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Langer zelfstandig thuis wonen is het adagium van de komende jaren. We verlangen 
van onze ouderen dat zij zo lang mogelijk proberen oud te worden in hun eigen huis. 
‘Aging in place’ zoals de Amerikanen het zo mooi zeggen. En het liefst doen onze 
ouderen dat dan zelfredzaam, zonder al teveel gebruik van zorg, vitaal, actief en 
middenin de samenleving. Het woord participatiesamenleving haalde zelfs de Dikke 
van Dale. 
 

Voor gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties is dat ‘langer 
zelfstandig wonen’ een flinke opgave. Met nieuwe vragen waar nog niet altijd 
antwoorden op zijn. Zijn er voldoende geschikte woningen om oud in te worden en 
wat moet dan worden (bij)gebouwd? Kan zorg aan huis wel overal worden geleverd? 
Wat zijn de wensen van nieuwe generaties ouderen? Willen zij verhuizen, of juist 
niet? Wat verwachten zij van hun gemeente?  
 

Bewustwordingscampagnes. 
De afgelopen jaren is onder diverse noemers, vooral door gemeenten en 
woningcorporaties, flink gewerkt om ouderen bewust te maken van de uitdagingen 
van het langer zelfstandig thuis wonen. Onder andere via campagnes over het 
toekomstbestendig aanpassen van de woning. Met veelzeggende titels als ‘Mijn huis, 
mijn toekomst’ ‘Gewoon gemak’ en ‘Lekker blijven wonen’ en gericht op 
aanpassingen in alle soorten en maten. Van antisliptegel tot wandbeugel en van 
digitaal spiekoog tot lamp met bewegingssensor. Waarbij ouderen vooral wordt 
gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid. Veel gemeenten boden zelfs subsidies 
om het aanpassen te stimuleren en grote organisaties als VNG, Aedes, Actiz en de 
ministeries van BZK en VWS kwamen met checklists en andere tools voor 
gemeenten en corporaties om lokaal aan de slag te kunnen gaan.  
 

Kleine successen. 
Maar echt storm loopt het tot nog toe niet bij de loketten. Subsidiepotten halen niet 
vanzelfsprekend de bodem. Natuurlijk, er zijn ouderen die hun woning aanpassen, 
maar er is geen sprake van massale actie. De successen zijn bescheiden, met 
enkele uitschieters als positieve uitzonderingen. Het lijkt erop dat vooral de 
organisaties rondom onze ouderen in beweging zijn, maar zij zelf nog maar 
mondjesmaat. Hoe komt dat toch? Kunnen we niet meer doen om succes te 
behalen? Wat kunnen we leren van de uitschieters? We weten dat een betrokken en 
actieve kartrekker of projectleider zorgt voor meer succes alsmede een enthousiast 
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netwerk aan vrijwilligers die het gesprek aangaan met ouderen. Maar er moet meer 
mogelijk zijn om het resultaat van campagnes te vergroten.  
 

In de huid van kruipen van de doelgroep. 
Een deel van het vergroten van het succes van campagnes kan worden gezocht in 
het gebruik van goede, effectieve communicatie. Met onderwerpen die er voor 
ouderen echt toe doen en hen weten te raken. Voor zulke communicatie zullen we 
ons in onze ouderen moeten verplaatsen. Voor wie doen we dit eigenlijk? Hoe zien zij 
hun woontoekomst en zijn zij bereid hun woning, liefst preventief, aan te passen? En 
willen zij überhaupt investeren om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen?  
 

Onderzoek geeft inzicht. 
Om de doelgroep beter te leren kennen is in opdracht van de Provincie Gelderland 
een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder 50-plussers naar hun houding en 
gedrag ten aanzien van het aanpassen van hun woning. Ruim 1200 mensen gaven 
ons waardevolle inzichten. De uitkomst van het onderzoek is in 2014 gepubliceerd 
onder de titel ‘De drempel van Jan1. In de publicatie worden algemene feiten over 50-
plussers in relatie tot wonen, welzijn en zorg verfijnd met feiten over het aanpassen 
van de woning. De handleiding bevat ook een stappenplan om zelf een 
communicatiestrategie te ontwikkelen.  
 

Leeftijd speelt bijvoorbeeld geen significante rol. 
Vooruitschuiven van het aanpassen van de woning heeft niets met leeftijd te maken. 
Iemand van 80 jaar denkt er niet wezenlijk anders over dan iemand van 60. Mensen 
aanspreken op leeftijd, of de veronderstelling dat men minder gezond is naar mate 
men ouder wordt, geeft onvoldoende richting aan de marketing van en communicatie 
over woningaanpassingen. Het gaat er niet om hoe oud of hoe gezond iemand is, 
maar hoe gezond iemand zich voelt. Bijna tweederde van de 50-plussers voelt zich 
(heel erg) gezond, ondanks een aanwezige aandoening of ziekte. Mensen van 75 
jaar en ouder voelen zich niet vaker ongezond dan mensen die jonger zijn, maar 
drukken zich neutraler uit (‘niet gezond, niet ongezond’). ‘Je gezond voelen’ positief 
inzetten is een communicatiekans.  
 

Preventie is iets voor later. 
Mensen verleiden om hun woning aan te passen via het argument ‘preventie’, ofwel 
het verminderen van (val)risico’s in de woning, is een weg van de lange adem. 
Ouderen lijken er niet gevoelig voor. Uit onderzoek blijkt dat iets meer dan de helft 
van hen geen concrete plannen heeft, omdat er simpelweg nog niets met hen aan de 
hand is. Mensen willen pas geïnformeerd worden over woningaanpassingen als zij 
problemen met de gezondheid ervaren  Zodra het nodig is komen zij in actie. 
Preventie is daarmee overigens geen verloren zaak. Door preventie te koppelen aan 
thema’s als comfortverhoging/verbouwing, energiebesparing of interessante techniek 
in huis zouden we hen wel kunnen raken. 
 

Wat gaat aanpassen kosten? 

Naast de groep die niet concreet van plan is de woning aan te passen is er een groep 
ouderen die wel plannen heeft, maar deze plannen waarschijnlijk niet snel concreet 
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maakt. Mede vanwege het feit dat men niet goed overziet wat aanpassen gaat 
kosten. Veel informatie over woningaanpassingen die via gemeenten en corporaties 
wordt verstrekt gaat vooral over het nut van de aanpassing. Concrete 
kosteninformatie komt mondjesmaat aan de orde of ontbreekt geheel. Commerciële 
organisaties zien hierdoor een markt ontstaan voor advies over en uitvoering van 
woningaanpassingen. En komen veel gerichter en sneller met kosteninformatie. De 
eerste kostenvergelijkingssites over woningaanpassingen zijn inmiddels in de lucht. 
Ongeveer 85% van de ouderen die van plan is de woning aan te passen geeft aan 
bereid te zijn om zelf kosten te maken.  
 

Meer focus, groter effect. 
Een duidelijk beeld hebben van ouderen en wat hen weerhoudt of juist aanzet tot het 
aanpassen van hun woning is een eerste stap. Om vervolgens effectiever te 
communiceren is het verstandig om de groep te segmenteren. In de publicatie ‘De 
drempel van Jan’ is een segmentatie opgenomen die uitgaat van vijf segmenten: 
actieve levensgenieters, traditionele senioren, mantelzorgers/vrijwilligers, 
zorgontvanger en zelf(zorg)uitzoekers. Elk segment is uitgewerkt in een profiel met 
kenmerken. Per segment is ook een aantal zaken benoemd die belangrijk zijn voor 
het communiceren over het aanpassen van de woning. Zo is bekend dat als actieve 
levensgenieters aanpassen, zij dat vooral doen vanuit comfort en behoud van 
onafhankelijkheid. Traditionele senioren zijn relatief gevoeliger voor aanpassingen 
die gerelateerd zijn aan gemak. Zij doen aanpassingen minder vaak voor zichzelf, 
maar eerder voor een ander. Dat geldt ook voor mantelzorgers, die overigens het 
snelst tot aanpassen overgaan. Om deze groep te bereiken is het goed te weten dat 
het overwegend vrouwen zijn. Dat vraagt om een meer feminiene toon in de 
communicatie.  
Slechts een paar voorbeelden hoe in communicatie effectiever gestuurd kan worden 
door woord en beeld aan te laten sluiten op de belevingswereld van ouderen. Een 
communicatiestrategie die uitgaat van één of twee segmenten is in eerste instantie 
meer dan genoeg om op te richten.  
 

De boodschap herkenbaar en dichtbij brengen. 
De grootste uitdaging is om ‘langer zelfstandig thuis wonen’ en het aanpassen van de 
woning in gewone woorden bij ouderen onder de aandacht te brengen. Voor 
iedereen, en dus ook voor ouderen, is het vanzelfsprekend om zelfstandig thuis te 
willen blijven. Daar hoeven wij hen niet aan te herinneren. Waar het wel om gaat is 
hoe ouderen dat uiten. Zij praten bijvoorbeeld over de dagelijkse dingen kunnen 
blijven doen, ook als het allemaal wat minder gaat. En hoe zij daar hun woning op 
kunnen inrichten. 
 

Maatwerk met flinke portie eigen ervaring. 
We moeten niet over de ouderen praten als een grote anonieme groep, maar (leren) 
denken in logische groepen en die vervolgens tot leven brengen. Daarbij is het goed 
om ons telkens te realiseren dat het ook over onze dierbaren gaat.  
Vader of moeder, de buurman of buurvrouw en wellicht over uzelf of uw partner. Ga 
het gesprek met hen aan over wat u wilt bereiken en hoe u dat denkt aan te pakken. 
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Luister naar hen, herkennen zij zich in uw verhaal? Gebruik die ervaringen voor het 
letterlijk en figuurlijk wegnemen van de drempel van Jan.  
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