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Voorwoord

De vergrijzing in Nederland neemt fors toe. In 2020 ontstaan er grote 
tekorten aan hulpverleners die de noodzakelijke ‘handen aan het bed’ 
kunnen leveren. Andere alternatieven zijn nodig. De vraag om langer zelf-
standig thuis te wonen neemt toe, maar de middelen die lokale partijen 
hiervoor ter beschikking hebben, nemen sterk af. Deze ontwikkelingen 
vragen om ‘slimme’ oplossingen.

Corporaties investeren al jaren in wonen, welzijn en zorg en werken 
nauw samen met lokale partijen. Maar wat levert die samenwerking op? 
Wat is het resultaat daarvan? Is dit meetbaar te maken en kan, indien 
gewenst, op een goede wijze de samenwerking worden bijgestuurd? Wat 
zijn succesfactoren en wat mogelijke belemmeringen van lokale samen-
werking?

In deze Compact vindt u de omschrijving van vijf cases die aantonen 
dat er juist door slimme samenwerking op lokaal niveau aantoonbaar 
‘winst’ valt te behalen in de totale maatschappelijke kosten in de keten 
van wonen, welzijn en zorg. Het zijn vijf ‘pareltjes’, waarbij de corporatie 
meestal de initiator is, die door ‘slimme’ investeringen en heldere samen-
werkingsafspraken ‘de maatschappij’ concreet geld opleveren. 

Om zichtbaar en tastbaar te maken wat de gevolgen zijn van de inves-
teringen die corporaties en hun lokale samenwerkingspartners doen in 
wonen, welzijn en zorg, is een indicatief MKBA-rekenmodel (maatschap-
pelijke kosten-batenanalyse) op deze vijf cases toegepast. MKBA-modellen 
worden door wetenschap en beleidsmakers algemeen erkend als valide 
rekeninstrumenten om maatschappelijke kosten en baten in beeld te 
brengen. Door het MKBA-rekenmodel toe te passen wordt onder meer 
inzichtelijk gemaakt wat een investering van een corporatie en hun lokale 
samenwerkingspartners in een wonen-welzijn-zorgvoorziening voor 
financiële gevolgen heeft voor de rijksoverheid (Algemene Wet Bijzondere 
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Ziektekosten, AWBZ). Naast alle positieve uitwerking voor het welzijn van 
mensen en hun wens zelfstandig te blijven wonen. 

Het MKBA-model biedt partijen de mogelijkheid om vooraf de kosten en 
baten van investeringen in beeld te brengen. Daarmee kunnen ze een 
goede afweging maken over het te behalen eindresultaat en de afspraken 
en eisen rond lokale samenwerking. Voorwaarde hierbij is wel dat een 
ieder bereid is heldere samenwerkingsafspraken te maken en transparant 
te zijn over de kosten en opbrengsten en de mogelijke (her)verdeling 
 daarvan.
Een corporatie kan de haar beschikbare euro slechts eenmaal uitgeven en 
ze wil dat op een zo verantwoord mogelijke manier (blijven) doen. Deze 
Compact beoogt de leden van Aedes (en hun belanghouders) verder te 
helpen in het maken van de juiste afwegingen. De vijf ‘pareltjes’ kunnen 
inspiratiebronnen zijn om ook elders in het land de noodzakelijke lokale 
samenwerking in wonen, welzijn en zorg verder in te vullen. I

Pieter van Hulten,
teamleider team Wonen, Zorg en Welzijn Aedes
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1

Ontwikkelingen en stand van 
zaken

Corporaties en de voor wonen met welzijn en zorg relevante belanghouders 

hebben te maken met demografische, economische en politieke ontwikkelin-

gen die inwerken op lokale initiatieven. Denk aan de dubbele vergrijzing (een 

groeiend aantal ouderen en we worden gemiddeld ouder), een toenemende 

zorgvraag en te weinig (geschikte) arbeidskrachten voor de zorg. Ook willen 

senioren steeds langer thuis blijven wonen en sorteert het rijksbeleid hierop 

voor. Om welke ontwikkelingen gaat het en wat is de mogelijke impact daar-

van op corporaties en hun lokale belanghouders?

meer ouderen en meer eigen initiatief
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er in 2010 
ruim 2,5 miljoen 65-plussers (zo’n 15 procent van de bevolking). In 2040 
zijn dit er waarschijnlijk ruim 4 miljoen (23 procent van de bevolking). 
Veel van deze senioren zullen er − meer dan vroeger − voor kiezen om 
langer in hun eigen woning te blijven wonen. De overheid stimuleert dit 
ook. Op veel terreinen is er een verschuiving van minder overheid naar 
meer eigen verantwoordelijkheid. Die verschuiving komt niet alleen voort 
uit bezuinigingsdruk, het stoelt ook op de visie van het kabinet. Voorbeel-
den van een terugtredende overheid zijn onder meer het nauwelijks meer 
afgeven van lichtere zorgindicaties (zorgzwaartepakketten (ZZP) 1 en 2). 
Mensen moeten meer zelf hun ondersteuning (mantelzorg) organiseren 
(en betalen). Ze moeten de afstand tot de arbeidsmarkt meer zelf zien te 
overbruggen, en vanaf modaal zelf hun weg vinden op de woningmarkt. 
De trend is onmiskenbaar zichtbaar, maar de effecten van veel maatrege-
len zijn nog niet echt duidelijk.

Burgers nemen zelf steeds meer initiatieven. Corporaties ondersteunen 
huurdersverenigingen en organiseren wijkpanels. Het Verwey-Jonker 
Instituut heeft vorig jaar nieuwe sociale activiteiten van 50-plussers on-
derzocht.1 De onderzoekers ontdekten dat burgers graag willen bijdragen 

1 Stavenuiter, M; Nederland, T; Toorn, van den J. (2011). Tussen kwetsbaar en vitaal. Nieuwe burgerinitiatieven en zelfred-
zaamheid in een ouder wordende samenleving. Utrecht: Verwey-Jonker.
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en ook vernieuwing brengen. Maar de inzet van burgerkracht als oplos-
sing voor maatschappelijke vraagstukken kent ook grenzen. Het aantal 
kwetsbare burgers neemt toe, zoals blijkt uit de recent verschenen rap-
porten van het SCP Kwetsbare ouderen in de praktijk en Kwetsbaar alleen.2 
Er wordt van hen verwacht dat ze zelf een vangnet om zich heen regelen. 
Toch heeft een groot aantal kwetsbare burgers ondersteuning nodig bij 
het regelen van zo’n vangnet. Zij zullen terugvallen op het aanbod van 
corporaties en overige aanbieders van wonen, zorg en welzijn.

Mogelijke impact
Het kabinetsbeleid zoals voorgesteld in het Regeerakkoord leidt tot een • 
koopkrachtdaling.3 Ouderen en lagere inkomens worden relatief zwaar-
der getroffen.
Mensen moeten meer zelf hun eigen zaakjes regelen en minder af-• 
hankelijk zijn van instellingen of overheden. Tegelijkertijd brengt de 
beperking van het persoonsgebonden budget (PGB) de zorg weer terug 
naar de reguliere instellingen.
Hulp en zorg wordt vooral bij de mensen thuis geleverd. Woningen • 
behoeven daarvoor kleine aanpassingen.
Het wordt steeds gemakkelijker om als zelfstandige zonder personeel • 
emplooi te vinden in zorgverlenende beroepen.

Woningcorporaties onder druk
Corporaties maken al vele jaren hun woningaanbod geschikt(er) voor 
ouderen en mensen met een functiebeperking. Daarnaast hebben ze de af-
gelopen jaren veel in maatschappelijk vastgoed, leefbaarheidsprojecten en 
‘veilige buurten’ geïnvesteerd. De laatste tijd zijn veel van deze investe-
ringen onder druk komen te staan, onder meer door de politieke ontwik-
kelingen rond de rol van de corporatie (Europese Beschikking), maar ook 
door een stagnerende woningmarkt en een wereldwijde financiële crisis.

2 Campen, C. van. (red.) (2011). Kwetsbare ouderen in de praktijk. Den Haag: SCP. Campen, C. van (red.) (2011). Kwetsbaar 
Alleen. Den Haag: SCP.

3 Analyse economische effecten financieel kader (bijlage II bij Regeerakkoord), CPB, 2010.

Veel kwetsbare burgers hebben 
ondersteuning nodig bij het regelen van een 
vangnet
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De financiële armslag en de investeringscapaciteit van corporaties staan 
onder druk van onderstaande ontwikkelingen:

De afgelopen jaren lagen veel maatschappelijke ambities op het bordje • 
van de corporaties. Dit heeft hen veel geld gekost. Corporaties zijn 
genoodzaakt zich te heroriënteren.
Mede door het (politiek opgelegde) jarenlang inflatievolgend of zelfs • 
nog lager huurprijsbeleid zijn de inkomsten van de corporaties langza-
mer gestegen dan de uitgaven.
Sinds 2005 zijn de corporaties gefaseerd steeds verder belastingplichtig • 
gesteld. Dit leverde extra kosten op. Bovendien stelde het rijk in 2008 
een financiële heffing op de corporaties in. Het is de bedoeling dat per 
2014 corporaties gaan bijdragen aan de huurtoeslag, een bijdrage van 
naar schatting 650 miljoen euro per jaar.
De koopmarkt in Nederland is gestagneerd door de financiële en • 
vastgoedcrisis. Veel corporaties en commerciële ontwikkelaars zagen 
daardoor de verkoopwinsten in projecten omslaan in verkoopverliezen. 
Strengere eisen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 
en van kapitaalverstrekkers heeft het investeringsvermogen verder 
beperkt.

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heeft de effecten van het 
regeerakkoord voor de sector doorgerekend4: de maatregelen vormen een 
aanslag op de vermogenspositie van de sector. De huurtoeslagheffing 
betekent een vermogensverlies van ruim 9 miljard euro. De vraag is of dat 
is goed te maken met huurstijgingen en verkopen. De rentekosten zijn op 
de iets langere termijn nog slechts met moeite uit de lopende inkomsten 
te betalen.

Dan zijn er nog aanpalende ontwikkelingen die het probleem verder 
versterken:

In regio’s met krimp staan corporaties voor een grote vastgoeduitda-• 
ging.
De rijksoverheid stopt met de ‘wijkaanpak’. Grondexploitaties zijn niet • 
meer sluitend te krijgen, dus er moet geld worden bijgelegd of projec-
ten gaan niet door.

4 Doorrekening effecten Regeerakkoord corporatiesector, CFV (2011).
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Corporaties worden in hun speelveld verder beperkt. Sinds kort mogen • 
ze bijna uitsluitend huishoudens tot een modaal inkomen bedienen.

Bezuinigingen zijn bij corporaties aan de orde van de dag en dat is nieuw 
voor de sector. Nieuwbouwprojecten zijn en worden stilgelegd. Uitgaven 
aan leefbaarheid en bijdragen aan welzijn/zorg staan onder druk. Voor 
meerdere corporaties hebben de veranderde omstandigheden fundamen-
tele gevolgen.

Mogelijke impact
Woningcorporaties bezuinigen en richten zich meer op hun kerntaak (het • 
bieden en in stand houden van voldoende betaalbare huurwoningen).
Alle ‘franje’ wordt in het teken van de kerntaak gebracht.• 
De zorg kan − noodgedwongen en de sector ten spijt − minder dan • 
voorheen op de corporaties rekenen.
Er kan een verdere consolidatieslag (fusies) worden verwacht.• 

zorgorganisaties in zwaar weer
Zorgorganisaties moeten zich de komende jaren steeds meer gaan 
gedragen als marktpartijen. Waren zij vroeger afhankelijk van de norm-
bedragen van de rijksoverheid en was er een contracteerplicht waarbij 
zorginstellingen zeker waren van afzet; nu wordt marktwerking geïn-
troduceerd. De relatie tussen zorgvrager en zorgaanbieder wordt steeds 
sterker. De consument heeft meer vrijheid en de zorgorganisatie loopt 
hierbij meer financieel risico. Dit is niet voldoende om de AWBZ toekomst-
bestendig te maken. De zorg moet ook echt anders, minder en goedkoper. 
Er wordt gesproken over een hervormingsagenda en over een omslag in 
de langdurige zorg. In de AWBZ-programmabrief geeft de staatssecretaris 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan welke maatregelen ze 
daarvoor gaat uitvoeren.

Verschillende AWBZ-taken worden gedecentraliseerd naar gemeenten. 
De gemeenten gaan daarmee het bijbehorende financiële risico dragen. 
Het gaat hier op korte termijn onder andere over de overheveling van de 
extramurale begeleiding naar de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning). Het is de vraag of de gemeenten de ingeboekte efficiencykorting 
kunnen behalen. De financiële risico’s en de efficiencykorting hebben dan 
naar verwachting een dempende werking op het aantal af te geven indi-
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caties. Dagbestedings- en groepsactiviteiten voor zelfstandig wonende 
ouderen zullen afnemen. En zorginstellingen kunnen minder dagbeste-
ding leveren.

Voor zorginstellingen wordt de NHC (normatieve huisvestingscomponent) 
ingevoerd. De vergoeding die een instelling krijgt voor de huisvestings-
kosten wordt daarbij gekoppeld aan het aantal cliënten dat de zorginstel-
ling heeft. Het leegstandsrisico komt voor rekening van de zorginstel-
ling en dat is nieuw voor die sector. Voor de jaren 2012-2017 geldt een 
overgangsregime, het huidige regime wordt procentueel afgebouwd en de 
NHC wordt evenredig opgebouwd. 

De invoering van NHC’s vergemakkelijkt de invoering van het scheiden 
van wonen en zorg en extramuralisering van cliënten. Vanaf 2014 wordt 
voor ouderen met een relatief lichte zorgvraag (ZZP 1 en 2) niet langer een 
woonindicatie gekoppeld aan de zorgindicatie. Zorgorganisaties krijgen 
nog wel hun zorg gefinancierd. Voor het wonen moeten huurpenningen 
worden geïncasseerd. De langetermijnfinanciering voor gemeenschap-
pelijke ruimten en verblijfsdiensten zoals schoonmaak is onzeker. Het 
‘verzorgingshuisconcept’ verdwijnt. Dit moet worden opgevangen door 
(al dan niet geclusterde) woningen waar mensen zelfstandig wonen en (al 
dan niet) zorg krijgen geleverd. De verwachting is dat dit ook voor zwaar-
dere ZZP’s de toekomst is. Dit vraagt een verandering van de werkwijze 
van zorginstellingen.

De in het Regeerakkoord genoemde besparingen voor het scheiden van 
wonen en zorg lopen op van 0,1 miljard euro in 2015 tot 0,3 miljard euro 
structureel. De introductie van de normatieve huisvestingscomponent 
op 1 januari 2012 leidt vanaf 2016 tot structureel lagere uitgaven voor 
kapitaallasten. De besparing van 0,1 miljard euro in 2015 wordt taakstel-
lend meegenomen in het invoeringstraject van het scheiden van wonen 
en zorg. De besparingen die op deze thema’s zijn ingeboekt zijn alleen 
gericht op de vastgoedcomponent van deze ontwikkelingen.

Corporaties richten zich meer op hun 
kerntaak
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De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt bemoeilijken de positie van de 
 zorginstelling. De komende vijftien tot twintig jaar zijn volgens de over-
heid meer dan 400.000 extra medewerkers in de zorg nodig. Door de 
vergrijzing van het werknemersbestand en het toenemend aantal ZZP’ers 
(zelfstandigen zonder personeel) loopt voor de zorginstellingen de druk 
extra op. Zorginstellingen maken noodgedwongen steeds scherpere 
keuzes in wat ze nog wel doen en wat niet meer kan en waar hun toege-
voegde waarde ligt.

De langdurige zorg wordt relatief gezien ontzien in de bezuinigingsdoelen 
van dit kabinet. Hoewel de plannen van de staatssecretaris bezuinigingen 
opleveren, wordt ook structureel 0,85 miljard extra uitgetrokken om te 
investeren in extra personeel en opleidingen. Ook wordt geld vrijgemaakt 
om een jaarlijkse groei van 2,5 procent op te vangen. Dit is niet voldoen-
de; de SER5 schat dat de groei in de vraag naar zorg ongeveer 3,5 procent 
is. Het afremmen van de zorgvraag is echt noodzaak.

Mogelijke impact
Meer senioren blijven thuis wonen.• 
Er moet meer zorg worden geleverd met minder middelen. In de • 
financieringsstelsels (NHC, ZZP, PGB, WMO) en dienstverlening geldt 
versobering.
Er zullen andere vormen van wonen en zorg ontstaan.• 
Zorgorganisaties gaan veel meer (ondernemers)risico lopen. Er is • 
contracteervrijheid; de tarieven én de bezettingsgraad staan niet meer 
vast. Dit geldt voor thuiszorgorganisaties en voor organisaties met 
intramurale zorgproducten.
Een behoorlijk aantal zorgaanbieders kan door het groeiende onderne-• 
mersrisico en de extramuralisering in financiële problemen komen. Een 
deel daarvan kan failliet gaan.
Er wordt een verdere consolidatieslag (fusies) verwacht.• 

5 Langdurige zorg verzekerd, SER (2008).

Zorginstellingen maken steeds scherpere 
keuzes in wat ze wel en niet doen
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gemeenten bezuinigen flink
Gemeenten moeten bezuinigen omdat hun financiering zich verhoudt tot 
de rijksfinanciën (de uitkeringen uit het gemeentefonds volgen trendma-
tig de begroting van de rijksoverheid). De bezuinigingen in het bestuurs-
akkoord zijn ruim 2 miljard euro. Bovendien levert de gemeentelijke 
grondexploitatie geen winsten meer op. Tegelijkertijd neemt de druk op 
de gemeentelijke uitgaven toe. Door de recessie en de vergrijzing melden 
steeds meer mensen zich bij de gemeentelijke loketten (sociale dienst, 
werkgelegenheid, WMO). De gemeentelijke uitgaven op deze begrotings-
posten stijgen overal.

Het bestuursakkoord tussen rijk, provincies en gemeenten heeft de ge-
meenten verantwoordelijk gemaakt voor drie nieuwe taakvelden: jeugd-
zorg (0,3 miljard euro efficiëntiekorting), extramurale begeleiding uit de 
AWBZ (0,1 miljard euro efficiëntiekorting) en de nieuwe regeling ‘werken 
naar vermogen’ (Wajong, WWB/WIJ, WSW) (2 miljard euro bezuiniging). 
Het rijk zet de decentralisatie in als bezuinigingsoperatie.

Vanaf 2013 wordt de ‘extramurale begeleiding’ voor alle nieuwe aanvra-
gen onder de werking van de WMO/gemeenten gebracht. Gemeenten 
zien dit door de toenemende vergrijzing als een groot financieel risico. De 
financiële risico’s en de efficiencykorting hebben naar verwachting een 
dempende werking op het aantal af te geven indicaties. Met het scheiden 
van wonen en zorg voor de lage ZZP’s in 2014 worden die risico’s moge-
lijk nog groter.

Net als voor de AWBZ stijgt voor de WMO de zorgvraag harder dan de 
budgetten. Gemeenten overwegen hogere eigen bijdragen te vragen. Ze 
versoberen pakketten en zoeken bij de toewijzing van individuele WMO-
voorzieningen naar goedkopere alternatieven. Ook op welzijn wordt fors 
bezuinigd. Sommige gemeenten willen het welzijn op nul zetten. Andere 
bezuinigen daarop ‘slechts’ 25 procent.

De zorgvraag stijgt harder dan de budgetten 
voor AWBZ en WMO
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Mogelijke impact
Meer senioren zullen een beroep doen op de WMO.• 
Het belang van woonservicezones neemt toe (voorzieningen in de • 
buurt).
Gemeenten bezuinigen en richten zich meer op hun kerntaak. Veel • 
gemeenten bezuinigen serieus op welzijn.
De nieuwe verantwoordelijkheid uit het bestuursakkoord wordt terug-• 
houdend en met argwaan betreden omdat er grote financiële risico’s bij 
worden verwacht.
De kleinere gemeenten (minder dan 40.000 inwoners) zoeken interge-• 
meentelijke samenwerking om de nieuwe verantwoordelijkheden en de 
bezuinigingen het hoofd te bieden.

rendement als drijfveer
De noodzakelijke investeringen in de opgave van wonen, welzijn en zorg 
door corporaties en hun belanghouders staan door de genoemde ontwik-
kelingen onder druk. Als de baten van een investering in wonen, welzijn 
en zorg bij een andere partij terechtkomen en niet bij de investeerder, dan 
kan de bereidheid voor deze investering laag zijn. Corporaties hebben 
desondanks vaak dit soort investeringen toch voor hun rekening geno-
men. Met de huidige ontwikkelingen zal die mogelijkheid bij corporaties 
noodgedwongen verminderen, mede vanwege de door het rijk opgelegde 
bijdrage van 650 miljoen euro van de corporatiesector aan de huurtoeslag 
vanaf 2014.

Maar heeft de terughoudendheid van corporaties juist geen averechts 
effect? Verschillende voorbeelden laten zien dat investeringen van cor-
poraties in wonen met welzijn en zorg veel rendement hebben. In deze 
Compact zijn er vijf uitgewerkt.

Om de bereidheid tot gezamenlijk investeren in wonen met welzijn 
en zorg te bevorderen, kan een maatschappelijke kosten-batenanalyse 
(MKBA) een hulpmiddel zijn. Dit maakt inzichtelijk waar de kosten en ba-
ten van een investering in wonen, welzijn en zorg neerslaan. Het MKBA-

Investeringen van corporaties in wonen met 
welzijn en zorg hebben veel rendement
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model dat in de cases in deze Compact is gebruikt, maakt zichtbaar dat 
de investeringen door corporaties en andere belanghouders als belangrijk 
bijeffect een significante besparing op de AWBZ opleveren. Vooral corpo-
raties, zorgorganisaties en gemeenten hebben ‘noodgedwongen’ extra 
kosten. Mensen wonen thuis en maken dus eerder gebruik van de WMO 
in plaats van de AWBZ.

Bijdragen aan wonen met welzijn en zorg is een kerntaak van de corpora-
ties. De aantasting van het investeringsvermogen van de corporatiesector 
heeft echter onmiskenbaar tot gevolg dat er (ook) minder geïnvesteerd 
kan worden in wonen met welzijn en zorg. Minder investeringen in wo-
nen met welzijn en zorg zal de druk op duurdere AWBZ-zorg verhogen. Zo 
bezien hebben de corporaties met hun lokale belanghouders de sleutel in 
handen voor kostenefficiëntere laagdrempelige zorg.

Het volgende hoofdstuk gaat dieper in op de winst die samenwerken 
kan opleveren. In de hoofdstukken 3 tot en met 7 worden de vijf cases 
beschreven. Tot slot bevat hoofdstuk 8 conclusies en aanbevelingen. De 
bijlage bevat een korte toelichting op het MKBA-rekenmodel. I

Dit hoofdstuk is geschreven door Pieter van Hulten, teamleider team Wonen, 
Zorg en Welzijn Aedes, Christiaan Luuring, lid team Wonen, Zorg en Welzijn 
Aedes, en Nora de Jeu en Michael van der Velden, adviseurs AEF.
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2

Samenwerken levert winst op

Juist in barre tijden kunnen corporaties met lokale belanghouders het 

verschil maken en laten zien waarom ze op deze aarde zijn: voor de ‘men-

sen die een steuntje in de rug’ nodig hebben en die zijn aangewezen op de 

combinatie wonen met zorg. Dat betekent blijven investeren ondanks de ook 

noodzakelijke bezuinigingen. Wellicht minder of anders investeren, maar 

met het MKBA-model kan dat wel gerichter.

winst in kwaliteit én geld
Gerichte (meetbare) investeringen in de ‘onderkant van de zorg’ (vooral in 
welzijn en wonen) samen met lokale samenwerkingspartners en van-
uit het perspectief van de (oudere) huurder(s) levert winst op. Winst in 
een grotere kwaliteit van leven als senioren langer thuis kunnen blijven 
wonen, maar ook winst in geld, die wordt aangegeven met het in deze 
Compact geïntroduceerde MKBA-model. Dit model zet de investeringen 
van de betrokken partijen (waaronder de corporaties) af tegen de maat-
schappelijke baten.

De grafiek van Schröfer maakt dit duidelijk. Met het klimmen der jaren 
stijgt bij mensen de hulpvraag (stippellijn). Het ‘probleemoplossend ver-
mogen’ (de manier waarop mensen in staat zijn de dagelijkse levensver-
richtingen te regelen) daalt (dichte lijn). Het snijpunt van deze twee lijnen 
(snijpunt 1) betekent een belangrijk moment voor de betrokken oudere. 
Vaak denkt hij of zij op dat moment aan mogelijke vormen van intramu-
rale zorg, omdat hij het thuis niet meer redt. Dit snijpunt zal bij ieder op 
een verschillende leeftijd plaatsvinden, maar gemiddeld is er rond het 
72ste levensjaar een duidelijke toename van functiestoornissen.

Door te investeren aan de ‘onderkant van de 
zorg’ stijgt de hulpvraag minder snel
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Door te investeren aan de ‘onderkant van de zorg’ stijgt de hulpvraag 
minder snel en daalt ook het ‘probleemoplossend vermogen’ minder snel 
(snijpunt 2). Mensen kunnen dus langer thuis blijven wonen en doen later 
een beroep op de zorg. Daardoor dalen ook de kosten.

Figuur 1 Visie op levensloop: de grafiek van Schröfer

Onderkant zorg ‘Winst’ Hulpvraag

Snijpunt 1 Snijpunt 2

Probleemoplossend vermogen

Bron: Humanitas

allianties corporaties en belanghouders
Voorbeelden uit de praktijk maken dat duidelijk. De vijf cases uit deze 
Compact zijn alle voorbeelden van allianties tussen corporaties en overige 
lokale partijen. Dat zijn verschillende ‘soorten’ allianties, mede afhanke-
lijk van de couleur locale. Enkele overeenkomsten zijn er wel, namelijk in 
de visie op de levensloop. Alle voorbeelden laten zien wat de ‘winst’ is 
tussen snijpunt 1 en snijpunt 2 volgens het MKBA-model, nog los van het 
vergroten van de kwaliteit van leven als senioren langer thuis kunnen 
blijven wonen. Voor de (oudere) huurders betekent het investeren aan de 
‘onderkant van de zorg’ dat het moment waarop ze overwegen gebruik te 
maken van een intramurale voorziening wordt uit- en misschien zelfs wel 
afgesteld.
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waarom gaan corporaties uit de cases allianties met lokale 
partners aan?
In 2001 is als zesde prestatieveld aan het BBSH het ‘bijdragen 
aan de combinatie wonen en zorg’ toegevoegd. Van corpora-
ties mag worden verwacht dat zij die taak ook uitvoeren. Het 
BBSH vormt echter niet de belangrijkste drijfveer. Corporaties 
zijn maatschappelijk ondernemers. De legitimiteitsdiscussie is 
nu zeer actueel: waarom/waartoe zijn wij op aarde? Hoewel 
corporaties deze vraag verschillend beantwoorden, als het 
gaat om de doelgroep waarop zij zich richten komt steevast 
naar voren dat het gaat om mensen ‘die een steun in de rug 
nodig hebben’. Niet alleen ‘een steun in de rug’ rond betaalbare 
woningen, maar juist ook ‘een steun in de rug’ voor mensen die 
zijn aangewezen op de combinatie van wonen met zorg. Corpo-
raties willen voldoen aan de nadrukkelijke wens van senioren 
zelf om langer thuis te blijven wonen. En laten we eerlijk zijn: 
langer zelfstandig thuis betekent ook minder mutatiekosten en 
plezierige huurders (senioren betalen op tijd, veroorzaken geen 
overlast en bewonen de woning netjes). Een groot deel van de 
huurders van corporaties bestaat uit 55-plussers en dat deel 
zal alleen maar groter worden met de ‘dubbele’ vergrijzing.

De cases in deze Compact illustreren dat corporaties ‘het 
langer zelfstandig thuis wonen’ niet alleen kunnen (of moe-
ten willen) regelen. Het betreft in alle gevallen een integrale 
aanpak: naast een geschikte woning gaat het om een geschikte 
woonomgeving, aanwezigheid en bereikbaarheid van voldoende 
welzijns- en zorgvoorzieningen. Juist deze vijf cases zijn geko-
zen omdat het goede praktijkvoorbeelden zijn van de samen-
werking tussen corporaties, zorginstellingen en gemeenten. Ze 
zijn allemaal gericht op het langer thuis laten wonen. In elke 
case wordt daarvoor een andere oplossing gekozen, namelijk 
dienstverlening, levensloopbestendig maken, multifunctio-
nele accommodatie gericht op de actieve ouderen en domotica. 
Bovendien blijkt uit de cases dat het werkt.
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De verschillende allianties van de cases in deze Compact bevinden zich op 
verschillende plaatsen aan de linkerkant van de grafiek. Het MKBA-model 
kan corporaties en hun lokale belanghouders helpen hun keuzes tot inten-
sieve samenwerking en investeringen aan ‘de onderkant van de zorg’ te 
onderbouwen, te meten en waar nodig bij te sturen. I

Dit hoofdstuk is geschreven door Pieter van Hulten, teamleider team Wonen, 
Zorg en Welzijn Aedes, en Christiaan Luuring, lid team Wonen, Zorg en Wel-
zijn Aedes.
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3

Case 1: Roos, Maastricht

Hulp en korting bij verhuizen, klussen, tuinonderhoud, het op orde krijgen 

van financiën en administratie, huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, 

cursussen of het anderszins greep krijgen op het eigen leven. Dat krijgen 

mensen voor hun lidmaatschap van Roos, een initiatief van corporaties 

Woonpunt en Maasvallei en zorgaanbieder RIBW Heuvelland uit Maastricht, 

waarmee ze het wonen van mensen prettiger en gemakkelijker willen maken.

de opgave: antwoord op mantelzorgvragen
Steeds meer huurders klopten aan bij de corporatie met vragen en klus-
sen. En steeds meer (vaak oudere) huurders bleken extra ondersteuning 
nodig te hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Ondersteuning 
uiteenlopend van het doen van een extra klusje tot het volledig uitzoeken 
van thuiszorgmogelijkheden of het doen van de administratie. Ondersteu-
ning waarvoor een corporatie in principe niet is opgericht en ingericht. 
Ook zorginstellingen zagen het groeiend aantal vragen op het snijvlak 
van wonen en zorg/welzijn. Vaak typische mantelzorgvragen die door de 
grote vergrijzing in de regio sterk (gaan) toenemen.
In 2006 vonden Woonpunt, Maasvallei en RIBW het tijd voor actie en 
richtten zij samen Roos op. Nu regelt Roos diensten en kortingen. Dien-
sten die het mogelijk maken (langer) thuis te wonen en kortingen die bij 
ruim honderd partners (uiteenlopend van fietsenmaker tot zorgverzeke-
raar) gebruikt kunnen worden.

Roos is niet specifiek gericht op ouderen, maar in de praktijk blijken zij 
veel gebruik te maken van de diensten. Roos neemt daarbij de plaats 
van een mantelzorger in. Zo worden senioren al in een vroeg stadium 
ondersteund en ‘laagdrempelig’ geholpen bij vragen uiteenlopend van 
het regelen van schoonmaak en zorg tot theaterbezoek. Mensen blijven 
langer zelfredzaam en actief.

Voor de betrokken corporaties Woonpunt en Maasvallei en zorginstelling 
RIBW is Roos het regelloket voor vragen en diensten die niet tot de kern-
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taak behoren. Zij ontlast daarmee de organisaties. Daarnaast schakelen de 
corporaties zelf, maar ook gemeenten en instellingen, Roos in voor klus-
sen die ze tegen scherpe prijzen uitvoert. De vaak grotere klussen zorgen 
voor de ‘massa’ die nodig is om ook de kleinere klussen − overigens niet 
alleen op het gebied van zorg en welzijn − rendabel aan te bieden.

het aanbod van roos
Een lidmaatschap van Roos kost maximaal 18 euro per jaar. Voor dat geld 
regelt Roos algemene kortingen en ondersteuning bij diensten zoals:

verpleging, verzorging• 
persoonlijke assistentie voor senioren (zelfstandig wonen)• 
verhuis-, klussen-, tuinservice• 
administratie• 
huishoudelijke hulp.• 

Roos is tussenpersoon, vraagt offertes aan en onderhoudt het contact met 
de leverancier. De klant betaalt zelf voor de dienst. Voor deze dienstverle-
ning brengt Roos bij de klant bemiddelingskosten in rekening. Meestal is 
dat de helft van de korting die de leverancier biedt.

mevrouw jansen (76 jaar):
‘Mijn kinderen wonen niet meer dicht in de buurt. Ik zie Roos 
meer als mijn handige schoonzoon, die ik gemakkelijk kan in-
schakelen om juist die kleine dingetjes te doen waar ik soms als 
een berg tegenop zie. Dat geeft me echt een zeer gerust gevoel.’

roos in cijfers
maart 2011: 3.300 betalende leden, waarvan 1.600 senioren en ruim 50 • 
procent eengezinshuishoudens
prognose 2012: 33.000 leden (vennoten maken hun huurders en/of • 
medewerkers lid)
bedrijfslasten: 350.000 euro per jaar, 3 fte• 

Roos regelt algemene kortingen en 
ondersteuning bij diensten
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drie vennoten: Woonpunt, Maasvallei, RIBW, aantal stijgt• 
aanloopinvestering: 560.000 euro• 
aantal ouderen extramuraal in plaats van intramuraal: nu al 7 concrete • 
gevallen, besparing 18.000 euro per persoon per jaar; aantal groeit
waarschijnlijk kunnen ook mensen met een psychisch probleem door • 
Roos gemakkelijker zelfstandig wonen
meerwaarde voor rijk: 8,2 miljoen euro.• 

rollen en taken samenwerkingspartners
woningcorporatie(s): eigenaar, investeerder/geldschieter, afnemer van • 
diensten
zorginstelling: eigenaar, investeerder/geldschieter, afnemer van • 
 diensten
dienstverleners: uitvoerder• 
leden/cliënten: afnemer van diensten.• 

effecten
Roos biedt oplossing van seniorenvraagstuk in een snel vergrijzende regio.• 
Roos biedt vergelijkbare zorg met fors lagere kosten en hogere • 
 kwaliteit:

bewoners wonen langer thuis –
bij ontbreken mantelzorg springt Roos desgewenst in –
nu al voor zeven bewoners vergelijkbare zorg tegen lagere kosten  –
(extramuraal in plaats van intramuraal); aantal groeit.

Woningcorporatie(s) kunnen zich op hun kerntaken richten:• 
Roos is het regelloket voor vragen/diensten die niet tot de kerntaak  –
behoren; ze ontlast daarmee de organisatie
mutatiegraad is lager omdat senioren langer thuis wonen –
daardoor gunstige waardeontwikkeling vastgoed. –

Zorginstellingen kunnen zich beter op hun kerntaken richten:• 
Roos is het regelloket voor vragen/diensten die niet tot de kerntaak  –
behoren

De mutatiegraad is lager omdat senioren 
langer thuis wonen
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Roos is een eerste stap naar het ‘ontzorgen’ van (ouderen)zorg en  –
welzijn; de zorgverlener laat de niet-zorgtaken over aan de marktpar-
tij wiens kerntaak dat is, de behoefte van de cliënt is leidend.

Er is inkoopvoordeel bij producten en diensten voor gebruikers en • 
instellingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor WMO-hulpstukken, maar ook 
voor de fietsenmaker, de hovenier en de bouwmarkt.

En ook:
groot bereik: van 1.600 senioren naar ongeveer 16.000 in 2012• 
goed kopieerbaar.• 

ksf’s, knelpunten, oplossingen
Een commerciële werkwijze is essentieel voor het slagen van dit concept:

kleine en slimme organisatie bewust van eigen kosten• 
verhouding projecten en particuliere dienstverlening 30:70 procent• 
marketing inzetten (kortingen als marketingtool, diensten als • 
 kernproduct).

Er moet maatschappelijk engagement zijn bij de investeerders. Zij zien 
hun investering vooral terug in het welzijn van de gebruikers en minder 
in euro’s. Er zijn indirecte effecten op de organisatie en de waardeontwik-
keling. De werkelijke winst is voor de bewoners en de staatskas.

maatschappelijke kosten en baten
De maatschappelijke kosten-batenanalyse toont over vijftien jaar een 
totale baat van bijna 20,2 miljoen euro.
Conclusie: het concept geeft een besparing op de AWBZ van 7,6 miljoen 
euro en een hogere kwaliteit van leven. I

Dit hoofdstuk is geschreven door Nora de Jeu en Michael van der Velden, advi-
seurs AEF.

Kortingen worden ingezet als 
marketingtool, diensten als kernproduct
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Tabel 1 Maatschappelijke kosten en baten Roos 

Netto con-
tante waarde 
(x 1 miljoen)

Corporatie

Rijk

G
em

eente

Zorg instelling

Externe partij

G
ebruiker

V
erzekeraars

Totaal

A
W

BZ

O
verig

W
M

O

Vastgoed

Nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Exploitatie

Aanvangs
investering

0,3 nvt nvt nvt 0,3 nvt nvt nvt 0,6

Lidmaat
schappen

1,4 nvt nvt nvt 0,3 0,6 nvt nvt 2,3

Effecten kwantificeerbaar

Veranderende 
zorgvraag 
(care)

nvt 7,6 0,6 0,3 nvt nvt 0,1 0,4 8,2

Besparingen 
dienst
verlening

1,3 nvt nvt nvt 0,3 nvt nvt nvt 1,6

Kortingen + nvt nvt + + nvt 13,2 nvt 13,2

Effecten niet kwantificeerbaar

Welzijn nvt nvt nvt nvt nvt nvt ++ nvt nvt

Veiligheid nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Waarde
ontwikkeling 
vastgoed

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Totaalresultaat -0,4 7,6 0,6 -0,3 -0,2 -0,6 13,1 0,4 20,2
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Figuur 2 Netto contante waarde na x jaar exploitatie Roos
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4

Case 2:  Charley Toorop Toren, 
Rotterdam

Ook mensen met dementie kunnen ‘extramuraal’ wonen. Dat blijkt wel uit 

het project Charley Toorop Toren in Rotterdam. Juist het versterken van man-

telzorg door de ondersteuning van professionals bleek van essentieel belang 

én haalbaar. Een wijziging in de AWBZ maakte hieraan een eind.

de opgave: echtparen niet uit elkaar halen
Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR) weet uit de praktijk dat de 
scheiding van echtparen vanwege de dementie van een van beiden vaak 
voor schrijnende situaties zorgt. Het uitgangspunt van de corporatie en 
de zorgorganisatie bij dit project was dan ook: ‘Een echtpaar dat al zeer 
lang met elkaar leeft, haal je niet uit elkaar’.

De diagnose dementie heeft veel impact op de patiënt en diens partner. 
De dementerende verliest langzaam de grip op het leven. De inzet en zorg 
die van de partner wordt gevraagd, is groot en er komt een punt waarop 
(veel) professionele hulp noodzakelijk is. Meestal betekent dit intramurale 
opname van de dementerende, terwijl partners het liefst bij elkaar blijven 
en de opgebouwde mantelzorgstructuur veel professionele kosten kan 
besparen.

Nieuwe woonvormen waarin mantelzorg en professionele zorg elkaar 
versterken, zijn een uitkomst. Eind 2005 hebben bewoners hun intrek ge-
nomen in de Charley Toorop Toren. Stichting Ouderenhuisvesting Rotter-
dam heeft hierin in samenwerking met zorginstelling de Stromen Opmaat 
Groep 26 appartementen gebouwd voor mensen met dementie en hun 
partner. De Stromen Opmaat Groep leverde extramurale zorg en begelei-
ding aan de dementerende bewoners. De woningen waren ondergebracht 
in vier kleinschalige groepen. De aanwezigheid van professionele zorg 
ontlastte de partner zonder de bestaande mantelzorg te verdringen. Dit 
draagt bij aan de doelstelling van beide organisaties om mensen zo lang 
mogelijk zelfstandig en op een eigen manier hun leven te laten leiden. 
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Met de bouw van de Charley Toorop Toren is beoogd randvoorwaarden te 
creëren om deze doelstelling te kunnen realiseren.

Het samen kunnen blijven leven met de partner, het faciliteren van 
mantelzorg en het minder instellingsgewijs leveren van verpleeghuiszorg 
zorgde voor een hoger welzijnsniveau. Stichting Ouderenhuisvesting 
Rotterdam is hierin voorwaardenscheppend geweest met de realisatie van 
levensloopbestendige woningen en ontmoetings- en zorgruimten.

de deceptie
De start van het project was veelbelovend. In het begin was het voor 
zowel medewerkers als bewoners nog zoeken naar de balans tussen eigen 
regie, zelfstandigheid en aanwezigheid van de partner. Maar de aanpak 
werkte, als ‘een warme deken die om de bewoners heen is geslagen’.
Hoewel de dementerende bewoners een indicatie hadden voor intramu-
raal wonen, konden ze in deze omgeving, samen met hun partner, extra-
muraal blijven wonen met uitgebreide extramurale zorg. Wonen en zorg 
bleven gescheiden. De indicatiestelling versoberde echter en de zorgin-
stelling kon haar diensten niet langer rendabel aanbieden. Dit betekende 
na drie jaar het einde van de bewoning van de 26 appartementen voor de-
menterenden en hun partners. De dementerenden werden opgenomen in 
reguliere verpleeghuizen terwijl hun partners eigen woonruimte hielden.
Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam heeft de woningen als regu-
liere huurwoningen in de markt gezet. Omdat het levensloopbestendige 
woningen waren, was de afzet geen probleem. De extra voorzieningen 
en het gerealiseerde atrium hadden voor de corporatie kostenverhogende 
effecten.

Dementerende bewoners konden samen 
met hun partner extramuraal blijven wonen 
met uitgebreide extramurale zorg
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de heer pietersen (74 jaar):
‘Met de hulp (van vrijwilligers en professionals) die wij ont-
vingen in onze woning in de Charley Toorop Toren lukte het 
mij om mijn vrouw die dementerend is, toch zelfstandig thuis te 
laten wonen. Ik kreeg gewoon de ruimte om zelf weer even “op 
adem” te komen. Door de nieuwe indicatiestelling is deze hulp 
niet meer mogelijk. Mijn vrouw is uiteindelijk toch verhuisd 
naar een verpleeghuis.’

charley toorop toren in cijfers
26 levensloopbestendige (sociale) huurwoningen geclusterd in 4 ‘klein-• 
schalig wonen’ woongroepen (AWBZ-deel) aan een atrium
93 levensloopbestendige (sociale) huurwoningen, 36 adressen met zorg • 
thuis
330 m2 maatschappelijke ruimte (kinderdagverblijf, ontmoetings-• 
ruimte, een huisartsen- en fysiotherapeutenpraktijk, een centrum voor 
deeltijdzorg/dagopvang en zorgpost van de Stromen)
1.500 m2 bedrijfsruimte• 
intramuraal zorgcentrum ‘De Vijf Havens’ om de hoek.• 

effecten
Mantelzorg en professionele zorg versterken elkaar:• 

minder professionele zorg nodig –
mantelzorgers hebben lotgenoten als buren: geeft steun –
mensen wonen langer zelfstandig –
scheiding van wonen en zorg al doorgevoerd –
minder instellingsgewijs leveren van verpleeghuiszorg en daardoor  –
hogere kwaliteit van leven.

Er waren extra investeringen van de corporatie nodig: per woning is • 
ongeveer 15.000 euro meer dan gemiddeld geïnvesteerd (installatietech-
niek, compartimentering, situering, atrium). De onrendabele top van de 
26 zorgwoningen werd daardoor 15.000 euro hoger dan normaal.
De zorgstichting leverde aanvankelijk aan 26 adressen hulp en zorg • 
zodat de dementerende bewoners zelfstandig konden blijven wonen.
De voordelen zijn teniet gedaan toen de zorgorganisatie zich moest • 
terugtrekken door wijziging in de (toepassing van de) regelgeving:
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bewoners met een indicatie kregen alsnog een verpleeghuisplaats –
de partners kregen een zelfstandige woning –
partners werden alsnog uit elkaar gehaald –
er ontstond verlies aan vertrouwen in toekomstige experimenten. –

ksf’s, knelpunten, oplossingen
Continue wijzigingen in de financiering en het beleid rond zorg, maakt 
dat zorgpartijen geen zekerheden kunnen geven voor langjarige participa-
tie. Vastgoed moet 40 à 50 jaar worden geëxploiteerd. Investeerders zijn 
terughoudend met investeren in zorgvoorzieningen.
In deze case is de zorginstelling noodgedwongen uitgestapt. Het stop-
pen van dit initiatief is volledig tegenstrijdig met de ingeslagen weg naar 
zelforganisatie van ouderen, samenwerking tussen formele en informele 
zorg en de transitie van AWBZ-zorg naar WMO.
Door uitsluitend hoogwaardige, (grote) levensloopbestendige woningen 
te bouwen heeft de corporatie grote verliezen weten te voorkomen. De 
woningen zijn herbestemd voor andere doelgroepen.

rollen en taken samenwerkingspartners
woningcorporatie: investeerder in woningen en bedrijfsruimten, ver-• 
huurder
zorgleverancier: verlener van 24-uurs zorg, hulp aan huis (WMO/AWBZ), • 
zorg aan huis (AWBZ)
marktpartijen: huurder praktijkruimte (huisarts en fysiotherapeut)• 
bewoners: verlener mantelzorg en afnemer zorg.• 

maatschappelijke kosten en baten
Het project is gestopt en de cliënten zijn terug naar de reguliere zorg. 
Eventuele maatschappelijke baten zijn daarom moeilijk te bepalen. Als 
het project toch (vanuit de AWBZ) mogelijk zou worden gemaakt, is er 
naar verwachting wel een meerwaarde. Op basis van een ruwe inschat-
ting wordt dan over vijftien jaar een minimale AWBZ-baat van 1,4 miljoen 
euro ingeschat. De totale maatschappelijke baat is dan 1 miljoen euro.
Conclusie: het concept geeft in potentie een besparing op de AWBZ van 
1,4 miljoen euro en een aanmerkelijk hogere kwaliteit van leven. I

Dit hoofdstuk is geschreven door Nora de Jeu en Michael van der Velden, 
 adviseurs AEF.
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Tabel 2 Maatschappelijke kosten en baten Charley Toorop Toren 

Netto con-
tante waarde 
bij 40 jaar 
exploitatie  
(x 1 miljoen)

Corporatie

Rijk

G
em

eente

Zorginstelling

Com
m

erciële partij

G
ebruiker

V
erzekeraars

Totaal

A
W

BZ

O
verig

W
M

O

Vastgoed

Aanvangs
investering

0,4 nvt nvt nvt onbe
kend

nvt nvt nvt 0,4

Exploitatie

Nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Effecten kwantificeerbaar

Veranderen
de zorgvraag 
(care)

nvt 0,5 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 0,5

Scheiden 
 wonen en 
zorg

nvt 0,9 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 0,9

Effecten niet kwantificeerbaar

Welzijn nvt nvt nvt nvt nvt nvt ++ nvt nvt

Veiligheid nvt nvt nvt nvt nvt nvt + nvt nvt

Waarde
vermeer
dering

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Totaalresul-
taat

-0,4 1,4 - - onbe-
kend

- - - 1
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5

Case 3: Insulinde, Nijmegen

In het project Insulinde in Nijmegen heeft woningcorporatie Portaal het 

initiatief genomen tot onder meer het ‘opplussen’ van bestaande woningen 

zodat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Kenmerkend voor 

het project is de intensieve wijze waarop de corporatie heeft geprobeerd 

bewoners zelf bij het project te betrekken.

de opgave: integrale aanpak wonen, welzijn en zorg
De bestaande woningvoorraad in Nijmegen is onvoldoende geschikt 
voor het huisvesten van de groeiende groep ouderen met een zorg- en/of 
hulpvraag. Ook het zo veel mogelijk levensloopbestendig bouwen in de 
(her)ontwikkelgebieden is niet toereikend om aan de vaak wijkgebonden 
woonwens van de steeds ouder wordende inwoners tegemoet te komen. 
Reden voor woningcorporatie Portaal om het project Insulinde te starten, 
waarmee senioren en mensen met een functiebeperking in staat worden 
gesteld zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Dit geldt voor bestaande 
huurders, maar ook voor woningzoekenden die vanwege een functiebe-
perking een voor wonen en zorg geschikte woning nodig hebben.

De integrale aanpak van wonen, welzijn en zorg bestaat in principe uit:
het aanpassen van woningen (drempels, sanitair en keuken, scootmo-• 
bielplaatsen, veiliger looppaden naar de winkels en dergelijke)
het aanbieden van activiteiten en diensten: voor de realisatie van een • 
integraal aanbod is contact gezocht met de Zorggroep Zuid-Gelderland 
(ZZG) en de Stichting Welzijnswerk Ouderen Nijmegen (SWON)
het stimuleren van bewoners en organisaties om de sociale infrastruc-• 
tuur (onder meer mantelzorg) te versterken.

De integrale aanpak van wonen, welzijn en 
zorg bestaat uit woningaanpassingen en het 
aanbieden van diensten
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Voor de ingreep woonden zelfstandig wonende ouderen in standaard 
sociale huurwoningen. Na de ingreep wonen zij in sociale huurwoningen 
die het Politiekeurmerk De Veilige Woning en het Woonkeur-label hebben 
(rollatordoorgankelijk, geschikt voor mindervalide mensen/mensen met 
een beperking en dergelijke).

bewoners zelf actief
Naast een geschikte woning, woonomgeving en voldoende welzijns- en 
zorgvoorzieningen in de buurt, laat dit project zien dat door gerichte aan-
dacht van de corporatie voor de wensen en behoeften van de bewoners 
tijdens het proces de bewoners zelf veel actiever zijn geworden. Zo orga-
niseren ze weer zelf activiteiten in de ontmoetingsruimte. De introductie 
van een modelwoning en het feit dat in eerste instantie ‘slechts’ twintig 
van de zestig woningen zouden voldoen aan het Woonkeur Bestaande 
Bouw bleken de slaagkans vergroot te hebben. Bewoners gaven zelf aan 
dat niet ‘slechts’ twintig maar alle woningen zouden moeten voldoen aan 
het Woonkeur Bestaande Bouw. In andere ‘opplusprojecten’ blijkt het juist 
zeer moeizaam om (70 procent van) de bewoners mee te krijgen met de 
voorgestelde inpandige verbouwingen.

Corporatie Portaal nam het initiatief in nauw overleg met bewoners. 
Daarna is intensief samengewerkt met gemeente, zorg- en welzijnsor-
ganisaties in de buurt. De gemeente Nijmegen heeft vooralsnog niet 
meebetaald aan de kosten van de renovatie van de woningen. Wel heeft 
de gemeente de scootmobielstalling in het wooncomplex gefinancierd. 
Verder wil de gemeente Nijmegen meedenken aan een mogelijke bijdrage 
(vanuit de WMO) bij de aanpak van andere wooncomplexen net zoals dat 
bij Insulinde is gebeurd.

Door de aandacht voor de wensen van 
bewoners zijn zij zelf veel actiever 
geworden
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de heer peters (81 jaar):
‘Er zijn door het “opplussen” van de woning veel nieuwe con-
tacten ontstaan in de flat. We spreken elkaar ook meer aan. 
Een buurvrouw bleek moeite te hebben met het halen van de 
boodschappen bij de super. Ik breng nu drie buren elke vrijdag-
morgen naar de buurtsuper in mijn auto waarvoor ik dan een 
kleine onkostenvergoeding krijg. Zo helpt de lamme de blinde. 
Je kunt altijd nog iets betekenen voor een ander ook als je van 
alles mankeert. Ook ben ik erg blij met de nieuwe initiatieven 
van bewoners in onze ontmoetingsruimte. Er is altijd wat te 
doen.’

insulinde in cijfers
61 sociale huurwoningen (19 driekamerwoningen, 42 tweekamerwo-• 
ningen, 65 tot 75 m2, gebouwd in 1974)
75 huidige huurders, gemiddelde leeftijd 77 jaar• 
500 meter afstand tot voorzieningen en verzorgingshuis• 
investeringskosten woningcorporatie: 1,1 miljoen euro (18.000 euro per • 
woning)
naar schatting 10 ouderen extramuraal in plaats van intramuraal: be-• 
sparing van 18.000 euro per persoon per jaar
meerwaarde voor rijk: 1,9 miljoen euro.• 

rollen en taken samenwerkingspartners
woningcorporatie: verhuurder, investeerder en regisseur samenwerking • 
zorg-, ouderenorganisaties en bewonersorganisatie. Inzet buurtbeheer-
der tien uur per week
zorgleveranciers: verlener hulp aan huis (WMO/AWBZ), zorg aan huis • 
(AWBZ)
welzijnsorganisaties: organisator welzijnsactiviteiten en spreekuur en • 
bevorderaar zelfredzaamheid bewoners
bewonersvereniging: organisator activiteiten voor bewoners• 
gemeente: financier scootmobielplaatsen.• 
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effecten
Insulinde biedt oplossing van woonvraagstuk senioren in een snel • 
vergrijzende regio.
Bewoners kunnen langer thuis blijven wonen:• 

fors lagere zorgkosten dan bij intramurale opname –
bestaande (mantel)zorg blijft in tact –
behoud en versterking van de eigen sociale infrastructuur en zelfred- –
zaamheid
toename van het welzijnsniveau. –

Door de aandacht voor de wensen en behoeften van de bewoners tij-• 
dens het proces zijn de bewoners zelf veel actiever geworden.
De bewoners zijn erg tevreden over de toegankelijkheid en gebruiks-• 
kwaliteit van de woningen.
De bewoner(sorganisatie) organiseert nu veel meer activiteiten voor de • 
bewoners. De zelfredzaamheid is daardoor toegenomen.
Door het project Insulinde onderzoekt de gemeente de mogelijke col-• 
lectieve inzet van WMO-gelden bij zowel nieuwbouw als bij aanpassing 
van bestaand bezit.

En ook:
verlenging levensduur vastgoed• 
goed kopieerbaar• 
middelgroot bereik (90 senioren).• 

ksf’s, knelpunten, oplossingen
Het creëren van draagvlak bij bewoners is essentieel voor succes. Dat is 
uiteindelijk gelukt en had als bijproduct dat de bewoner(sorganisatie) nu 
veel actiever is in het organiseren van welzijnsactiviteiten.
Het activeren van de zorgorganisaties blijkt lastig. Ze hebben geen ‘vrije 
middelen’. Zonder indicaties geen diensten.
De gemeente financiert de scootmobielplaatsen en zou daarvoor de ver-
gunning afgeven. Het komt er zeker, maar dit verloopt stroperig en is tot 
op heden nog niet gerealiseerd.
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Tabel 3 Maatschappelijke kosten en baten Insulinde 

Netto con-
tante waarde 
bij 40 jaar 
exploitatie  
(x 1 miljoen)

Corporatie

Rijk

G
em

eente

Zorginstelling

Com
m

erciële partij

G
ebruiker

V
erzekeraars

Totaal

A
W

BZ

O
verig

W
M

O

Vastgoed

Aanvangs
investering

1,1 nvt nvt 0,0 nvt nvt nvt nvt 1,1

Exploitatie

Buurt
beheerder

0,1 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 0,1

Effecten kwantificeerbaar

Veranderende 
zorgvraag 
(care)

nvt 1,8 0,1 0,1 nvt nvt 0,1 0,1 1,8

Besparingen 
WMO

nvt nvt nvt 0,1 nvt nvt nvt nvt 0,1

Effecten niet kwantificeerbaar

Welzijn nvt nvt nvt nvt nvt nvt ++ nvt nvt

Veiligheid nvt nvt nvt nvt nvt nvt + nvt nvt

Waarde
ontwikkeling 
vastgoed

nvt nvt nvt nvt nvt nvt 0 nvt nvt

Totaalresultaat -1,2 1,8 0,1 -0,0 - - -0,1 0,1 0,6

Figuur 3 Netto contante waarde na x jaar exploitatie Insulinde
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maatschappelijke kosten en baten
De maatschappelijke kosten-batenanalyse toont over 15 jaar een totale 
baat van 0,6 miljoen euro.
Conclusie: het concept geeft een besparing op de AWBZ van 1,8 miljoen 
euro en een hogere kwaliteit van leven. I

Dit hoofdstuk is geschreven door Nora de Jeu en Michael van der Velden, advi-
seurs AEF.
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6

Case 4:  Zonnestein-Eemstein, 
Zwijndrecht

Het project Zonnestein-Eemstein valt op vanwege de samenwerking van 

corporatie Woonkracht10 met een commerciële ‘uitbater’ van een leisure 

center. Op deze ‘ontmoetingsplek’ staat niet de zorg centraal maar wordt 

juist aanspraak gedaan op sport en beweging en dat wat mensen nog wel 

kunnen. Deze case laat zien dat bij het zoeken naar oplossingen de corporatie 

out of the box moet kunnen denken.

de opgave: thuis wonen tot de laatste dag
Begin 2000 waren ze aan de beurt. De vier verouderde portiekflats van 
Zonnestein-Eemstein waren toe aan groot onderhoud. Eigenaar woning-
corporatie Woonkracht10 (toen nog Forta geheten) stond voor de keus: 
renoveren of slopen.
Net als in de rest van Zwijndrecht kenden de flats een sterke vergrijzing. 
De gemiddelde leeftijd van de bewoners was op dat moment 75 jaar. Al-
ternatieven voor deze mensen waren en zijn binnen de gemeente schaars. 
Vooruitlopend op het kabinetsbeleid besloot Woonkracht10 voor deze 
flats in te zetten op ‘thuis wonen tot de laatste dag’.

Om dit te realiseren was een ‘simpele’ renovatie van het vastgoed niet 
voldoende. Thuis wonen tot de laatste dag vraagt een intensiever wel-
zijns- en voorzieningenniveau dan in de flats uit de jaren zeventig aan-
wezig was. Doel was een omgeving te creëren die mensen faciliteert om 
tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis te wonen en een actieve en sociale 
levensstijl vast te houden. Een omgeving niet gericht op zorg en onder-
steuning, maar op zelfredzaamheid, vitaliteit en welzijn. Zo ontstond het 
leisure center.

Niet de zorg staat centraal maar sport en 
beweging
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senior live & leisure center
Met zwembad, fitness, sauna/zonnebank, bewonerssociëteit en andere 
faciliteiten biedt het complex alles voor een actieve en gezonde levens-
stijl. Er is leven in de brouwerij, men ontmoet elkaar tijdens het sporten 
of voor een kop koffie of een maaltijd bij de, door de bewonersvereniging 
gerunde, bewonerssociëteit. Bewoners hebben voor de faciliteiten een 
passe partout waarvoor zij 27 euro per maand betalen.
Ook de minder fitte oudere kan gebruik blijven maken van het centrum. 
Opname in een intramurale instelling, bijvoorbeeld om vereenzaming 
tegen te gaan, heeft geen meerwaarde. De zorginstelling kan langer thuis-
zorg blijven leveren.

Woonkracht10 heeft met de bewoners hun wensen en voorwaarden 
besproken. Bij de uitwerking is de samenwerking met de commerciële 
exploitant essentieel geweest. Dankzij de input van zijn expertise op 
het ontwerp is het centrum rendabel te exploiteren. De gemeente heeft 
een faciliterende rol gespeeld door onder andere prioriteit te geven bij 
de afhandeling van bestemmingsplan en bouwvergunningen, door een 
actieve opstelling van het college, en door een gemeentegrenscorrectie. 
Daarnaast is voor de bouw van koopappartementen samengewerkt tussen 
de corporatie en een commerciële vastgoedontwikkelaar.

Het leisure concept van Zonnestein-Eemstein is goed kopieerbaar. Er is op 
verschillende plaatsen in Nederland interesse en er zijn zelfs al concrete 
plannen.

mevrouw van dalen (76 jaar):
‘Mijn man en ik vinden in beweging blijven belangrijk. We 
zwemmen minstens tweemaal per week in het centrum. Ook ben 
ik gastvrouw op donderdagmiddag als er bridge in de ontmoe-
tingsruimte is. Er is gewoon veel “reuring”. Ik zeg altijd tegen 
mijn kinderen dat we hier niet de tijd krijgen om achter de gera-
niums te blijven zitten.‘

De samenwerking met de commerciële 
exploitant is essentieel geweest
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zonnestein-eemstein in cijfers
444 sociale huurwoningen• 
134 nieuwe commerciële koop/huurappartementen• 
2.000 m2 • leisure center (zwembad, fitness, bewonerssociëteit en derge-
lijke)
650 bestaande seniore huurders• 
350 nieuwe seniore bewoners (huur, koop, omwonenden)• 
investeringskosten corporatie: 59 miljoen euro• 
aantal ouderen extramuraal in plaats van intramuraal: 30-60, besparing • 
18.000 euro per persoon per jaar
meerwaarde voor rijk: 13,2 miljoen euro.• 

rollen en taken samenwerkingspartners
woningcorporatie: eigenaar concept, verhuurder, financieel engineer• 
zorgleveranciers: aanbieder zorgspreekuur, hulp aan huis (WMO/AWBZ), • 
zorg aan huis (AWBZ)
bewonersvereniging: uitbater bewonerssociëteit (koffie, maaltijden, • 
activiteiten, sociale cohesie)

• leisure exploitant: exploitant fitness, zwembad, wellness, coffeecorner/
bar
marktpartij vastgoed: risiconemer koopappartementen, aannemer • 
totale plan
overige marktpartijen: huurder ruimte (fysiotherapeut, beautysalon)• 
gemeente(n): facilitator (onder meer grond ‘om niet’ beschikbaar • 
gesteld, prioriteit gelegd bij afhandeling bestemmingsplan/bouwver-
gunningen, actieve opstelling college, gemeentegrenscorrectie, goede 
afspraken buitenruimte).

effecten
Zonnestein-Eemstein biedt vergelijkbare zorg met fors lagere kosten en • 
hogere kwaliteit:

bewoners wonen langer thuis –
bewonerssociëteit/-vereniging bevordert sociale cohesie en zelfred- –
zaamheid

Dit levert de staat 18.000 euro per persoon 
per jaar op
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sport- en  – leisure center bevordert een actieve en fitte levensstijl
voor dertig bewoners heeft de zorginstelling Swinhoeve Groep con- –
crete afspraken over vergelijkbare zorg tegen lagere kosten (extramu-
raal in plaats van intramuraal); aantal groeit.

Er is een rendabele exploitatie conform de AWBZ voor de zorginstelling:• 
relatief hoge concentratie en slimme logistiek –
nieuwe extramurale markt. –

Er is een rendabele exploitatie van het • leisure center:
beperkte huur door dekking vanwege verkoop appartementen –
abonnementen verwerkt in servicekosten huur/koop –
bescherming doelgroep in exploitatie. –

Het is een goede business case voor de vastgoedeigenaar.• 

En ook:
verlenging levensduur vastgoed• 
ook omgeving profiteert van het hoge voorzieningenniveau• 
welzijn van bewoners is hoger• 
oplossing voor seniorenvraagstuk in een snel vergrijzende gemeente• 
groot bereik (duizend senioren)• 
goed kopieerbaar.• 

ksf’s, knelpunten, oplossingen
Om non-profit te kunnen investeren is een profit werkwijze nodig. Dit 
vraagt van de corporatie dat ze flexibel opereert op het snijvlak van pu-
bliek en privaat. Dit is echter steeds moeilijker. De wet- en regelgeving die 
sinds 1 januari 2011 geldt, beperkt de speelruimte verder.
Bij dit concept is er een initiële investering van 63 miljoen euro. Dat is een 
investering die zich de eerste 39 jaar niet terugbetaalt. Hoewel Zonne-
stein-Eemstein ook voor de corporatie een positieve business case is, is bij 
aanvang voldoende (financiële) speelruimte nodig.
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Tabel 4 Maatschappelijke kosten en baten Zonnestein-Eemstein 

Netto con-
tante waarde 
bij 40 jaar 
exploitatie  
(x 1 miljoen)

Corporatie

Rijk

G
em

eente

Zorginstelling

Leisure exploitant

G
ebruiker

V
erzekeraars

Totaal

A
W

BZ

O
verig

W
M

O

Vastgoed

Aanvangs
investering

63,0 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 63,0

Verkoop
inkomsten

38,1 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 38,1

Bedrijfs
waarde (over 
50 jaar)

25,2 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 25,2

Exploitatie

Bewoners
voorzieningen

nvt nvt 0,1 nvt nvt nvt 2,8 nvt 2,9

Effecten kwantificeerbaar

Veranderende 
zorgvraag 
(care)

nvt 12,4 0,9 0,4 nvt nvt 0,7 0,5 12,7

Effecten niet kwantificeerbaar

Welzijn nvt nvt nvt nvt nvt nvt ++ nvt nvt

Veiligheid nvt nvt nvt nvt nvt nvt + nvt nvt

Waarde
ontwikkeling 
vastgoed

++ nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Totaalresultaat 0,3 12,4 0,8 -0,4 - - -3,4 0,5 10,2
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maatschappelijke kosten en baten
De additionele investeringen gericht op het ‘langer thuis wonen’ maken 
integraal onderdeel uit van een totaalpakket aan investeringen voor de 
renovatie. Door slimme inbedding in het gehele project en de verkoop van 
woningen heeft de corporatie de additionele investering terugverdiend. 
De maatschappelijke kosten-batenanalyse toont over veertig jaar een 
totale baat van 10,2 miljoen euro.
Conclusie: het concept geeft een besparing op de AWBZ van 12,4 miljoen 
euro en een hogere kwaliteit van leven. I

Dit hoofdstuk is geschreven door Nora de Jeu en Michael van der Velden, advi-
seurs AEF.

Figuur 4 Netto contante waarde na x jaar exploitatie Zonnestein-Eemstein
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Case 5: Bösdael, Reuver

Het project Bösdael laat zien dat door een doordachte inzet van domotica 

(woontechnologie) inwoners van deze wijk langer thuis kunnen blijven wo-

nen. WoonGoed 2-duizend bracht in flink wat appartementen domotica aan, 

waardoor de zorg bij de mensen thuis kon komen.

de opgave: behoud van sociale verbinding
‘De dag dat mijn moeder in het verpleeghuis belandde, gingen mijn ogen 
open. Ik schrok van wat ik daar zag. Negentig jaar lang had mijn moeder 
geleefd op de voor haar zo eigen, specifieke wijze. Een vrouw met passie 
voor het leven. Een moeder die haar gezin met tien kinderen runde met 
dezelfde gedrevenheid als waarmee ze haar klas, meer dan dertig jaar, 
inspireerde, aanspoorde en begeleidde.’ (Citaat uit: Hoe gewoon is anders? 
Hogema, T. en A. Jurriaans, 2008.)

Bovenstaande situatie vormde de aanleiding en inspiratie tot het woon-
concept van Bösdael. Een extramuraal concept waar mensen wonen die 
jong of oud, gezond of minder gezond zijn. Hier halen mensen geen zorg, 
maar komt de zorg, als dat nodig is, naar de mensen toe. Ondersteund 
door domotica levert het zorgpersoneel de juiste zorg op het juiste mo-
ment bij mensen thuis. Sociale verbindingen en bestaande mantelzorg 
blijven zo in tact. Mensen kunnen hun eigen leven blijven leiden terwijl 
ze wel de zorg krijgen die nodig is. Bewoners zijn vitaler, minder afhanke-
lijk van de zorg(instelling) en hebben een actiever leven.

WoonGoed 2-duizend en haar lokale samenwerkingspartners waaronder 
De Zorggroep streefden naar een ‘totaal’ woonconcept in de wijk. Een mix 
van mensen met een zorgvraag en mensen zonder zorgvraag. Naast lokale 

Ondersteund door domotica levert het 
zorgpersoneel de juiste zorg op het juiste 
moment bij mensen thuis
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partijen (zorg- en welzijn) is dan ook breed gezocht naar samenwerking 
met scholen en marktpartijen. Een corporatie kan zo’n ‘totaal’ wooncon-
cept in de wijk niet alleen doen. Samenwerking is noodzaak, maar wel 
met harde afspraken en meetbare resultaten. De (financiële) steun van de 
provincie is net het goede steuntje in de rug geweest.

wonen in een slim huis
In de woningen is domotica gebruikt, ofwel woningautomatisering. In 
Bösdael is ingezet op een stevig pakket. Van alarmering met zorgopvol-
ging (onder meer via beeldscherm) en deurontgrendeling tot dwaalde-
tectie, looppadverlichting en indien nodig cameratoezicht. Alle wonin-
gen zijn ingericht met de mogelijkheid deze domotica te gebruiken. De 
woningen in Bösdael stellen met deze domotica senioren in staat langer 
thuis te wonen.

de heer van der zee (77):
‘Nu we in Bösdael wonen, en de woning is uitgerust met belang-
rijke domoticavoorzieningen, is het voor mij wel mogelijk om 
met een gerust hart een boodschap te doen. Ik ben niet meer 
aan huis gebonden.’ Het echtpaar Van der Zee is in Bösdael 
komen wonen nadat de heer Van der Zee hierom had verzocht. 
Zijn vrouw heeft Parkinson en heeft veel zorg nodig. Hij kon 
haar destijds niet alleen laten. ‘Ook is het mogelijk om mijn 
vrouw te laten observeren. Vooral ’s nachts wanneer mijn 
vrouw naar het toilet gaat. Zodra ze de voeten naast het bed 
zet, wordt de “zorg” gealarmeerd. Tien minuten later komen 
ze kijken of ze weer veilig in haar bed ligt. Dit is een geruststel-
lende gedachte.’

bösdael in cijfers
60 zorghuurappartementen ‘scheiden wonen/zorg’• 
55 huurappartementen sociale huur• 
35 koopappartementen• 
6 groepswoningen voor 42 dementerenden, 40 zorghuurappartementen • 
ex-WZV
10 zorgappartementen voor kortdurende opvang• 
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een brede school met 18 klassen• 
grand café/restaurant, fysiotherapie, zorgondersteuning, mft-huiska-• 
mers, huisarts, paramedische voorzieningen
afname zorg: mensen houden langer een lagere ZZP; ten opzichte van • 
reguliere intramurale zorg gaat het om 9 personen per jaar (besparing 
van 19.000 euro per persoon per jaar)
inzet zorgpersoneel: dezelfde zorginzet, maar anders verdeeld; gericht • 
op het maximaal handhaven van zelfredzaamheid
meerwaarde voor gemeente/rijk: 3,8 miljoen euro.• 

rollen en taken samenwerkingspartners
woningcorporatie: investeerder en verhuurder van woningen en be-• 
drijfsruimten
zorgleverancier: verlener hulp aan huis (WMO/AWBZ), zorg aan huis • 
(AWBZ), begeleider van bewoners in de groepswoningen en van bewo-
ners van de zorgappartementen
marktpartijen: ontwikkelaars soft- en hardware voor de domotica• 
provincie: subsidiegever voor de ontwikkeling van de domotica• 
gemeenten: ondersteuner, toewijzer van de locatie• 
overkoepelende organisatie van basisscholen: ontwikkelaar basisschool • 
op het terrein.

effecten
Er is een betere zorg en een hogere kwaliteit van leven:• 

bewoners wonen langer thuis –
op basis van de ZZP-indicatie wordt alle zorg die nodig is extramuraal  –
geleverd
de ZZP’s worden uitgenut, maar niet op de traditionele manier (ac- –
centverschuiving). De personele ruimte die ontstaat door de inzet 
van domotica wordt ingezet voor het verbeteren van de kwaliteit van 
leven.

De groei van de zorgvraag wordt uitgesteld. Ten opzichte van intramu-• 
raal zijn er nu al negen mensen die langer met een lagere ZZP-indicatie 

De hogere kwaliteit van leven leidt tot een 
directe besparing op de AWBZ
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toe kunnen. De hogere kwaliteit van leven leidt zo tot een directe be-
sparing op de AWBZ.
Het project Bösdael is een schoolvoorbeeld van het scheiden van wonen • 
en zorg. De huurder betaalt huur en krijgt zorg los van de woning.
Een deel van de taken van de zorginstelling wordt overgenomen door • 
buren of door cliënten zelf.
Bösdael is een • community op zich geworden. Nieuwe sociale verbanden 
worden gecreëerd, bestaande onderhouden. Het project heeft uitstra-
ling op de gehele gemeenschap in Reuver. Ook mensen van buiten de 
wijk komen naar Bösdael.

En ook:
groter gevoel van veiligheid bij bewoners leidt tot meer zelfstandigheid• 
goed kopieerbaar.• 

ksf’s, knelpunten, oplossingen
Binnen de huidige wet- en regelgeving levert het verschil in financiering 
van intra- en extramurale zorg discussie op. In overleg met het zorgkan-
toor is een oplossing gevonden.
Bij de oplevering van de woningen functioneerde de domotica nog niet. 
Dat vroeg extra inzet van zorgpersoneel. Bovendien bleek niet al het 
personeel de extramurale setting prettig te vinden. Het heeft een jaar 
geduurd om tot een juiste teamstelling te komen.
Er is gekozen voor een omvangrijk domoticapakket. Vooral de alarmering 
en de interactieve zorgopvolging zijn in de praktijk een succes. Sommige 
andere onderdelen worden veel minder gebruikt.
Belangrijk bleek om te werken vanuit een gezamenlijke visie, met heldere 
eisen en met een conceptbewaker, een mix van jonge en oude bewoners 
te bewaren en te beschikken over een lange adem (veertien jaar).
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Figuur 5 Netto contante waarde na x jaar exploitatie Bösdael
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Tabel 5 Maatschappelijke kosten en baten Bösdael 
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Inventaris

Investering 0,6 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 0,6

Exploitatie 0,2 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 0,2

Exploitatie

Opleidingen nvt nvt nvt nvt 0,1 nvt nvt nvt 0,1

Effecten kwantificeerbaar

Veranderende 
zorgvraag 
(care)

nvt 1,7 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 1,7

Scheiden wo
nen en zorg

nvt 2,1 nvt nvt nvt nvt 2,1 nvt 0,0

Effecten niet kwantificeerbaar

Welzijn nvt nvt nvt nvt nvt nvt ++ nvt nvt

Veiligheid nvt nvt nvt nvt nvt nvt ++ nvt nvt

Totaalresultaat -0,8 3,8 - - -0,1 - -2,1 - 0,8
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maatschappelijke kosten en baten
Bösdael is een voorloper in het gebruik van domotica. Veel van het 
materiaal is speciaal voor dit project ontwikkeld. Er is (extra) tijd en geld 
gaan zitten in deze ontwikkeling en het samenstellen van het uitgebreide 
pakket. De kennis die is opgedaan, kan worden benut bij nieuwe projec-
ten. Door te focussen op die onderdelen van het domoticapakket die zich 
in de praktijk hebben bewezen en gebruik te maken van al ontwikkelde 
software zijn deze nieuwe projecten goedkoper. In de MKBA-berekening is 
uitgegaan van zo’n nieuw project. Zo kan een goede inschatting worden 
gemaakt van de kopieerbaarheid en de opbrengsten zonder dat het beeld 
is vertekend door hoge ontwikkelkosten die niet meer nodig zijn.

De maatschappelijke kosten-batenanalyse van zo’n nieuw project toont 
over vijftien jaar een totale baat van 0,8 miljoen euro.
Conclusie: het concept geeft een besparing op de AWBZ van 3,8 miljoen 
euro en een hogere kwaliteit van leven. I

Dit hoofdstuk is geschreven door Nora de Jeu en Michael van der Velden, advi-
seurs AEF.
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8

Conclusies en aanbevelingen

Voor veel senioren spelen vier belangrijke factoren een rol bij het langer 

zelfstandig wonen: huisvesting, financiën, gezondheid en sociale contacten/

ontmoeting.6 Corporaties en hun partners kunnen met investeringen en via 

samenwerking ingrijpen op deze factoren. Bovendien levert dat besparingen 

op. Dat blijkt ook uit de cases in deze Compact.

factoren langer zelfstandig wonen
De vier factoren huisvesting, financiën, gezondheid en sociale contacten/
ontmoeting hebben invloed op elkaar. Als in een van de factoren iets 
verandert, is dat van invloed op de andere factoren. Een voorbeeld maakt 
dat duidelijk. Door een valongeluk (gezondheid) heeft mevrouw Jansen 
een nieuwe kunstheup en is ze aangewezen op een woning (huisves-
ting) waarin ze met een rollator uit de voeten kan. Een nieuwe woning 
is in haar wijk wel beschikbaar, maar beduidend duurder (financiën) en 
mevrouw Jansen hecht erg veel aan haar directe buren (sociale contacten). 
Mevrouw Jansen besluit toch (ondanks alles) te blijven wonen in haar hui-
dige woning en neemt contact op met de woningcorporatie en gemeente 
om na te gaan of aanpassingen in haar woning mogelijk zijn.

Iedere oudere maakt zijn eigen afweging en gaat verschillend om met 
‘problemen’. We kennen allemaal wel de voorbeelden van een oudere 
persoon die ‘van alles’ mankeert en toch de zaakjes prima weet te regelen 
en de oudere die ‘slechts’ weinige obstakels ervaart en geen of weinig 
oplossingen ziet om deze obstakels aan te pakken.

6 Onderzoek van onder meer WOon 55.

Corporaties kunnen interveniëren op de 
terreinen huisvesting en sociale contacten/
ontmoeting
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Corporaties hebben vooral op de terreinen huisvesting en sociale contac-
ten/ontmoeting mogelijkheden om (in samenwerking met lokale partijen) 
te interveniëren. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van de bestaande 
woningvoorraad (zie case Insulinde) of het realiseren van ‘ontmoeting’ 
(zie case Zonnestein-Eemstein).

het individueel perspectief 
Uit de cases blijkt dat voor betrokken (oudere) huurders de kwaliteit van 
de vier factoren huisvesting, gezondheid, financiën en sociale contacten/
ontmoeting en de wijze waarop deze vier factoren zich tot elkaar ver-
houden doorslaggevend zijn in het vergroten van de mogelijkheden om 
langer zelfstandig thuis te (blijven) wonen. 

Langer zelfstandig wonen door slim samenwerken
Door slimme samenwerking kunnen corporaties met lokale belanghou-
ders op de essentiële terreinen huisvesting, gezondheid, financiën en 
sociale contacten/ontmoeting interveniëren en optimale voorwaarden cre-
eren voor oudere huurders om langer zelfstandig te (blijven) wonen. Uit 
de cases komt naar voren dat voldoende ‘reuring’ en de ‘prikkels’ waarbij 
een beroep wordt gedaan op mensen om zelf actief te worden door veel 
(oudere) huurders als positief wordt ervaren. 

het maatschappelijk perspectief
Uit de vijf onderzochte cases blijkt dat de lokale allianties de care beter 
en goedkoper maken. Een pasklaar antwoord op de vergrijzing, de ideale 
vorm van samenwerking en besparingen op de uitgaven van de AWBZ 
geeft deze Compact niet. Op elke plek kan die alliantie namelijk een 
andere vorm krijgen, al naar gelang de behoefte, cultuur en historie. 
Initiatiefnemers zullen zoeken naar lokale allianties ‘op maat’. De cases 
bevatten, samen met het MKBA-model, voldoende inspirerende elementen 
die voor leden van Aedes bruikbaar zijn en aanzetten tot intensivering en 
aanscherping van de allianties die zij lokaal hebben of aangaan. Gelet op 
de bezuinigingen waarmee alle lokale partijen te maken krijgen, lijkt dit 
ook noodzakelijk. Doorslaggevend voor het succes van de lokale allianties, 
blijkt de betrokkenheid en participatie van bewoners zelf te zijn. 
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Besparing 18.000 euro per persoon per jaar
Langer extramuraal wonen levert in alle opzichten positieve effecten op. 
Het scheelt de maatschappij tot 18.000 euro per persoon per jaar (als deze 
niet verhuist naar een intramurale instelling) en de betrokkenen hebben 
een hoger welzijnsniveau. Op dit moment wonen er naar schatting on-
geveer 50.000 mensen met lage zorgzwaarte (ZZP 1 t/m 3) in traditionele 
verzorgingshuizen. Dat komt vooral doordat de randvoorwaarden (goede 
huisvesting, geschikte woonomgeving, bereikbaarheid van voldoende 
zorg- en welzijnsdiensten en ‘ontmoeting’) nog onvoldoende zijn inge-
vuld. Voor een deel van de senioren (die zijn aangewezen op vormen van 
wonen met 24-uurs zorg en toezicht) blijft een intramurale voorziening 
ook in de toekomst nodig, maar ook daar kan ‘winst’ worden behaald (zie 
case Charley Toorop Toren). Met de bezuinigingen waarmee alle lokale 
partijen te maken krijgen, zal nog kritischer worden gekeken naar baten 
en lasten in de keten wonen, welzijn en zorg van samenwerkingsprojec-
ten.

Stabiele wet- en regelgeving
Een stabiele omgeving rond wet- en regelgeving is een belangrijke voor-
waarde voor het slagen van lokale samenwerking. Steeds veranderende 
regels zijn funest voor samenwerkingsprojecten. Er wordt nu niet altijd 
consequent en eenduidig omgegaan met de bekostiging van extramu-
rale zorg in nieuwe woonconcepten die op het grensvlak van intra- en 
extramuraal liggen. Veranderingen in de uitgangspunten gehanteerd door 
het zorgkantoor zijn funest voor de zorgexploitatie (cases Charley Toorop 
Toren en Bösdael).

Obstakels op tijd opsporen is doorslaggevend
Het tijdig opsporen van ‘obstakels’ waar senioren tegen aanlopen in het 
langer zelfstandig wonen en het tijdig aanbieden van mogelijke oplossin-
gen blijkt doorslaggevend te zijn. Hoe eerder een beroep wordt gedaan op 
het ‘zelfoplossend’ vermogen van senioren (en de mantelzorg), hoe groter 
de kans dat ze pas later of niet gebruikmaken van (duurdere) professione-

Langer extramuraal wonen scheelt de 
maatschappij tot 18.000 euro per persoon 
per jaar
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le zorg. Corporaties en zorgorganisaties hebben met de mogelijkheden om 
‘achter de voordeur’ van hun huurders en klanten te komen kansen deze 
‘obstakels’ vroeg te signaleren en aan te pakken (zie case Roos).

Ontmoetingsruimte nodigt uit
Een laagdrempelige ‘ontmoetingsruimte’ in de wijk werkt stimulerend. 
De leisure- en sportaccommodatie van de case Zonnestein-Eemstein 
(waar ‘toevallig’ ook zorgdiensten worden geleverd) nodigt meer uit dan 
ruimten die een duidelijk ‘zorgstempel’ hebben. Mensen worden liever 
aangesproken op vitale activiteiten (dat wat men nog wel kan) dan op 
‘zorgactiviteiten’ (dat wat men niet meer kan).

Zichtbare resultaten hebben effect op betrokkenheid bewoners
Bij enkele cases vergroten zichtbare en tastbare resultaten juist ook op 
korte termijn de samenwerking en de betrokkenheid van bewoners. 
Bewoners in bijvoorbeeld de cases van Insulinde en Zonnestein-Eemstein 
zien dat hun woning concreet wordt aangepakt (nadruk op comfortver-
betering en niet op ‘ook nog rollatorgeschikt’). Een goede communicatie 
over dat de aanpak van de woning onderdeel is van een integrale aanpak 
(ook de woonomgeving, het aanwezig zijn van voorzieningen en het 
beroep dat op bewoners zelf wordt gedaan) is essentieel.

MKBA-model bruikbaar
Uit de vijf cases blijkt dat het MKBA-model een bruikbaar instrument is 
om de baten en kosten van de totale keten wonen, welzijn en zorg lokaal 
in beeld te brengen. Verder biedt het houvast rond meetbare resultaten 
van de output van de lokale samenwerking tussen corporaties en haar 
belanghouders op het terrein van wonen, welzijn en zorg en kunnen op 
grond van deze output samenwerkingsafspraken worden bijgestuurd.

Besparing op AWBZ
Alle onderzochte cases leveren een besparing op de AWBZ op. Over het 
algemeen vraagt de case voor de woningcorporatie een investering die 
zich niet vanzelf terugbetaalt. Voor Zonnestein-Eemstein is de business 

Een laagdrempelige ‘ontmoetingsruimte’ in 
de wijk werkt stimulerend
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case voor de corporatie op lange termijn wel positief. De zogenoemde 
‘badkuipproblematiek’ waarbij de resultaten in de eerste jaren erg nega-
tief zijn, speelt hierin wel een rol, net als de verslechterde vastgoedmarkt.

het perspectief van rendement
Om zichtbaar en tastbaar te maken wat de gevolgen zijn van de investe-
ringen die corporaties en/of gemeenten doen in wonen, welzijn en zorg, 
is een indicatief MKBA-rekenmodel (maatschappelijke kosten-batenanaly-
se) op deze vijf cases toegepast. De MKBA-methodiek wordt door weten-
schap en beleidsmakers7 algemeen erkend als een valide rekeninstrument 
om maatschappelijke kosten en baten in beeld te brengen. Door het 
MKBA-rekenmodel toe te passen wordt onder meer inzichtelijk gemaakt 
wat een investering van een corporatie en/of gemeente in een wonen-
welzijn-zorgvoorziening voor financiële gevolgen heeft voor de rijksover-
heid (AWBZ), naast natuurlijk alle positieve effecten voor het welzijn van 
mensen en hun wens zelfstandig te blijven wonen.

Het MKBA-model biedt partijen de mogelijkheid om vooraf de kosten en 
baten van investeringen in beeld te brengen en daarmee een goede afwe-
ging te kunnen maken over het te behalen eindresultaat en de afspraken 
en eisen rond lokale samenwerking. Voorwaarde hierbij is wel dat een 
ieder bereid is heldere samenwerkingsafspraken te maken en transparant 
te zijn over de kosten en opbrengsten en de mogelijke (her)verdeling daar-
van.

het perspectief van geleerde lessen
De analyse van de vijf cases toont enkele lessen voor corporaties en hun 
lokale samenwerkingspartners.

Zoek in de omgeving goede voorbeelden die:
goede alternatieven zijn voor intramurale zorg. De cases laten zien dat • 
er veel alternatieven zijn voor de traditionele intramurale zorg;

7 Waaronder de beleidsmakers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De MKBA-methodiek brengt 
maatschappelijke kosten en baten in beeld
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significant gunstige effecten op de AWBZ hebben. De cases laten dat • 
zien. De effecten zijn berekend volgens de geaccepteerde methode en 
parameters van een MKBA;
eigen verantwoordelijkheid, • community care als uitgangspunt hebben. 
Nagenoeg alle cases zijn (mede) gestoeld op de inzet van vrijwilligers in 
het zorgproces. Dat kunnen de levenspartners zijn, buren of complexge-
noten, actieve buurtgenoten en/of de bewonersvereniging;
samenwerking bevorderen. In alle cases is er samenwerking tussen • 
de bewoners/gebruikers, mantelzorgers/vrijwilligers, zorgleverancier, 
woningcorporatie en commerciële bedrijven. Inzet van en afspraken 
tussen deze partijen is onontbeerlijk voor succes. Vaak heeft de ge-
meente een goede faciliterende rol gespeeld bij de totstandkoming van 
het initiatief;
kwaliteit en bereik meetbaar maken. In alle cases is er − binnen de • 
reikwijdte van de casus − een hoog kwaliteitsniveau gerealiseerd. Doe 
het goed of doe het niet lijkt het devies te zijn. De cases Zonnestein-
Eemstein (en het zusterproject van Woonstad Rotterdam) en Roos laten 
zien dat de zorgconcepten een heel groot bereik kennen: meer dan 
duizend senioren;
geschikt vastgoed als • conditio sine qua non hebben. In alle cases (uit-
gezonderd Roos) is geschikt vastgoed een noodzakelijke voorwaarde 
voor het slagen van het concept. Dat betreft woningen die geschikt 
zijn (gemaakt) voor ouderen of voor mensen met een beperking. En het 
betreft vastgoed voor de benodigde voorzieningen (gemeenschappelijke 
ruimten, horeca, leisure, (para)medisch). De cases onderbouwen de stel-
ling dat de juiste vastgoedinvesteringen de basis vormen voor substan-
tiële besparingen op de AWBZ;
kopieerbaar zijn. Alle geanalyseerde cases zijn kopieerbaar zolang de • 
omstandigheden (qua schaal, bewonerssamenstelling) enigszins verge-
lijkbaar zijn.

Hierbij is naast geschikte huisvesting, een veilige buurt, bereikbaarheid 
van zorg- en welzijnsdiensten en mogelijkheden tot ontmoeting juist 
ook ‘reuring’ een belangrijke prikkel om een beroep te doen op dat wat 
mensen nog wel kunnen. Naast het meten van de harde effecten zou ook 
de stijging van het ‘welbevinden’ in beeld moeten worden gebracht.
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overige succesfactoren en belemmeringen
De cases stoelen op samenwerking, ze laten zien dat:

er eigenaarschap is vanuit welbegrepen eigenbelang• 
ieder doet waar hij goed in is en zijn rol • businesswise invult
bewoners zelf ook hun rol pakken• 
non-profit, profit en overheid vertegenwoordigd zijn• 
wonen en zorg gescheiden zijn• 
een paar goede mensen elkaar hebben gevonden in het idee en in de • 
belangen
ze hun talenten en beperkingen kennen• 
de juiste mentaliteit aanwezig is: flexibiliteit, vasthoudendheid, er • 
samen uit willen komen
er meer aandacht komt voor welzijn en meer klantgerichtheid• 
het netto-effect is dat er hoge kwaliteit wordt gerealiseerd (van vast-• 
goed, service, tegen lagere kosten (door een efficiënte werkwijze).

Succesvolle cases tonen vooral een enorme flexibiliteit en creativiteit bij 
het omgaan met barrières. In de cases zijn er − zoals in elk project − bar-
rières en tegenslagen geweest. In bijna alle cases was de aard van samen-
werking, de match tussen de partners en de drive onder de partners zo 
groot dat alle tegenslagen zijn overwonnen. In sommige gevallen was de 
wet- en regelgeving complicerend.

noties aan adres rijksoverheid
De op vijf praktijkcases uitgevoerde MKB-analyse laat zien dat investerin-
gen door corporaties substantieel bijdragen aan de beteugeling van de 
AWBZ-kosten. De rijksoverheid kan hierbij op onderdelen stimuleren.

Aandachtspunten daarvoor zijn:
Er is geen eenduidig beleid op de bekostiging van extramurale zorg in • 
nieuwe woonconcepten die op het grensvlak van intra- en extramuraal 
liggen. Veranderingen in de uitgangspunten gehanteerd door het zorg-

Succesvolle cases tonen vooral een enorme 
flexibiliteit en creativiteit bij het omgaan 
met barrières



54 Compact 52 november 2011 

kantoor zijn funest voor de zorgexploitatie (cases Charley Toorop Toren 
en Bösdael).
De huidige huurbeschermings- en huurprijsregelgeving is niet ingericht • 
op nieuwe woonconcepten op het grensvlak van intra- en extramuraal.
De langdurige onzekerheid over de bekostiging van zorgvastgoed heeft • 
in de cases zeker een rol gespeeld. Recent is meer helderheid verschaft, 
wat vergelijkbare problemen in toekomstige projecten vermindert.
Het aanstaande scheiden van wonen en zorg en de langdurige onzeker-• 
heid over de normatieve huisvestingscomponent maakten de zorgpart-
ners zeer terughoudend.
Verbetering van (zekerheid over) dergelijke regelgeving zou tot gevolg • 
hebben dat veel meer initiatieven zouden worden gestart. Zoals gezegd 
hebben de mensen die bij de onderzochte cases betrokken waren zich 
echter niet door dit soort complicerende factoren uit het veld laten 
slaan.

aanbevelingen
De resultaten van de cases leiden tot de volgende aanbevelingen:

Zet wijkgericht investeringscapaciteit in voor het creëren van extramu-• 
raal vastgoed geschikt voor wonen met welzijn en zorg (bijvoorbeeld 
gekoppeld aan renovatie en/of groot onderhoud):

Investeer in het geschikt/levensloopbestendig maken van bestaande a 
woningen en complexen waar nu al veel 65-plussers wonen (case 
Insulinde).
Investeer − als de partijen zich echt committeren − in nieuwe b 
woonconcepten gericht op de doelgroep en gebaseerd op welzijn en 
zelfredzaamheid (case Zonnestein-Eemstein).
Maak gebruik van nieuwe technologieën. Er zijn inmiddels voorbeel-c 
den met bewezen effecten (case Bösdael).

Stimuleer (rond het vastgoed) • community care/mantelzorg én de profes-
sionele zorg:

Investeer − als de partijen zich echt committeren − in vastgoed voor a 
gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen. Werk daarbij bij voor-

Investeer in het creëren van extramuraal 
vastgoed geschikt voor wonen met welzijn 
en zorg
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keur in een combinatie met een concept dat zelfstandig commercieel 
kan worden geëxploiteerd (case Zonnestein-Eemstein).
Investeer in initiatieven die zelfredzaamheid versterken en vereenza-b 
ming voorkomen (case Roos).
Grijp vastgoedveranderingen aan om een c bewonerscommunity te creë-
ren (cases Insulinde, Zonnestein-Eemstein).

Met het volgen van deze aanbevelingen kan beter worden voldaan aan de 
behoefte om mensen langer thuis te laten wonen en wordt de stijging van 
de zorgvraag afgeremd, en kan een besparing tot 18.000 euro per zorgbe-
hoevende per jaar worden behaald.

tot slot
De vijf cases en het gebruikte MKBA-model maken duidelijk dat lokale 
investeringen van corporaties, gemeenten en andere maatschappelijke 
partijen flinke besparingen kunnen opleveren voor de rijkskas (AWBZ). 
Hierdoor is het mogelijk om lokaal oplossingen in kaart te brengen die 
eerder wellicht minder haalbaar leken. Uiteraard is het van belang dat de 
investeringscapaciteit van corporaties overeind blijft. I

Dit hoofdstuk is geschreven door Pieter van Hulten, teamleider team Wonen, 
Zorg en Welzijn Aedes, Christiaan Luuring, lid team Wonen, Zorg en Welzijn 
Aedes, en Nora de Jeu en Michael van der Velden, adviseurs AEF.
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Bijlage 1

TOElICHTINg MKBA-MODEl

In het (indicatieve) MKBA-model worden de investeringen van de betrok-
ken partijen (waaronder de corporaties) afgezet tegen de maatschap-
pelijke baten. Hierbij wordt de situatie rond de investering vergeleken 
met de situatie waarin de investering niet zou worden gedaan. Door de 
verschillen tussen de twee situaties indicatief te kwantificeren wordt het 
maatschappelijk rendement zichtbaar gemaakt.

Aan de investeringenkant bestaat het model uit twee onderdelen:
vastgoed• 
overige exploitatie.• 

Aan de kant van de maatschappelijke effecten bestaat het model uit vier 
onderdelen:

‘langer thuis wonen’, maatschappelijke baten door het langer thuis • 
laten wonen van ouderen
besparingen door de verandering van de zorgvraag• 
besparingen op de huur door scheiden wonen en zorg• 
besparingen in dienstverlening/werkwijze.• 

Mogelijk spelen er naast deze effecten nog andere effecten een rol. Uit de 
interviews en cases blijken deze effecten relatief verwaarloosbaar te zijn. 

algemene uitgangspunten model

Discontovoet
Het model gaat uit van 5,5 procent voor de discontering. Voor sommige 
vastgoedinvesteringen is een uitzondering gemaakt. Woningcorporaties 
kunnen relatief gemakkelijk investeren en hanteren daarom vaak een veel 
lagere risico-opslag. De discontovoet voor een aantal vastgoedinveste-
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ringen is gebaseerd op rendementseisen die de corporaties in de cases 
stelden.

Tijdshorizon
Per case is bekeken wat een passende exploitatiehorizon is. Daar waar 
sprake is van eenmalige investeringen is deze vraag minder relevant dan 
bij bijvoorbeeld vastgoed waar nog vijftig jaar kosten en opbrengsten 
meewegen.

Vastgoed
Voor de berekening van de vastgoedcomponent is uitgegaan van de 
gebruikelijke werkwijze binnen de corporatiesector. Dat wil zeggen dat de 
bedrijfswaarde is afgezet tegen de aanvangsinvesteringen en eventuele 
verkoopopbrengsten. Voor de cases zijn de werkelijke kosten en opbreng-
sten in kaart gebracht en gedisconteerd.

Overige exploitatie/besparingen werkwijze
Voor deze onderdelen is nauw aangesloten bij de MKBA-methodiek. Voor 
iedere case zijn de werkelijke kosten en opbrengsten per jaar in kaart 
gebracht en gedisconteerd.

‘Langer thuis wonen’
Het belangrijkste effect van de initiatieven is dat ouderen langer thuis 
blijven wonen. In het rapport Kosten en baten van extramuralisering 
hebben de Stichting voor Economisch onderzoek (SEO) en het Soci-
aal en Cultureel Planbureau (SCP) in 2004 de (financiële) gevolgen van 
extramuralisering van 65-plussers onderzocht. Daarvoor hebben ze een 
maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd. Zij vonden een totale 
maatschappelijke baat van bijna 16.000 euro per persoon als ‘matig 
beperkte’ senioren extramuraal in plaats van intramuraal wonen. Dit 
bedrag bestaat vooral uit een besparing op de kosten van het verzor-
gingshuis (AWBZ). Maar er bleek ook dat extramurale senioren minder 
gebruikmaakten van medicijnen en ziekenhuisdiensten. Ook voor meer 
beperkte senioren is er een baat, bijna 6.000 euro per persoon per jaar. 
Deze bedragen zijn voor het model gecorrigeerd voor de verschuiving 
van de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) en de huishoudelijke zorg 
naar de WMO en de inflatie van de afgelopen jaren. De maatschappelijke 
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baat komt dan uit op 18.000 euro per persoon per jaar verdeeld over de 
verschillende belanghouders.
Voor het model wordt ervan uitgegaan dat deze meerwaarde nog slechts 
vijftien jaar geldt (tijdshorizon). Tot die tijd wonen er mensen intramu-
raal die met de juiste voorzieningen ook thuis hadden kunnen wonen. En 
wonen er mensen extramuraal die niet de juiste ondersteuning krijgen. 
Er wordt aangenomen dat na die periode langer thuis wonen volstrekt 
‘normaal’ is en de cases op dit punt geen meerwaarde meer hebben.

Verandering van zorgvraag
Voor zover er geen sprake is van langer thuis wonen zijn op basis van de 
huidige ZZP-tarieven inschattingen gemaakt van de kostenbesparingen 
die met de veranderde zorgvraag samenvallen.

Verandering huur door scheiden wonen en zorg
Als niet langer thuis wordt gewoond, is gekeken hoe de case bijdraagt 
aan het scheiden van wonen en zorg. Hierbij betaalt de bewoner huur 
en wordt dit niet langer vanuit de AWBZ bekostigd. Het exacte financiële 
effect is moeilijk in te schatten omdat de regelingen nog niet zijn uitge-
werkt. Op basis van de besparingsdoelstellingen van de staatssecretaris 
wordt uitgegaan van een besparing op de AWBZ van minimaal 3.500 euro 
per persoon per jaar (290 euro per maand).

Overigens zijn ook het welzijn en het gevoel van veiligheid hoger. Het is 
lastig hier een monetaire waarde aan toe te kennen. In dit model is dit 
dan ook niet gedaan. De waarde van dit effect moet echter niet worden 
onderschat.

resultaten

Micro
Voor iedere case is de netto contante waarde van de totale kosten en 
baten over de gehele looptijd bepaald. Alle onderzochte cases leveren 
een besparing op de AWBZ op. Meestal vraagt de case een onrenda-
bele investering van de woningcorporatie en/of de zorginstelling. Voor 
Zonnestein-Eemstein is de business case voor de corporatie wel positief. 
De zogenoemde ‘badkuipproblematiek’ waarbij de resultaten in de eerste 
jaren erg negatief zijn speelt hierin wel een rol. Ook vraagt deze case in 



59 Slim samenwerken in wonen, welzijn en zorg

de huidige vastgoedmarkt naar verwachting toch een onrendabele inves-
tering.

Macro
De onderzochte cases zijn individuele cases. Door te kijken naar de 
kopieerbaarheid is per case een inschatting gemaakt van de impact op de 
rijksbegroting als het initiatief landelijk wordt uitgebreid. Om aan te slui-
ten bij de politieke tijdshorizon is ook gekeken naar de potentiële impact 
in een periode van vier jaar.
Op grond van het model en de onderzochte cases is berekend dat een 
investering van bijna 2,1 miljard euro, waarvan in totaal 839 miljoen euro 
onrendabel, een totaal geëxtrapoleerd besparingspotentieel voor het rijk 
biedt van maximaal 3,4 miljard euro. Voor een periode van vier jaar gaat 
het in potentie om een besparingspotentieel van maximaal 1,2 miljard 
euro.

Tabel 6 Te behalen besparingen voor het rijk 

Netto contante 
waarde (x 1 miljoen 
euro)

Rijksbesparing 
individuele case

Landelijke impact 
in 15 jaar

Landelijke impact 
in 4 jaar

Roos 8,2 256 90

Charley Toorop 1,4 270 93

Insulinde 1,9 760 265

Zonnestein
 Eemstein

13,2 1.320 458

Bösdael 3,8 760 265

Totaal besparing rijk Maximaal 3.366 Maximaal 1.171

toelichting

Investeringslooptijd
Het moment van investeren bestrijkt meerdere jaren. De investeringsloop-
tijd is afhankelijk van de ontwikkelstadia van bestaande projecten en de 
ontwikkelsnelheid van nieuwe projecten. In de cases zitten voorbeelden 
van vooral dienstverlening, aanpassingen in de woning en/of nieuwbouw 
waarvoor al dan niet bestemmingswijzigingen nodig zijn. De dienstver-
leningscases kunnen elders in het land direct worden geïmplementeerd. 
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Voor cases waaraan zware planprocedures vast zitten, is de ontwikkeltijd 
langer.

Besparingscurve AWBZ
De maatschappelijke opbrengsten zijn degressief aan de investerings-
looptijd (de AWBZ-besparingscurve). Hoe eerder (of later) de maatregelen 
worden getroffen, des te eerder (of later) het besparingen oplevert, des 
te groter (of kleiner) de totale besparing binnen de gestelde looptijd van 
vijftien jaar. Daarom wordt steeds gesproken over een maximaal effect op 
de AWBZ. Verder is de AWBZ-besparingscurve niet lineair, omdat wordt 
uitgegaan van een netto contante waarde. De waarde van een euro die 
op korte termijn wordt bespaard, telt zwaarder mee dan een euro die pas 
over vijftien jaar wordt bespaard. De in de tabel genoemde besparingen 
kunnen dus niet recht toe recht aan worden gedeeld door de genoemde 
looptijd om een indicatie te krijgen van een gemiddelde besparing per 
jaar.

Multiplier: investeringen corporaties leiden tot besparing rijk
In alle cases leiden de investeringen van de corporaties tot een besparing 
op de rijksbegroting die groter is dan de (onrendabele) investering. Dit 
vraagt natuurlijk wel een investeringscapaciteit die op orde is.

Multiplier AWBZ is 4,0
De (onrendabele) investering van de corporaties in woon-zorg-welzijns-
voorzieningen leveren dus een besparing op de rijksbegroting/AWBZ op. 
Om dit effect in cijfers uit te drukken, wordt gesproken van rendement of 
multiplier. Multipliers worden in veel sectoren gebruikt om de waarde van 
(indirecte) effecten aan de investeringen te koppelen. Bekend zijn bijvoor-
beeld de onderzoeken waarin de effecten van investeringen in de bouw 
doorklinken in andere sectoren (werkgelegenheid, belastinginkomsten en 
dergelijke). 
Voor de cases in dit onderzoek geldt een multiplier AWBZ van 4,0. Elke 
euro die de corporaties investeren, levert 4 euro aan maatschappelijke 
baten op, namelijk een besparing op de AWBZ.
Omdat de investeringen van de corporaties ook andere economische 
effecten hebben (werkgelegenheid, belastinginkomsten en dergelijke) is 
het totale effect op de rijksbegroting nog groter. Hierbij zijn overigens im-
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materiële effecten zoals een toename van welzijn en veiligheid nog buiten 
beschouwing gelaten.

Dit hoofdstuk is geschreven door Nora de Jeu en Michael van der Velden, advi-
seurs AEF.
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