bijvoorbeeld twee 

jaar”, zegt Schmid. De onderzoekers categoriseerden de 

woningaanpassingen naar rollatorgeschikt, dus met een 

lichte zorgvraag, en rolstoelgeschikt, voor bewoners met een 

zwaardere zorgvraag. Daarnaast keken zij naar de kosten 

van het preventief aanpassen, tegenover de kosten van 

aanpassingen pas als het nodig is. “De combinatie preventief 

en rollatorgeschikt lijkt direct al geld op te leveren en meer 

uitkomsten zijn veelbelovend. We willen dit erg graag aan de 

hand van een concreet experiment verder evalueren,” aldus 

Schmid.

VERSCHUIVING

Volgens Schmid staan binnen het team alle lichten op groen 

om de volgende stappen te zetten. “Alle partijen hebben 

die vooruitstrevendheid en wil om te vernieuwen. Zo wil 

zorgverzekeraar De Friesland investeren in het experiment, 

en dat terwijl bouwen en vastgoed geen core business 

van een zorgverzekeraar zijn. Alle deelnemers zien de waarde 

en de mogelijke opbrengsten van dit concept en dat maakt 

enthousiast. Denk bijvoorbeeld aan leegstand en krimp van 

dorpen in dit specifieke gebied in Nederland. Mensen die 

langer thuis kunnen blijven wonen, zijn ook niet genoodzaakt 

weg te trekken uit het dorp. En dat is een welkom effect 

voor de gemeente”, zegt Schmid. Het zorgklaar maken van 

de woningen zorgt er ook voor dat mensen bewust worden 

van hun toekomst. Men denkt niet graag aan een toekomst 

met beperkingen. Schmid: “Uit een ander onderzoek blijkt 

dat zo’n 85% van de mensen denkt dat het huis waarin zij 

wonen geschikt is om oud in te worden. Helaas is dit niet zo. 

Aanpassingen zijn nodig om niet alleen de veiligheid, maar 

ook het woonplezier te behouden. Ik denk dat experimenten 

zoals deze ook meehelpen het denkbeeld in ons land te 

veranderen.”


