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Voorwoord 
Deze bachelor scriptie over levensloopbestendig wonen, in relatie tot het Superlocal project, is uitgevoerd om 
de factoren in kaart te brengen die bijdragen aan het levensloopbestendig wonen. Studenten Ergotherapie 
Marco Heller, Tom van der Kallen en Martijn Steijns, hebben gedurende de periode februari tot en met juni 2016 
deze scriptie vormgegeven in kader van het afstuderen.  
 
De scriptie is geschreven in opdracht van woningcorporatie HEEMwonen te Kerkrade, naar aanleiding van het 
ontwikkelen van levensloopbestendige woningen in de renovatie/nieuwbouw te Bleijerheide. Deze 
levensloopbestendige woningen dienen geschikt of makkelijks aanpasbaar te zijn voor bewoners in iedere 
levensfase en met of zonder beperking. 
 
Ten eerste willen wij Ramon Daniëls bedanken voor zijn tijd, diepgaande feedback, bijdrage tijdens brainstormen, 
overleggen en de algehele ondersteuning in de totstandkoming van deze scriptie. De prettige communicatie 
heeft het voor ons een leuke samenwerking gemaakt, waar wij met plezier op terugkijken. Ten tweede willen wij 
de opdrachtgever Martijn Segers bedanken voor zijn tijd, kennis, feedback en het ter beschikking stellen van 
informatie en middelen om ons project uit te voeren. Uiteraard bedanken wij ook Stefano Blezer voor zijn inzet 
om de communicatie tussen ons en de verschillende partijen te waarborgen. Ten derde willen wij de studenten 
van de opleiding Built Environment bedanken voor hun feedback, de onderlinge discussies en de prettige 
samenwerking in de totstandkoming van onze producten. Tot slot willen wij alle betrokken experts bedanken 
voor hun tijd en de kostbare informatie die ons is geleverd.  
 
 
Wij wensen u veel leesplezier toe, 
 
 
Marco Heller, Tom van der Kallen & Martijn Steijns 
 
 
 
Heerlen, 06-06-2016 
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Samenvatting 
In de wijk Bleijerheide te Kerkrade staan momenteel nog drie van de vier hoogbouwflats op de nominatie om 
afgebroken te worden. Deze hoogbouwflats zijn eigendom van woningcorporatie HEEMwonen. De 
woningcorporatie heeft een nieuw bestemmingsplan in gedachte. Dit houdt in dat één flatcasco blijft staan, met 
daaromheen grondwoningen. De nieuwe woningen dienen levensloopbestendig te worden, net als de wijk. 
 
De gehanteerde probleemstelling is alsvolgt: Woningcorporatie HEEMwonen beschikt niet over een plan van 
eisen met aanbevelingen voor levensloopbestendig bouwen. Het belang van levensloopbestendig bouwen 
neemt echter toe, aangezien maatschappelijke ontwikkelingen mensen vragen langer thuis te wonen. De 
doelstelling voor ons project is om een plan van eisen met aanbeveling om een levensloopbestendige woning en 
wijk vorm te geven. Dit plan van eisen is gericht op (1) renovatie van het bestaande casco, (2) nieuwbouw van 
woningen en (3) de wijk. 
 
Om het project af te bakenen is, na consensus met woningcorporatie HEEMwonen, gekozen om het project te 
richten op (het domein) de fysieke omgeving van levensloopbestendig wonen. De volgende definitie van 
levensloopbestendig wonen is gehanteerd gedurende dit project: 
 

‘Het overkoepelende begrip voor woningen die geschikt zijn of eenvoudig geschikt zijn te maken voor 
bewoning en ontvangen van zorg in iedere levensfase, onafhankelijk van een beperking en met een 
omgeving die participatie, zelfstandigheid en lichamelijke activiteit bevordert om de mogelijkheid 

zelfstandig thuis oud worden te optimaliseren.’ 

 
Om levensloopbestendig wonen in kaart te brengen is er gezocht naar bestaande modellen, theorieën en 
raamwerken. Uit deze modellen is naar voren gekomen dat zelfstandigheid, mobiliteit, veiligheid, ontvangen 
van zorg en sociale cohesie de belangrijkste uitkomstmaten zijn. De doelgroep waar dit project op gericht is, 
zijn mensen van alle leeftijden met of zonder een auditieve-, cognitieve-, motorische- en of visuele beperking.  
 
Uit zowel literatuur als gesprekken met experts is gebleken dat er een groot aantal maatregelen bestaan om 
een levensloopbestendige woningen/wijk te beïnvloeden. Om deze maatregelen te toetsen op haalbaarheid en 
wenselijkheid is gebruik gemaakt van: gesprekken met experts, wensen van burgers (uit eerder onderzoek) en 
vereisten uit wetgeving. De maatregelen die beoordeeld zijn als zowel haalbaar als wenselijk en welke het 
meest opleveren voor de doelgroep zijn geselecteerd. Met deze maatregelen is het plan van eisen gevormd. 
 
De belangrijkste conclusie is dat het kunnen aanpassen van de woning en wijk op benodigde maatregelen de 
meeste voordelen oplevert. Maatregelen die gericht zijn op het mogelijk maken van aanpassingen in de 
toekomst verhogen de flexibiliteit van een woning voor verschillende doelgroepen. Hetzelfde geldt voor de 
wijk. Zo zijn er maatregelen die toegankelijkheid vergroten, waarmee de zelfstandigheid, mobiliteit en sociale 
cohesie van burgers beïnvloed wordt. Dit omvat onder andere gebruik van egale, verharde, brede en 
gescheiden stoepen en wegen. Met daarnaast recreatiegebieden die in te richten zijn in samenspraak met de 
burgers.  
 
Wanneer er gekeken wordt naar de link met de ergotherapie, bevindt dit project zich op een innovatief vlak. De 
samenwerking met Built Environment is daar een voorbeeld van. Als toekomstig ergotherapeut hopen we 
bruggen te kunnen slaan tussen bewoner en woningcorporatie. 
 

  



Zuyd University – Occupational Therapy – Bachelor Thesis  

 

4 
 
 

Summary 
In the district Bleijerheide of Kerkrade there are currently four flats nominated for demolition. These flats are 
the property of housing association HEEMwonen, which has a new allocation plan in mind. The new allocation 
plan calls for the demolition of all but one flat. The remaining flat is to be renovated and several new houses 
are to be built on the terrain of the former flats. These new houses and the new district are to be fit for aging in 
place. 
 
The problem posing HEEMwonen is in this project is as followed: Housing corporation HEEMwonen doesn’t 
possess any recommendations of preferences and requirements for building housing fit for aging in place. The 
importance of aging in place is however increasing within a society that ever more requires people to age in 
their own home. The goal of this project therefore is; to create a rapport of requirements, by which both 
housing and the district can be made fit for aging in place. This rapport of requirements is aimed at (1) 
renovations of the remaining flat, (2) construction of new housing and (3) the district. 
 
In order to delimit the project, the authors and client decided to only explore the domain ‘physical 
environment’ of aging in place. During the project the following definition for aging in place was used: 
 

‘The overarching definition of housing that’s fit or easily made fit for habitation and receiving care in each fase 
of life, independent of a limitation and with an environment that stimulates participation, independence, and 

physical activity in order to improve the ability to age in place’ 

 
In order to define aging in place existing models, theories and frameworks were searched for. These models 
implied ‘independence’, ‘mobility’, ‘safety’, ‘receiving care’ and ‘social cohesion’ as the most important 
outcome measures. The target community exists of people of all ages, with or without auditory-, cognitive-, 
motoric- and or visual limitations.  
 
It became clear, from both literature and conversations with experts, that there’s a great deal of measures that 
can be used to enable aging in place. In order to test these measures on feasibility and desirability 
conversations with experts, desires of citizens (from earlier research) and demands by law where used. The 
measures that were rated as both feasible and desirable and that had the most benefits for the target 
community were selected. With these measures the rapport of requirements was formed.  
 
The primary conclusion is that customizable housing and districts will give the highest amount of benefits for 
aging in place. Measures aimed at enabling later adjustments of the environment increase the flexibility of 
housing for the entire population. The same can be said for the district. The independence, mobility and social 
cohesion of citizens can be improved by increasing the accessibility of the district. This involves level, paved, 
wide and separated footpaths and roads. And in addition recreation zones that can be created together with 
the citizens. 
 
The project is based upon an innovative field within occupation therapy. An example of this is the collaboration 
of the occupation therapist with the built environment specialists. As future occupational therapist we hope to 
act as a new bridge between habitants and housing associations.   
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Begrippenlijst 
ADL    Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (Zorginstituut Nederland, 2016) 
 
Beperking Een beperking houdt in dat mensen als gevolg van gezondheidsproblemen 

problemen ervaren met het uitvoeren van dagelijkse handelingen, zoals het 
uitvoeren van huishoudelijke activiteiten of het verplaatsen binnens- of 
buitenshuis.  

 
Burgerparticipatie  Deelname van de burger aan een project of proces 

(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, 2013). 
 
CIZ    Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ, 2016) 
 
Co-creatie Vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het 

proces en het resultaat van dit proces. (HAN, 2016) 
 
COB Community of Boards 
 
DOL-model   Doelgroep Omgeving Levensloopbestendig wonen model 
 
Domein    Een afgebakend ‘gebied’ van het levensloopbestendig wonen 

 (Van Dale, 2016) 
 
Fysieke omgeving De tastbare aspecten van de (woon)omgeving 
 
Haalbaarheid De maatregelen die bereikbaar zijn met de bouwfysische en economische 

middelen die ter beschikking staan van HEEMwonen. 
 
HDL Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen (Zorginstituut Nederland, 

2016) 
 
IBA    Internationale Bau Ausstellung (IBA Parkstad, 2016) 
 
IDC-model   Initiative Decision Completion model 
 
Intergenerationeel  De wisselwerking tussen generaties (Arcon, 2013). 
 
LBW    Levensloopbestendige woning/wijk 
 
Levensloopbestendig wonen  Het overkoepelende begrip voor woningen die geschikt zijn of eenvoudig 

geschikt zijn te maken voor bewoning en ontvangen van zorg in iedere 
levensfase, onafhankelijk van een beperking en met een omgeving die 
participatie, zelfstandigheid en lichamelijke activiteit bevordert om de 
mogelijkheid zelfstandig thuis oud worden te optimaliseren. 

 
Maatregel ‘Een handeling of ingreep met een bepaald doel’. Ofwel acties die genomen 

moeten worden om de uitkomstmaten te beïnvloeden (Van Dale, 2016) 
 
Projectlocatie Dit omvat de hoogbouwflats en groenomgeving in het bezit van 

woningcorporatie HEEMwonen in de wijk Bleijerheide 
 
Sociale Cohesie ‘Een stand van zaken met betrekking tot zowel de verticale en de 

horizontale interactie tussen de leden van de samenleving. Deze is 
gekenmerkt door een serie van waarden en normen, vertrouwen, een 
gevoel van verbondenheid, de bereidheid om deel te nemen en elkander te 
helpen, en elkaars gedragingen (Chan, To, & Chan, 2006)’ 
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Sociale omgeving Verwijst naar de sociale context waarin men leeft en is opgebouwd uit 

groepen personen waar een mens zich in sociaal opzicht mee verbonden 
voelt. 

 
Uitkomstmaat   De variabele die ‘afhankelijk’ is van een maatregel of interventie 

 (Bakker & van Buren, 2014) 
 
Wenselijkheid De maatregelen die ‘iets opleveren’ voor alle betrokken partijen. 
 
WLZ    Wet Langdurige Zorg (Zorginstituur Nederland, 2016) 
 
WMO    Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Rijksoverheid, 2016) 
 
ZVW    Zorgverzekeringswet (Zorginstituut Nederland, 2016) 
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Inleiding 
Voor u ligt een afstudeerscriptie over levensloopbestendig wonen, in relatie tot het Superlocal project.  
 
In de wijk Bleijerheide te Kerkrade staan momenteel nog drie, van voorheen vier, hoogbouwflats. Deze 
hoogbouwflats zijn eigendom van woningcorporatie HEEMwonen. Voorheen waren bewoners tevreden over 
deze flats en hun appartementen. De flats zijn echter aan het einde van hun levensduur, waarnaast sprake is van 
constructieve falen op enkele onderdelen. De galerijen zijn afgekeurd en de flats kwamen op nominatie voor de 
sloop. Hierdoor moesten veiligheidsmaatregelen getroffen worden. Dit ging ten koste van de uitstraling van de 
flats, die volledig in stellages kwamen te staan. Het gevolg hiervan was dat bewoners zich niet meer prettig en 
veilig thuis voelden. Sommige bewoners wilden niet meer in de flats wonen of moesten hun appartement 
verlaten omdat de flats gerenoveerd/gesloopt zouden worden. 
 
Welke vorm van doorontwikkeling gaat plaatsvinden is nog niet duidelijk. Momenteel twijfelt HEEMwonen over 
een tweetal mogelijkheden, namelijk: (1) sloop en recycling van de flats op één na waaruit nieuwe woningen, in 
de vorm van een casco en een 50-tal grondwoningen worden gebouwd. (2) Of sloop en recycling van alle flats 
waaruit een 150 tal nieuwe grondwoningen zal worden gebouwd.  
 
In tegenstelling tot de traditionele manier van het ontwikkelen van woningen willen HEEMwonen en gemeente 
Kerkrade een project realiseren volgens het principe 'Superlocal'.  Dit principe houdt in dat alle aanwezige 
kwaliteiten, elementen, grondstoffen, gedachtegoed en het liefst ook bewoners ‘hergebruikt’ worden.  
 
De hoogbouwflats bevatte voorheen sociale huurwoningen en ook in de doorontwikkeling zullen sociale 
huurwoningen worden gecreëerd. Deze woningen worden gebouwd in een maatschappij met een woningtekort, 
toenemende vergrijzing en waar mensen met een beperking langer zelfstandig willen of moeten blijven wonen 
(Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu, 2013) (Rijksoverheid, 2015). Om op deze maatschappelijke 
veranderingen aan te sluiten zijn levensloopbestendige woningen nodig. Ofwel woningen waar op iedere leeftijd 
in gewoond kan worden en waarin iemand in principe zijn hele leven kan wonen.  
 
De uiteenlopende maatregelen, die een woning en wijk levensloopbestendig maken, zijn HEEMwonen echter 
niet duidelijk. Woningcorporatie HEEMwonen verlangt een plan van eisen, die zij kunnen gebruiken om de 
woning en wijk levensloopbestendig te ontwerpen. 
 
Om dit plan van eisen op te kunnen stellen zijn de bestaande maatregelen in kaart gebracht. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van de kennis van experts en literatuur. De meest wenselijke en haalbare resultaten zijn vervolgens 
geselecteerd en opgenomen in het plan van eisen. 
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Hoofdstuk 1: Aanleiding 
Dit hoofdstuk biedt een verheldering op de achtergrond van het project bestaande uit Macro- en Mesoniveau. 
Daarnaast worden de probleem-, doel- en vraagstelling toegelicht.  
 

Gedurende dit project komen meerdermaals de termen ‘levensloopbestendig wonen’ en 
‘levensloopbestendigheid’ aan bod. Bestaande definities bleken echter uiteenlopend en sloten niet aan 
op de opdracht van dit project. Daarom zijn de bestaande definities naast elkaar gelegd en is in overleg 
met de opdrachtgever de volgende ‘nieuwe’ definitie aangehouden: 
 
Levensloopbestendig wonen: 

‘Het overkoepelende begrip voor woningen die geschikt zijn of eenvoudig geschikt zijn te maken voor 
bewoning en ontvangen van zorg in iedere levensfase, onafhankelijk van een beperking en met een 
omgeving die participatie, zelfstandigheid en lichamelijke activiteit bevordert om de mogelijkheid 

zelfstandig thuis oud worden te optimaliseren.’ 
 
(Stichting Humanitas, 2016), (Aedes-Actiz Kenniscentrum wonen en zorg, 2009), (Algemeen Nederlands 
Woordenboek, 2016), ( Granbom, et al., 2014). 

 

1.1 Macroniveau 
Nederland heeft momenteel te maken met een vergrijzing omdat de zogenoemde ‘babyboomers’ ouder worden 
(65+) en het aantal ouderen t.o.v. jongeren toeneemt. Vanaf 2025 is zelfs sprake van een zogenoemde ‘dubbele 
vergrijzing’, omdat het aandeel 80-plussers dan sterk toeneemt (Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu, 
2013). Het Nederlandse zorgstelsel wordt hierdoor in toenemende mate belast. Actuele maatschappelijke 
ontwikkelingen streven om deze redenen naar het zo lang mogelijk thuis blijven wonen van ouderen en mensen 
met een beperking (Rijnkels, Vos, & Rhemre, 2009). De wetgeving is daarom in toenemende mate op gericht op 
het bieden van zorg aan huis of vergoeden van woningaanpassingen (Wet Maatschappelijke Ondersteuning & 
Zorgverzekeringswet) (Rijksoverheid, 2015) (Rijksoverheid, 2015). Gemeentes en woningcoöperaties spelen op 
deze maatschappelijke ontwikkelingen in door in toenemende mate levensloopbestendige woningen te bouwen. 
Sinds 2015 is de Wet Langdurige Zorg (WLZ) namelijk ingevoerd, welke verblijf in een zorgcentra enkel nog 
vergoed na indicatie door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) (Rijksoverheid, 2016). Mensen ‘moeten’ dus 
thuis blijven wonen en hiervoor zijn passende woningen nodig. 
 

In 2012 woonden 3,1 miljoen mensen met een motorische beperking in Nederland, waarvan 1,3 miljoen 
ouder dan 65. Nederland kent daarnaast 1,5 miljoen mensen met een visuele beperking en 750 000 
mensen met een auditieve beperking (Klerk, Fernee, Woittiez, & Ras, 2012). 

 
Ondanks het streven van de overheid is ruim 60 procent van de ouderen (nog) niet bezig met 
levensloopbestendig wonen. Ouderen gaan pas nadenken over ‘levensloopbestendig wonen’ wanneer ze 
geconfronteerd worden met hun beperkingen (van Houwelingen, 2016). Echter, vroegtijdig nadenken over een 
aangepaste ‘levensloopbestendige’ woning voorkomt (mogelijke) dure verbouwingen, verhuiskosten en 
verplicht verhuizen en integreren in een nieuwe/onbekende (sociale) omgeving.   
 
De Nederlandse overheid stelt met het bouwbesluit eisen aan de bestaande en nieuwe bouw in de vorm van 
voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Hiermee worden de 
mogelijkheden tot zelfstandig functioneren in een woning en wijk op wettelijke basis vastgelegd. Bovendien is 
met deze wetgeving de toegankelijkheid van openbare ruimtes vastgesteld, zodat mensen met een beperking 
ook hier kunnen participeren. Het bouwbesluit stelt echter soepelere eisen aan bestaande bouw, dan aan 
nieuwbouw. Hierdoor is dus niet iedere woning even toegankelijk. Desondanks is het bij alle nieuwbouw of 
verbouwingen verplicht aan de eisen van het bouwbesluit te voldoen (Rijksoverheid, 2012) (Nederlandse 
Overheid, 2015). 
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1.2 Mesoniveau 
Tegenover de maatschappelijke ontwikkelingen staan de belangen van woningcorporatie HEEMwonen en 
doelstellingen vanuit IBA1. Het Superlocal project is namelijk onderdeel van IBA Parkstad (IBA Parkstad, 2016).  
 

Prijs/kwaliteit verhoudingen staan voor HEEMwonen centraal, met oog op levensloopbestendigheid,  
gezien het feit dat de woningen sociale huurwoningen zijn. Het IBA-thema recyclestad  
is het speerpunt van het project. Recyclestad betekent ‘het recyclen van alle aanwezige kwaliteiten,  
elementen, grondstoffen en gedachtegoed om honderd nieuwe woningen te bouwen.’ 
 
Het fenomeen IBA is in Duitsland ontstaan en uitgegroeid tot een creatieve aanpak, met een bewezen 
economische impuls. Minstens zo belangrijk is de cultuuromslag in denken en werken in- en waardering voor het 
gebied. IBA zoekt naar innovatieve, toekomstgerichte projecten die duurzaam van betekenis zijn  
voor de ontwikkeling van een stad of gebied. IBA bouwt zelf niet, maar regelt processen. Het legt de basis  
voor een nieuwe oriëntatie op de toekomst, waarin maatschappelijke veranderingen  
worden aangejaagd. Simpel gesteld, IBA draagt bij aan de verbetering van een stad of regio. 
 
Woningcorporatie HEEMwonen is een ondernemende en betrokken woningcorporatie, welke actief is in de regio 
Parkstad. In deze regio werkt de corporatie aan betaalbare woningen en een prettig leven voor de inwoners. 
Wonen is volgens HEEMwonen meer dan alleen een dak boven je hoofd hebben. De woonomgeving, de buurt 
en de omliggende voorzieningen spelen hier een grote rol in. Leefbaarheid in de gemeenschap is een onderdeel 
van levensloopbestendig wonen (Heemwonen, 2016). 

 
De organisatie heeft veel expertise op bouwkundig gebied. Echter ontbreekt er een concreet plan van eisen om 
levensloopbestendige woningen en wijk te bouwen. De woningcorporatie heeft hierop geanticipeerd door 
afstuderende ergotherapie studenten te benaderen. De achterliggende gedachte van HEEMwonen is om hun 
‘knowhow’ te verbreden omtrent levensloopbestendig bouwen en deze kennis in te passen bij het 
bouwen/tekenen van het casco, de nieuwbouw en de gebiedsontwikkeling in de wijk.  
 

1.3 Probleemstelling 
Woningcorporatie HEEMwonen beschikt niet over een plan van eisen met aanbevelingen voor 
levensloopbestendig bouwen. Het belang van levensloopbestendig bouwen neemt echter toe, aangezien 
maatschappelijke ontwikkelingen mensen vragen langer thuis te wonen.  
 

1.4 Doelstelling 
De doelstelling van HEEMwonen is een plan van eisen om een levensloopbestendige woning en woonomgeving 
vorm te geven. HEEMwonen wil dit doel bereiken in het scenario (1) van renovatie van het bestaande casco en 
het scenario (2) nieuwbouw van woningen. 
Hiernaast wil HEEMwonen een plan van eisen om de projectlocatie, ofwel woonomgeving, levensloopbestendig 
in te richten en te gebruiken voor recreatieve doeleinden. 
 

1.5 Vraagstelling 
Woningcorporatie HEEMwonen verwacht een plan van eisen met aanbevelingen waaraan de woning en wijk 
moeten voldoen om levensloopbestendig te zijn. De opdrachtgever wil een onderverdeling in het plan van eisen 
voor de woning (nieuwbouw en casco) en de wijk. De volgende vraagstellingen zijn door de opdrachtgever 
aangedragen: 

1. Op welke manier kan het “Superlocal-project” levensloopbestendige woningen in één van de 
overgebleven casco’s creëren? 

2. Op welke manier kan het “Superlocal-project” levensloopbestendige nieuwbouw creëren? 
3. Op welke manier kan het “Superlocal-project” een levensloopbestendige woonomgeving creëren? 

 

                                                                 
1 IBA staat voor ‘Internationale Bau Ausstellung’ (Internationale Bau Ausstellung, 2016). 
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HEEMwonen verwacht dat een persoon van iedere leeftijd een met of zonder beperking in deze woningen kan 
gaan wonen en hier zo lang mogelijk zelfstandig in kan blijven wonen. Daarbij gaat het om een woning die in de 
toekomst makkelijk aanpasbaar is.  
 
Wegens tijdsrestricties is samen met de opdrachtgever consensus bereikt over de afbakening van het project. 
Het project richt zich enkel op de ‘fysieke omgeving’ van levensloopbestendig wonen/bouwen. Dit houdt in dat 
er alleen gekeken wordt naar maatregelen die in de gebouwde omgeving ondernomen kunnen worden.  
Om de vraagstellingen van de opdrachtgever te kunnen beantwoorden richt het project zich op de volgende 
deelvragen: 
 
Deelvraag 1: Welke domeinen en uitkomstmaten vallen onder het levensloopbestendig wonen, in het 

“Superlocal-project”? 
Deelvraag 2: Welke maatregelen binnen de fysiek omgeving kunnen een levensloopbestendige woningen wijk 

beïnvloeden? 

Deelvraag 3: In hoeverre zijn de maatregelen haalbaar en wenselijk in relatie tot het Superlocal project? 

  



Zuyd University – Occupational Therapy – Bachelor Thesis  

 

13 
 
 

Hoofdstuk 2: Visies 
Een projectvisie is een middel dat richting geeft aan het doel, zoals beschreven wordt in de aanleiding. De visies 
op het project bieden houvast en bakenen het geheel af. 
 

2.1 Het IDC-model 
Het Superlocal project heeft een eigen procesmodel, nader benoemd als het IDC-model (Figuur 1: IDC-Model). 
Dit procesmodel bestaat uit drie hoofdfasen, resp.: de Initiatief- (Initiative), Besluit- (Decision) en Afrondingsfase 
(Completion). Ieder van deze hoofdfasen bestaat uit twee subfasen.  
Dit model wordt door de Superlocal bouwkundigen gebruikt om het ontwikkelings- en bouwproces structureel 
te doorlopen. Het afstudeerproject valt binnen de Initiatieffase van dit model en is hierdoor deel van het 
bouwkundige proces.  
 

Het bouwproject start met de initatieffase, die bestaat uit de indexatie- (indexation) en de speelfase (play). 
Gedurende de indexatiefase worden alle bouwkundige factoren zoals: materialen, kosten en ontwerpen in kaart 
gebracht. In de speelfase wordt vervolgens geredeneerd over de verschillende mogelijkheden en de theoretische 
wenselijkheid en haalbaarheid van deze situatie. Op basis hiervan wordt een beslissing genomen over de bouw. 
Dit is de start van de besluitfase.  
 
De besluitfase bestaat uit de planningsfase (planning) en ontwikkelingsfase (creation). In de planningsfase wordt 
een keuze genomen uit het stedenbouwkundig plan en de architectonische inzendingen. Daarnaast worden 
voorbereidingen getroffen voor de bouw. De ontwikkelingsfase kenmerkt de start van de bouw en het praktisch 
onderzoeken van technische en financiële haalbaarheid van de woningen. Het finaliseren van de bouw kenmerkt 
de afrondingsfase (Heemwonen, 2016).  

 
Figuur 1: IDC-Model 

2.2 Co-creatie 
Co-creatie omvat het betrekken van alle belanghebbenden in het proces. Ofwel de personen voor wie het project 
iets op kan leveren. 
 
Deze visie gaat uit van de belangen van de betrokken personen, zowel burgers als bouwkundigen. Dit is van plan 
binnen dit project wegens de grote mate van subjectieve variabelen die van invloed kunnen zijn op het 
‘levensloopbestendig wonen’. De doelstelling van co-creatie is om het project enerzijds te richten op literatuur 
en anderzijds op het verrichten van praktijkgericht onderzoek met betrekking tot de belanghebbenden (HAN, 
2016).  



Zuyd University – Occupational Therapy – Bachelor Thesis  

 

14 
 
 

2.3 Burgerparticipatie 
De invalshoek burgerparticipatie omvat het betrekken van de burgers (o.a. oud bewoners en mensen uit de wijk) 
bij het ontwikkelen van het product. 

 
Burgerparticipatie gaat uit van de inzichten die burgers hebben, hetgeen zij missen in woningen of juist graag 
terug zien keren. Deze visie betrekt de burgers in het ontwikkelingsproces van de nieuwe woningen en wijk. De 
burgerparticipatie wordt gestimuleerd door de Nederlandse overheid. Dit gebeurt door waar mogelijk knellende 
regels weg te halen of te helpen met het aanvragen van subsidies (Rijksoverheid, 2016). De toenemende mate 
van zelf organiserend vermogen van burgers staat hierbij centraal (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties, 2013).  
 
Voor dit project betekent dit dat de burgers betrokken worden om inzicht te verkrijgen in de ‘benodigdheden’ 
voor levensloopbestendig wonen. De kennis en ervaringen van de burgers dragen bij aan het inventariseren van 
de maatregelen. 

 

2.4 Intergenerationele benadering 
De intergenerationele benadering is gericht op de samenwerking en relaties tussen verschillende generaties. In 
een wijk wonen immers verschillende generaties samen. 

 
Deze visie gaat uit van het ontwikkelen van een product geschikt voor gebruik door alle leeftijden. 
Intergenerationaliteit wordt een steeds belangrijker thema in de zorg (Steels, 2015). Intergenerationaliteit streeft 
om ouderen en jongeren samen te brengen, zo ook op het gebied van wonen. De Intergenerationaliteit 
gekoppeld aan de levensloopbestendige woningen omvat ‘het met en bij elkaar wonen van jong tot oud’, waarbij 
een omgeving wordt gecreëerd waarin rekening wordt gehouden met de behoeften en benodigdheden van alle 
leeftijden.  
 
Dit betekent voor dit project dat de woningen en wijk gericht moeten zijn op de behoeften van zowel jonge 
stellen, gezinnen, alleenstaanden mensen en ouderen (Arcon, 2013). De intergenerationele benadering is 
daarmee van invloed op het vaststellen wat de maatregelen opleveren voor alle leeftijden. 
 

2.5 Universal Design 
Het Universal Design (universele ontwerp) is een concept dat zich richt op de omgeving, zodat faciliteiten, 
producten, en diensten kunnen worden gebruikt door alle mensen ongeacht fysieke of cognitieve beperkingen. 
 
Deze visie gaat uit van het leveren van een product dat bruikbaar door ieder mens, ongeacht lichamelijke of 
geestelijke beperkingen. Het universele ontwerp wordt een steeds belangrijker thema in de zorg. Het streeft 
ernaar een faciliteit aan te bieden die: (1) voor iedereen bruikbaar is, (2) flexibel is, (3) eenvoudig en intuïtief is, 
(4) informatie makkelijk doorspeelt, (5) fouten tolereert, (6) een lage fysieke inspanning kent en (7) een ruimte 
voor iedereen beschikbaar maakt voor gebruik (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations, 
2012).  
 
Dit betekent dat in het product rekening wordt gehouden met de bruikbaarheid, ofwel wenselijkheid, van de 
maatregelen voor alle doelgroepen. De verschillende maatregelen, die bijdragen aan het creëren van een 
levensloopbestendige woning, kunnen geordend naar effecten per beperking. Hiermee kan vastgesteld worden 
welke maatregelen het meest opleveren voor alle mensen, ongeacht beperking. Dit maakt het een universeel 
bruikbaar product. 
 

2.6 Wetgeving 
De wetgeving van het Nederlandse Koninkrijk wordt in acht genomen om een wettelijk toepasbaar advies te 
kunnen vormen.  

 
Deze visie gaat uit van de vereisten aan de gebouwde omgeving vanuit de wetgeving, aldus het bouwbesluit. Dit 
omvat zowel de woning als wijk. Aansluiten op deze vereisten is van belang omdat de woningen anders niet in 
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gebruik mogen worden genomen (Rijksoverheid, 2014). Daarnaast zijn in de wetgeving al maatregelen 
opgenomen om een omgeving levensloopbestendig te maken.  
 
Dit betekent dat de maatregelen, in samenwerking met de studenten van built environment, worden vergeleken 
met de wettelijke eisen. Hiermee wordt de haalbaarheid vastgesteld.  
 

2.7 Ergotherapeutisch oogpunt 
Het ergotherapeutisch oogpunt is gericht op het waarborgen van het zelfstandig uitvoeren van betekenisvolle 
handelingen in het dagelijkse leven. 
 
Het ergotherapeutisch oogpunt is de rode draad in dit project. Dit is de context en het vakgebied waaruit gewerkt 
wordt en is van invloed op de manier waarop het probleem door de studenten bekeken wordt. Hierbij worden 
de eerdergenoemde visies betrokken en wordt gecommuniceerd met de bouwkundigen en opdrachtgever om 
uiteenlopende visies of gedachtegangen te beperken. 

 
Definitie 
‘Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren als dat 
niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen in de handelingsgebieden wonen/zorgen, 
leren/werken en spelen/vrije tijd, en te participeren in zijn/haar omgeving’ (Satink & Velden, 2012) 

Betekenis(vol) handelen: 
‘‘An (meaningful) occupation is the experience of a person, who is the sole author of the occupation’s meaning.’  
 
Betekenisvol handelen staat voor het handelen dat gekozen en uitgevoerd wordt door personen of (bevolkings-
) groepen om ervaringen op te doen die betekenis hebben en voldoening geven (Satink & Velden, 2012) 

 
Dit oogpunt is van invloed op het project omdat het de leidraad vormt waaraan alle visies verbonden worden. 
Het belang gaat hierdoor uit naar de maatregelen die bijdragen aan het behouden van de autonomie en 
participatie van de bewoners.  
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Hoofdstuk 3: Methode 
In dit hoofdstuk vindt u een omschrijving van de gebruikte en toegepaste methodologieën per deelvraag. Het 
projectontwerp en gebruikte procesmodellen worden tevens omschreven. Hiernaast worden de wijze van 
dataverzameling, sampling en in- en exclusiecriteria omschreven.  
 

3.1. Projectontwerp 
Het project is vormgegeven aan de hand van het IDC-model2. Het model is beschreven in paragraaf 2.1. 
Gedurende dit project komen twee deelfases aan bod, namelijk: de ‘indexation’-  en ‘play’ fase. Deze deelfases 
worden doorlopen om antwoord te krijgen op de deelvragen. 
 
Indexationfase  
Binnen de indexationfase vallen de eerste twee deelvragen, namelijk: 
Deelvraag 1: Welke domeinen en uitkomstmaten vallen onder het levensloopbestendig wonen, in het 

“Superlocal-project”? 
Deelvraag 2: Welke maatregelen binnen de fysiek omgeving kunnen een levensloopbestendige woningen wijk 

beïnvloeden? 

 
Tijdens deze fase wordt o.a. gebruik gemaakt van literatuurstudies gericht op de bovenstaande deelvragen. Deze 
worden uitgebreid beschreven in paragrafen 3.2 en 3.3. Naast de literatuurstudies is er informatie verzameld 
aan de hand van gesprekken met experts op het gebied van levensloopbestendig wonen en door bezichtigingen 
bij bestaande projecten gericht op levensloopbestendigheid.  
 
Playfase 
Binnen de play fase valt de derde en tevens laatste deelvraag: 
Deelvraag 3: In hoeverre zijn de maatregelen haalbaar en wenselijk in relatie tot het Superlocal project? 

 
Gedurende deze fase worden de verkregen maatregelen uit deelvraag 2 getoetst aan haalbaarheid en 
wenselijkheid. Wat onder de haalbaarheid en wenselijkheid wordt verstaan en de manier van toetsing is 
beschreven in paragraaf 3.4.  

 

 

  

                                                                 
2 Initiative Decision Completion-model, omschrijft het proces van bouwkundige projecten in de Superlocal 
gedachtegang (Heemwonen, 2016). 
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3.2 Methode deelvraag 1 
Hier vindt u een omschrijving van de methodologie die is toegepast gedurende het beantwoorden van deelvraag 
een van dit project. 
 

Welke domeinen en uitkomstmaten vallen onder het levensloopbestendig wonen, in het “Superlocal-
project”? 

 

3.2.1 Gewenste resultaat 
Het gewenste resultaat voor deelvraag één is een overzicht van alle betreffende domeinen en uitkomstmaten 
van ‘levensloopbestendig’ wonen.  
 
Binnen het project worden een domein, maatregel en uitkomstmaat als volgt gedefinieerd: 

- Domein: Een afgebakend ‘gebied’ van het levensloopbestendig wonen (Van Dale, 2016) 
- Uitkomstmaat: De variabele die ‘afhankelijk’ is van een maatregel of interventie (Bakker & van Buren, 

2014) 
- Maatregel: ‘een handeling of ingreep met een bepaald doel’. Ofwel acties die genomen moeten worden 

om de uitkomstmaten te beïnvloeden (Van Dale, 2016) 
 

3.2.2 Dataverzameling 
Onderstaand vindt u een omschrijving van de methode van dataverzameling voor deelvraag één.  
 

3.2.2.1 Literatuur 

Om deelvraag één te beantwoorden heeft een verdiepende literatuurstudie plaatsgevonden. Deze 
literatuurstudie was gericht op het inventariseren van de doelgroepen, domeinen en uitkomstmaten van 
levensloopbestendig wonen.  
 
Om de literatuurstudie te structureren, is in samenwerking met Ramon Daniels een overzicht gecreëerd tussen 
de verbinding van de ‘doelgroep’, de ‘domeinen’ en het ‘levensloopbestendig wonen’ (LBW). Dit overzicht wordt 
nader aangeduid als het DDLBW-overzicht (Figuur 2: DDLBW-overzicht).  

 

Doelgroep (D): In het kader van deze opdracht zal de doelgroep breed omvatbaar zijn, volgens de eerder beschreven visies 
‘intergenerationaliteit’ en het ‘Universal Design’ (zoals beschreven in paragraaf 2.4 & 2.5). 
 
Domein (D): Een domein is een gebeid met maatregelen die de uitkomstmaten van levensloopbestendig wonen beïnvloeden.  
 
Levensloopbestendig(e) wonen/wijk (LBW): De LBW bestaat uit verschillende uitkomstmaten, welke duidelijk moeten gaan 
worden a.d.h.v. het literatuuronderzoek. 

Figuur 2: DDLBW-overzicht 
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3.2.2.1.1 Doelgroep 
Om de doelgroep te definiëren zijn de wensen van de HEEMwonen langs de definitie van 
levensloopbestendig wonen gezet. Hiermee is geconcretiseerd wat de doelgroep precies 
inhoud.  
 
HEEMwonen verwacht dat een persoon van iedere leeftijd en met of zonder beperking in deze 
woningen kan gaan wonen. Daarnaast verwachten zij dat deze persoon zelfstandig in de 
woning kan blijven wonen tot de dood. HEEMwonen definieert ‘iedere leeftijd’ als 25-80 jaar.  

 
Om vast te stellen wat voor soorten beperkingen voorkomen in de Nederlandse samenleving 
is gezocht naar bestaande onderverdelingen die veelvuldig door overheidsinstanties worden 
gebruikt.  

 
Zoekvraag: 

 ‘Welke onderverdelingen van beperkingsgroepen komen in Nederland voor?’ 
 
Zoektermen 
Er is gezocht naar de term ‘beperkingen’ en synoniemen hiervan, in ‘Nederland’. Een overzicht van de 
zoektermen vindt u terug in paragraaf 2.1.1 van de bijlage. 
 
Bronnen 
Om literatuur over de verschillende soorten beperkingen te vinden is gebruik gemaakt van Google en gezocht 
naar rapporten en verslagen van de volgende instanties: 

 Sociaal cultureel planbureau  

 Rijksoverheid 
 
3.2.2.1.2 Levensloopbestendig Wonen en domeinen 
Om te achterhalen welke domeinen en uitkomstmaten onder 
levensloopbestendig wonen vallen, zijn bestaande modellen en 
theorieën met een literatuurstudie in kaart gebracht. De 
projectleden hebben hiervoor gebruik gemaakt van de 
onderstaande zoekvraag, zoektermen en bronnen.  
 
Een uitgebreide omschrijving van de zoekstrategie is te vinden in paragraaf 2.1. van de bijlage. 
 
Zoekvraag: 

  ‘Welke raamwerken, modellen en theorieën, gericht op levensloopbestendig wonen, zijn er?’ 

  ‘Welke domeinen en uitkomstmaten zijn verbonden aan een levensloopbestendige wijk en woning?’ 
 
Zoektermen 
Gedurende de literatuurstudie is gezocht naar de term ‘aging in place’ en synoniemen hiervan. Daarnaast is 
gebruik gemaakt van de termen ‘framework’, ‘model’, ‘theory’ en enkele andere termen. Een overzicht van de 
zoektermen vindt u terug in paragraaf 2.1.1 van de bijlage. 
 
Bronnen 
De Wetenschappelijke artikelen zijn geraadpleegd met gebruik van de faciliteiten van de Universiteit van 
Maastricht (UM), omdat UM licenties bezit voor verschillende grote literatuurdatabases.  
 

Gebruikte bronnen voor het zoeken naar literatuur: 

Bron Literatuur 

DIZ (Wetenschappelijke) artikelen 

Pubmed Wetenschappelijke artikelen 

Google Scholar (Wetenschappelijke) artikelen & boeken 

Google Grijze literatuur 
Tabel 1: Bronnen deelvraag 1 
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Selectie 
In het zoeken en selecteren van literatuur is geen specifieke doelgroep geselecteerd. Deze keuze is gemaakt 
wegens de alomvattendheid van levensloopbestendig wonen. Dit houdt in dat de woningen en omgeving 
geschikt dienen te zijn voor alle mogelijke beperkingen, mitst uitzonderingen geïnventariseerd worden 
gedurende de literatuurstudie. Voorafgaand excluderen van een doelgroep was dan ook geen verantwoorde 
keuze. 
 
De inclusiecriteria omvatte artikelen en literatuur gericht op het begrip ‘levensloopbestendig’ wonen, in zowel 
woning als wijk. Alle onderzoeksdesigns zijn geïncludeerd om zoveel mogelijk modellen en raamwerken te 
verzamelen. Artikelen jonger dan 10 jaar kregen voorkeur de op oudere artikelen, tenzij de meerwaarde van 
deze ‘oudere’ artikelen/boeken veelvuldig is gebleken en hierop aanspraak is gemaakt in andere betrouwbare 
onderzoeken of modellen/raamwerken.  
 

3.2.2.2 Participanten 

Voor het beantwoorden van deze deelvraag is geen gebruik gemaakt van participanten. 
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3.3 Methode deelvraag 2 
Hier vindt u een omschrijving van de methodologie die is toegepast gedurende het beantwoorden van deelvraag 
twee van dit project. 
 

Welke maatregelen binnen de fysieke omgeving kunnen een levensloopbestendige woning en wijk 
beïnvloeden? 

 
Naar aanleiding van de geïnventariseerde domeinen in deelvraag één (zie paragraaf 4.1) is in deze deelvraag voor 
één enkel domein gekozen. Dit domein is de ‘fysieke omgeving’. Deze keuze is gemaakt in overleg met de 
opdrachtgever op basis van de tijdsbeperkingen van het project.  
 

3.3.1 Gewenste resultaat 
Het gewenste resultaat bij deze deelvraag is; een overzicht van alle bestaande maatregelen die bij het domein 
‘fysieke omgeving’ horen en die ‘levensloopbestendig’ wonen beïnvloeden.   
 

3.3.2 Dataverzameling 
Onderstaand vindt u een omschrijving van de methode van dataverzameling voor deelvraag twee.  
 
Aan de verzamelde data is de eis gesteld dat maatregelen reeds toegepast zijn/worden in de praktijk. De 
maatregelen moeten namelijk in de praktijk toegepast kunnen worden. Tijdens de literatuurstudie is echter niet 
specifiek gezocht naar bewezen effectiviteit omdat bewijs hiervoor minimaal beschikbaar is. Tot op heden is 
namelijk onvoldoende onderzoek beschikbaar over bewezen effectiviteit van alle bestaande maatregelen. 
Hiernaast is gebruik gemaakt van participanten (experts) om literaire tekortkomingen aan te vullen.  
 

3.3.2.1 Literatuur 

Om deelvraag twee te beantwoorden is gestart met een verdiepende literatuurstudie, gericht op het 
inventariseren welke maatregelen bestaan binnen de fysieke omgeving.   
 
Aan de hand van de beschreven zoektermen en zoekstrategie (zie onderstaand en bijlage 2.2.1.) is naar literatuur 
gezocht, gericht op maatregelen voor zowel de woning als wijk.  
 
Zoekvraag 
Het verzamelen van artikelen en literatuur is uitgevoerd door het formuleren van de volgende zoekvraag;  

 ‘Welke maatregelen binnen de fysieke omgeving kunnen een levensloopbestendige woning en wijk 
beïnvloeden?’ 
 

Zoektermen 
Gedurende de literatuurstudie is gezocht naar de term ‘aging in place’ en synoniemen hiervan. Daarnaast is 
gebruik gemaakt van de termen ‘environment’, ‘built environment’ en ‘physical environment’. De termen 
‘elders’, ‘disabled people’ en synoniemen hiervan zijn gebruikt om de doelgroep te betrekken in de zoekvraag. 
Een overzicht van alle gebruikte zoektermen vindt u terug in paragraaf 2.2.1 van de bijlage. 
 
Bronnen 
De Wetenschappelijke artikelen zijn geraadpleegd met gebruik van de faciliteiten van de Universiteit van 
Maastricht (UM), omdat UM licenties bezit voor verschillende grote literatuurdatabases.  
 

Gebruikte bronnen voor het zoeken naar literatuur: 

Bron Literatuur 

DIZ (Wetenschappelijke) artikelen 

Pubmed Wetenschappelijke artikelen 

Google Scholar (Wetenschappelijke) artikelen & boeken 

Bibliotheek Boeken 

Overheidswebsites Wet- en regelgeving 
Tabel 2: Bronnen deelvraag 2 
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Door het beperkte aantal gevonden artikelen en het doel zoveel mogelijk te inventariseren is tevens dieper 
ingegaan op ‘grijze literatuur’. Dit is literatuur die verworven is door: 

- Zoeken met Google (zie bijlage paragraaf 2.2.1) 
- Gesprekken (mail, telefonisch of face to face) met experts (zie bijlage paragraaf 2.2.2)  

Literatuur die gezocht werd waren rapporten, verslagen en boeken die (gerealiseerde) maatregelen bevatten. 
 
Selectie 
Tijdens de selectie van artikelen is gekozen voor artikelen die gericht waren op maatregelen die een 
levensloopbestendige woning en/of wijk beïnvloeden. Met hiernaast artikelen gericht op ‘gezond’ ouder worden 
en de factoren die dit beïnvloeden. Daarnaast dienden het om bestaande maatregelen te gaan, zoals eerder 
benoemd. De literatuur mocht van alle onderzoeksdesigns zijn, omdat zo veel mogelijk maatregelen verzameld 
dienden te worden. 
 

3.3.2.2 Participanten 

Naast de literatuurstudie is gebruik gemaakt van participanten om de maatregelen aan te vullen. Met deze 
participanten zijn gesprekken gevoerd. De gespreksguides zijn terug te vinden in paragraaf 3.1 van de bijlage. 
Om echter de juiste experts en data te verzamelen zijn criteria opgesteld. 
 
3.3.2.2.1 Inclusie en Exclusie 
Participanten omvatten experts uit het bouwkundige/sociologische werkveld of deskundigen betrokken bij 
levensloopbestendige projecten. Projecten of deskundigen die geen tastbare data uit een bestaand project of 
onderzoek hebben om hun kennis te onderbouwen zijn geëxcludeerd. Conceptuele projecten of data zijn dus 
geëxcludeerd.  
 
3.3.2.2.2 Werving 
Werving van de participanten heeft plaats gevonden volgens de ‘sneeuwbalmethode’. Dit omvat het nemen van 
één vooraf geselecteerde participant. Uit het netwerk van deze participant worden vervolgens nieuwe 
participanten geworven (Bakker & van Buuren, 2014). Op deze wijze is getracht een alsmaar toenemende 
steekproef te creëren. Hiervoor zijn bij aanvang van het project experts per mail en telefoon benaderd voor 
interviews, informatie of het bezoeken van bestaande projectlocaties. 

 
De keuze voor deze samplingmethode is gemaakt op basis van het feit dat er geen sprake was van een onderzoek 
en slechts een laag aantal proefpersonen direct toegankelijk was. Voor dit onderzoek is saturatie van kennis 
tevens niet direct beschouwd als een doel. Wegens de beperkte hoeveelheid tijd is echter op basis van een 
vastgestelde tijdsperiode zoveel mogelijk data verzameld. In het geval saturatie zou optreden bestond wel de 
mogelijkheid voortijdig te stoppen met het verzamelen van data.  
 
Onderstaande participanten (Tabel 3: Participanten deelvraag 2) zijn verkregen dankzij de sneeuwbalmethode. 
Deze participanten hebben deelgenomen aan het inventariseren van de maatregelen: 
 

Organisatie CONTACTPERSOON  ACTIE 

GGMD hulp- en 
dienstverlening 

Margot Bouwens Mailverkeer over maatregelen die van belang zijn bij 
auditieve beperkingen. 

Hogeschool PXL 
Hasselt 

Greet Frederix, Mariet 
Janssen 

Gepland bezoek van projectlocatie levensloopbestendige 
woningen, wegens omstandigheden echter niet 
doorgegaan. 

HEEMwonen Wendy Schiffelers, 
Martijn Segers en 
Stefano Blezer 

Discussies over levensloopbestendig wonen, nadere 
informatie over de wijk en woningen. 

JO JANSSEN 
ARCHITECTEN 

Jo Janssen Mailverkeer over ‘levensloopbestendige’ projecten die al 
gerealiseerd waren, na tweede mail geen reactie meer 
gehad. 

KONINKLIJKE 
VISIO 

Jacqueline Looijen Mailverkeer over maatregelen die van belang zijn bij 
visuele beperkingen. 
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Maurer united 
Architects 

Marc Maurer Discussie over levensloopbestendig wonen en 
maatregelen die nog ontbraken uit de literatuurstudie. 

TECHNOLOGIE 
THUIS NU! 

Willem Bastein Projectlocatie bezocht met voorbeeldwoningen en 
toegepaste maatregelen voor alle doelgroepen. Daarnaast 
is literatuur verkregen omtrent maatregelen in de 
constructie van een woning. 

Zuyd 
Hogeschool 

Docenten Ramon 
Daniëls, Herbert 
Habets en Herwin Sap  

Discussie omtrent de geïnventariseerde maatregelen uit 
de literatuurstudie. Daarnaast contact om aanvullende 
literatuur te vergaren. 

Afstudeerstudenten 
van Built Environment 

Kennis en inzichten die zijn gebruikt om eventuele 
missende maatregelen in kaart te brengen. 

Afstudeergroep 
Ergotherapie 
‘dementievriendelijke 
wijk’ 

Het project en de kennis van de afstudeerstudenten 
ergotherapie is gebruikt maatregelen aan te vullen en 
controleren met betrekking tot mensen met dementie. 

Vivalib Rob Hagens Mailverkeer en telefonisch contact om meer te weten te 
komen over fysieke factoren die de fysieke omgeving 
omtrent levensloopbestendig beïnvloeden. 

Tabel 3: Participanten deelvraag 2 

Het startsample bestond uit Ramon Daniels en Martijn Segers. Een overzicht van de gehele uitgevoerde 
sneeuwbalmethode vindt u terug in de bijlage (bijlage paragraaf 2.2.2). 
De participanten in (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) hebben schriftelijke dan wel niet verbale data geleverd. 
Echter is in slechts zeer beperkte mate een sneeuwbalmethode op gang gekomen, veroorzaakt door een lage 
respons.  
 
De intentie was om meerdere projectlocaties te bezoeken. Respons op verzoeken tot bezichtigingen was echter 
dusdanig laag dat dit niet mogelijk is gebleken. Slechts één locatie met meerdere woningen is daarom bezocht.  
Tijdens het contact met experts en het bezoeken van projectlocaties is navraag gedaan naar eventuele extra 
bronnen in de vorm van projecten, presentaties, richtlijnen of artikelen.  
 

3.3.3 Ordenen van maatregelen 
Het DDLBW-overzicht uit deelvraag één (Figuur 2: DDLBW-overzicht), bevat de basis om verzamelde gegevens te 
ordenen in deelvraag twee. Uit deelvraag één zijn namelijk de doelgroepen, domeinen en de uitkomstmaten 
naar voren gekomen.  
 
Op basis van de keuze voor het domein ‘fysieke omgeving’ zijn maatregelen gezocht die enkel binnen dit domein 
vielen. Vervolgens is gebruik gemaakt van de nadere specificering van de doelgroep en uitkomstmaten om een 
overzicht te maken in de vorm van een matrix (Tabel 4: Voorbeeldmatrix). Met behulp van deze matrix zijn de 
invloeden van de maatregelen per uitkomstmaat en categorie doelgroep duidelijk inzichtelijk gemaakt. 
 

Domein Fysieke omgeving 
 

Doelgroep (gespecificeerd) Doelgroep (gespecificeerd) 

Uitkomstmaat Gevonden maatregelen  Gevonden maatregelen 

Uitkomstmaat Gevonden maatregelen Gevonden maatregelen 

Tabel 4: Voorbeeldmatrix 

3.3.4. Analyse van gegevens  
Analyse van de verzamelde maatregelen is verlopen door het ordenen van de data in de matrix, zoals omschreven 
in paragraaf 3.3.3. Om de matrix overzichtelijker te maken is deze gesplitst in twee delen, één voor de woning 
en één voor de wijk. 
 
Gedurende de analyse zijn de maatregelen vergeleken op overeenkomsten, waar nodig zijn vervolgens 
maatregelen samengevoegd. Hiernaast is geanalyseerd in welke mate de maatregelen van invloed zijn op de 
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uitkomstmaten en doelgroepen. Dit is gedaan door te kijken bij hoeveel uitkomstaten en doelgroepen een 
maatregel onderverdeeld kon worden. 

3.4 Methode deelvraag 3 
Hier vindt u een omschrijving van de methodologie die is toegepast gedurende het beantwoorden van deelvraag 
drie van dit project. 
 

In hoeverre zijn de maatregelen haalbaar en wenselijk in relatie tot het Superlocal project? 

 

3.4.1 Gewenste resultaat 
Het gewenste resultaat bij deze deelvraag is een overzicht van de haalbaarheid en wenselijkheid van de 
geïnventariseerde maatregelen. Hiermee kunnen de maatregelen geprioriteerd worden, wat leidt tot de 
belangrijkste punten voor het plan van eisen. 
 

3.4.2 Criteria 
Zowel voor het beoordelen van haalbaarheid en wenselijkheid, als besluitvorming welke maatregelen 
geselecteerd zijn voor het plan van eisen, zijn criteria opgesteld.  
 

3.4.2.1 Haalbaarheid en Wenselijkheid 

Om criteria op te stellen is het van belang dat duidelijk gedefinieerd is wat onder haalbaarheid en wenselijkheid 
wordt verstaan. Voor dit project worden de volgende definities gehanteerd: 
 

- Haalbaarheid: De maatregelen die bereikbaar zijn met de bouwfysische en economische middelen die 
ter beschikking staan van HEEMwonen. 

- Wenselijkheid: De maatregelen die ‘iets opleveren’ voor alle betrokken partijen.  
 
Haalbaarheid 
De definitie voor haalbaarheid komt voort uit de betekenis van het woord haalbaar, ‘te bereiken of verkrijgen’ 
(Van Dale, 2016). Het gaat om de maatregelen die in de praktijk bereikbaar zijn. Voor woningcorporatie 
HEEMwonen is de ‘bereikbaarheid’ van de maatregelen onderhevig aan de kosten die hieraan verbonden zijn en 
de bouwfysische mogelijkheden. Dit is vastgesteld na overleg met de opdrachtgever. Daarnaast worden 
wettelijke eisen gesteld aan de woningen en wijk. De haalbaarheid van maatregelen is dus ook onderhevig aan 
wettelijke vereisten (Rijksoverheid, 2012). 
 
Voor HEEMwonen staat centraal dat sociale huurwoningen opgeleverd gaan worden. Hierbij is luxe geen primair 
belang. Het gaat enkel om woningen die voldoende levensomstandigheden bieden en waarvoor een zo’n laag 
mogelijke huurprijs gevraagd kan worden. Het streven van HEEMwonen is namelijk ‘betaalbare’ woningen. 
 
Wenselijkheid 
Bij de wenselijkheid staat de volgende vraag centraal: ‘Wat levert het op?’. Criteria voor de wenselijkheid zijn tot 
stand gekomen door uit de literatuur vast te stellen welke maatregelen burgers belangrijk vinden. Hiervoor is 
gebruik gemaakt van zowel literatuur als het burenboek van Bleijerheide. 
 

3.4.2.2 Besluitvorming 

Om de hoeveelheid gevonden maatregelen behapbaar te maken voor toetsing is een preselectie uitgevoerd. 
Hiervoor zijn de maatregelen uit de matrix in een overzicht geplaatst. Om deze preselectie vorm te geven zijn 
criteria opgesteld, waarmee niet haalbare maatregelen zijn geëxcludeerd. 
 

3.4.3 Selectie 
De selectie van maatregelen heeft plaatsgevonden op basis van een trechtermethode. Dit houdt in dat alle 
maatregelen uit de preselectie beoordeeld zijn op haalbaarheid en wenselijkheid. Op basis van deze beoordeling 
zijn maatregelen verwijderd of bijgesteld om tot een concreter aantal te komen. Om deze selectie uit te voeren 
is gebruik gemaakt van zowel literatuur als participanten. 
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3.4.3.1 Literatuur 

De literatuur die is gebruikt om maatregelen te selecteren op haalbaarheid en wenselijkheid is in onderstaande 
tabel benoemd (Tabel 5: Literatuur deelvraag 3). Deze literatuur is verkregen via de opdrachtgever.  
 

Literatuur Functie 
Burenboek Bleijerheide Toetsing van wenselijkheid van maatregelen in relatie tot de ervaringen 

van de oud-bewoners  
Tabel 5: Literatuur deelvraag 3 

3.4.3.2 Participanten 

De participanten die zijn gebruikt voor selectie van de maatregelen bestonden uit bouwkundige experts. Deze 
participanten zijn in onderstaande tabel (Tabel 6: Participanten deelvraag 3) benoemd. 
 

Participant Rol 
Community of Board (COB) van 
woningcorporatie HEEMwonen: 
- Opdrachtgever 
- Gemeente Kerkrade 
- Architect HEEMwonen 

Toetsing haalbaarheid en wenselijkheid van de maatregelen voor de 
woning 

Wendy Schiffelers (wijkconsulent) Toetsing haalbaarheid en wenselijkheid van de maatregelen voor de 
wijk 

Studenten Built Environment Toepassing maatregelen voor de woning en wijk, die als haalbaar en 
wenselijk zijn beoordeeld 
Toetsing van haalbaarheid op basis van toepassingsmogelijkheden in de 
ontwerpen 

Tabel 6: Participanten deelvraag 3 

De maatregelen voor de woning zijn voorgelegd aan de community of board. Dit is gebeurd door gebruik van een 
driekleurig kaartsysteem (zie paragraaf 3.1.1 van de bijlage). Vervolgens zijn de maatregelen voor de wijk 
voorgelegd aan de wijkconsulent van HEEMwonen. Tot slot zijn de maatregelen aan de studenten van Built 
Environment aangeboden om toe te passen in hun tekeningen, waarbij zij nogmaals naar de haalbaarheid van 
de maatregelen in hun ontwerpen hebben gekeken. 
 
De gespreksguides zijn terug te vinden in paragraaf 3.1 van de bijlagen. 
 
De intentie was om gebruik te maken van burgers uit Bleijerheide om vast te stellen wat zij belangrijk vinden. De 
opdrachtgever heeft aangegeven mogelijk een tweetal oud bewoners beschikbaar te kunnen stellen voor 
interviews. Het werd echter afgeraden om direct contact te zoeken met de oud bewoners, omdat deze al 
meerdermaals bij onderzoeken betrokken zijn. Uit deze onderzoeken is onder andere een boek geschreven met 
de ervaringen en levensverhalen van de bewoners. Het werd door de opdrachtgever daarom verzocht eerst 
gebruik te maken van dit ‘Bleijerheide-’ ofwel ‘Buren-’ boek om nodige data te verzamelen omtrent de wensen 
van de bewoners. Dit boek is gebruikt vervolgens om vast te stellen wat de burgers als prettig ervaarde en wat 
zij mistte in de appartementen.  
 

3.4.4 Analyse van gegevens 
De maatregelen zijn getoetst op wenselijkheid en haalbaarheid. Hierbij zijn de wensen vanuit het perspectief van 
de burger en de kennis van de bouwkundige experts tegenover elkaar gelegd. Overeenkomsten zijn op deze wijze 
in kaart gebracht en conflicten zijn nader uitgewerkt. Maatregelen zijn vervolgens geprioriteerd op: de invloed 
op de uitkomstmaten, doelgroepen en de uitkomsten van haalbaarheid en wenselijkheid. 
 
Member Check & Informed Consent 
Bij het uitvoeren van gesprekken en discussies is participanten gevraagd informed consent te geven voor het 
verzamelen van schriftelijke en eventuele audio-/visuele data. Gedurende het voeren van deze discussies en/of 
overleggen is tevens gebruik gemaakt van observatie door een 2e en of 3e projectlid.  
Daarnaast zijn de participanten gevraagd een member check uit te voeren op de verzamelde data. Met gebruik 
van deze triangulatie is getracht de betrouwbaarheid van de verzamelde data te waarborgen. 
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Hoofdstuk 4: Resultaten 
In dit hoofdstuk vindt u de verzamelde resultaten van de drie deelvragen. De resultaten zijn per deelvraag 
beschreven, met indien nodig verwijzingen naar de bijlage. 
 

4.1 Resultaten deelvraag 1 
 

Welke domeinen en uitkomstmaten passen het beste bij het “Superlocal-project”? 

 
Resultaten worden weergegeven aan de hand van het DDLBW-overzicht uit de methode. Zo zullen de resultaten 
van de doelgroep, verschillende domeinen en uitkomstmaten aan bod komen. Het gewenste resultaat is een 
ingevuld DDLBW-overzicht.  
 
Gedurende deelvraag 1 zijn er 17 bronnen geraadpleegd. Deze bronnen zijn voornamelijk wetenschappelijke 
artikelen.  
 

4.1.1 Doelgroep 
Zoals bepaald met HEEMwonen dienen de woningen voor mensen van alle 
leeftijden te zijn. Bewoners moeten in staat zijn in te trekken als ze jong zijn en 
hun gehele leven in de woning te blijven wonen, ondanks mogelijke 
beperkingen die ze kunnen hebben of krijgen. Beperkingen kunnen echter 
uiteenlopend van aard zijn, wat het lastig maakt de doelgroep te definiëren.  
 
Het Sociaal Cultureel Planbureau maakt gebruik van een vijftal categorieën van 
veelvoorkomende beperkingen om de term ‘beperkingen’ gemakkelijker 
definieerbaar te maken.  
 
 

Deze categorieën zijn als volgt: 
1.  Motorische beperkingen 
2.  Visuele beperkingen 
3.  Auditieve beperkingen 
4.  Verstandelijke beperkingen 
5.  Zwakbegaafden 

 
Verstandelijke beperkingen en zwakbegaafden kunnen geschaard worden onder ‘cognitieve beperkingen’. Welke 
kunnen worden aangevuld met beperkingen ten gevolge van hersenletsel (Klerk, Fernee, Woittiez, & Ras, 2012). 
 
Deze categorieën worden gebruikt om overeenkomende soorten beperkingen in de samenleving te ordenen. 
Bestaande maatregelen worden al vaak onderverdeeld in deze doelgroepen. Aansluiten op de bestaande 
categorieën maakt het dus makkelijker de maatregelen in deelvraag twee te ordenen. 
 

4.1.1.1 Motorische beperkingen 

Motorische beperkingen zijn vaak een direct gevolg van trauma na ongeval, ziekte of aangeboren afwijkingen. 
Deze lichamelijke beperkingen zijn van grote invloed op de mogelijkheid tot handelen en zelfstandig uitvoeren 
van activiteiten. Dit is echter ook een vorm van beperkingen die vaak gecompenseerd kan worden. Indirect in de 
vorm van bijvoorbeeld een woningaanpassing, om het gebruik van een verplaatsingshulpmiddel te 
vergemakkelijken. Of direct door het bieden van lichamelijke ondersteuning, zoals een loophulpmiddel.  
 

In totaal leven er ongeveer 1,4 miljoen mensen zelfstandig in Nederland met een matig tot ernstig 
motorische beperking, waarvan de helft ouder is dan 65 jaar. Van deze mensen zitten er tussen de 225 
en de 250 duizend in een rolstoel, waarvan 150 duizend permanent (Klerk, Fernee, Woittiez, & Ras, 
2012).  
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4.1.1.2 Visuele beperkingen 

Visuele beperkingen worden onderscheden van de motorische omdat deze niet nader verbonden hoeven te zijn 
aan een algeheel lichamelijke beperking. Visuele beperkingen zijn echter van grote invloed op de mogelijkheid 
tot zelfstandig functioneren. Hiernaast zijn er vele uiteenlopende compensatoire mogelijkheden voor mensen 
met visuele beperkingen, welke specifiek gericht zijn op een verminderd visueel vermogen. 
 

In Nederland zijn naar schatting bijna 1 miljoen mensen met matige of ernstige visus problemen. Dit 
betekent dat mensen met deze vorm van beperking problemen ervaren in het dagelijks leven (Klerk, 
Fernee, Woittiez, & Ras, 2012). 

 

4.1.1.3 Auditieve beperkingen 

Auditieve beperkingen worden onderscheden van de motorische omdat deze niet nader verbonden hoeven te 
zijn aan een algeheel lichamelijke beperking. Ook in deze categorie geldt dat in de samenleving sprake is van 
specifieke maatregelen gericht op het ondersteunen van mensen met een auditieve beperkingen. Daarnaast 
bestaan er vele uiteenlopende compensatoire mogelijkheden voor het zelfstandig handelen met een auditieve 
beperking. 
 

Er zijn in Nederland naar schatting ongeveer 575.000 mensen met matige of ernstige gehoorproblemen. 
Dat wil zeggen dat deze mensen evenals ze gebruik maken van een gehoorapparaat nog steeds 
problemen ervaren in hun dagelijks leven, zoals bijvoorbeeld een gesprek slecht kunnen voeren (Klerk, 
Fernee, Woittiez, & Ras, 2012). 
 

4.1.14 Cognitieve beperkingen 

Cognitieve beperkingen zijn vaak een direct gevolg van ziekte of neurologisch trauma. Hiernaast ziet men 
natuurlijke afname van cognitieve functies op latere leeftijd. Deze aandoeningen zijn neurologisch van aard en 
kunnen gevolgen hebben op de veiligheid en zelfstandigheid door een verminderd inzicht in het eigen 
functioneren. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van een zich fysiek uitende beperking (Klerk, Fernee, Woittiez, & 
Ras, 2012). 
 

Cognitieve stoornissen zijn uiteenlopen van aard maar de twee grootste oorzaken zijn dementie en 
beroertes. In Nederland waren in 2014 naar schatting ongeveer 260.000 mensen met dementie. 
Daarnaast waren er ongeveer 411.100 mensen met een beroerte, waarvan 134.700 TIA’s3(exclusief 
mensen in een zorghuis) (Rijksoverheid, 2016). Niet alle mensen met een beroerte eindigen met 
cognitieve klachten zo kunnen ook of enkel motorische klachten optreden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
3 TIA, ofwel passagère cerebrale ischemie. Een tijdelijke vermindering van de doorbloeding van een (meestal) 
klein gebied van de hersenen. Klinische verschijnselen herstellen binnen 24 uur (Rijksoverheid, 2016). 
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4.1.2 Levensloopbestendig Wonen 
Levensloopbestendig wonen bestaat uit 
meerdere domeinen en uitkomstmaten. Deze 
uitkomstmaten kunnen worden beïnvloed door 
het nemen van maatregelen binnen een domein.  
 
Om bovenstaande te verduidelijken een 
praktijkvoorbeeld: Binnen het domein ‘fysieke 
omgeving’, kan de maatregel ‘drempelvrije 
woning’ worden toegepast om de uitkomstmaat 
‘mobiliteit’ te beïnvloeden.  
  

Om uitkomstmaten in kaart te brengen is met een literatuurstudie gezocht naar bestaande modellen, 
raamwerken en theorieën. Hieruit zijn acht modellen/raamwerken naar voren gekomen, welke onder 
levensloopbestendig wonen vallen.  
 
Modellen en raamwerken met betrekking tot gezond en actief oud worden in de woning/wijk zijn ook betrokken. 
Actief blijven staat immers gelijk aan het zelfstandig blijven handelen in de woning en wijk. Gezondheid is 
hiernaast een vereiste voor de mogelijkheid tot handelen.  
 

4.1.2.1 Modellen en Raamwerken 

Onderstaande tabel (Tabel 7: Raamwerken & modellen) bevat een korte omschrijving van de gevonden modellen 
en raamwerken. Een uitgebreide omschrijving vindt u in paragraaf 4.2 van de bijlage. 
 

Model & Raamwerken Korte omschrijving 
 

ICF- raamwerk 
(WHO Family of International 
Classifications (FIC), 2012) 

Het ICF-raamwerk stelt dat gezondheid en het sociaal functioneren 
beïnvloed worden door de omgeving, het functioneren van het 
lichaam, het uitvoeren van activiteiten en het participeren hierin. 

Global Age-friendly city 
(World Health Organization, 
2007) 

Dit raamwerk is gericht op het bemoedigen en promoten van het actief 
ouder worden, waarbij gezondheid, participatie en veiligheid centraal 
staan. 

Conceptueel raamwerk voor 
levensloopbestendig wonen 
(Wang, Shepley, & Rodiek, 2012) 

Het ‘conceptuele raamwerk voor levensloopbestendig wonen’ verbindt 
gezondheid, ondersteunende diensten, lichamelijke activiteit met de 
fysieke omgeving om levensloopbestendig ouder te worden. 

Positive Aging Framework 
(Development, N. Z. M. O. S., 
2007) 

 Het positive aging framework gaat ervan uit dat levensloopbestendig 
ouder worden, beïnvloed wordt door het inkomen, gezondheid, 
huisvestiging, transport, leven in de samenleving, de culturele 
identiteit, toegang tot faciliteiten en diensten, houding t.a.v. ouder 
worden en oudere mensen, werk en mogelijkheden. 

Social Connectivity Framework 
(Menec, 2011) 

Het social connectivity framework is expliciet gericht op de samenhang 
tussen de omgeving en het individu. 

Lifetime Neighbourhood 
(Communities and Local 
Government, 2007) 

‘Lifetime neighbourhoods’ gaat ervan uit dat ‘Social cohesion and 
sense of place’, ‘Built environment’, ‘social inclusion’, ‘Services and 
amenities’, ‘innovation and cross-sectoral planning’ en ‘Housing’ 
levensloopbestendig wonen beinvloedt. 

Livable Community 
(National Association of Area 
Agencies on Aging, 2012) 

Het Livable Community beschrijft problemen die veelvuldig voorkomen 
in een gemeenschap en stelt specifieke eisen en maatregelen die 
uitgevoerd dienen te worden om deze problemen op te lossen. 

The advantage Framework Het Advantage framework heeft als doel om een toegankelijke 
gemeenschap/wijk te creëren voor ouderen. 

Tabel 7: Raamwerken & modellen 
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4.1.2.2 Overzicht van domeinen en uitkomstmaten 

Onderstaande tabel (Tabel 8: Domeinen & uitkomstmaten uit literatuur) geeft een overzicht weer van de 
domeinen en uitkomstmaten, die voortkomen uit de literatuurstudie naar bestaande raamwerken en modellen.  
 

Modellen & Raamwerken Domeinen 
 

Uitkomstmaten 

ICF- raamwerk Omgeving Activiteitniveau 

Persoon Participatie 

 Lichaamsfunctie 

Global Age-friendly city Fysieke omgeving Gezondheid 

Persoon 
- Cultuur 
- Geslacht 

Participatie 

Economische determinanten Veiligheid 

Sociale determinanten Mobiliteit 

Gedragsdeterminanten Transport 

Aanwezigheid ondersteunende diensten  

Conceptueel raamwerk 
voor levensloopbestendig 
wonen 

Fysieke omgeving Activiteitniveau 

Aanwezigheid ondersteunende diensten Gezondheid  

 Toegankelijkheid 

Positive Aging Framework Persoon  
- Inkomen 
- Cultuur  
- Houding 
- Gezondheid 
- Huisvestiging 
- Mogelijkheden (ontwikkeling) 

Kwaliteit van leven 

Aanwezigheid ondersteunende diensten Toegankelijkheid  

Transport 
Leven in de samenleving 
Werk 

Participatie 

Social Connectivity 
Framework 

Fysieke Omgeving Participatie 

Sociale Omgeving Mobiliteit 

Woning  

Aanwezigheid ondersteunde diensten  

Transport  

Communicatie en informatie  

Lifetime Neighbourhood Fysieke omgeving Kwaliteit van leven 

Woning  

Aanwezigheid ondersteunende diensten  

Sociale inclusie  

Sociale cohesie  

Livable Community Woning Levert oplossingen om kwaliteit 
van leven te vergroten 

Vervoer  

Aanwezigheid ondersteunende diensten  

Veiligheid  

Participatie  

Ruimtelijke ordening  

The advantage Framework Persoon Adress basic needs (Wil) 

 Optimise physical and mental 
health and well-being 
(Gezondheid) 

 Onafhankelijkheid 
Tabel 8: Domeinen & uitkomstmaten uit literatuur 
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4.1.2.2 Analyse van bestaande modellen en raamwerken 

Een van de bekendste, meest gebruikte en uitgebreide modellen is de gids van de WHO voor ‘Global Age-friendly 
Cities’ (World Health Organization, 2007). Dit raamwerk heeft op basis van actief ouder worden, domeinen in 
kaart gebracht die levensloopbestendig wonen bevorderen. Dit zijn: ‘Transportation’, ‘Housing’, ‘Social 
participation’, ‘Respect and social inclusion’, Civic participation and employment’, Communication and 
information’, Community support and health services’ en ‘Outdoor spaces and buildings’. Eenzelfde topics komen 
veelvuldig in eensgelijke wijze voor in andere raamwerken. Zo worden in het conceptuele raamwerk van Wang 
et. al. de topics: ‘Built environment’, ‘Physical activity’, ‘Health’ en ‘Acces to services’ in verband gezet met het 
levensloopbestendig wonen (Wang, Shepley, & Rodiek, 2012).  
De verschillende modellen en raamwerken zijn naast elkaar gelegd waaruit bleek dat er geen voldoende 
generaliseerbaar bestaand raamwerk is. Opvallend is de veelvoorkomende term ‘Physical activity’, ofwel 
lichamelijke activiteit of activiteitenniveau, in relatie tot het succesvol ouder worden. De lichamelijke activiteit 
wordt namelijk veelvuldig centraal gesteld, daar onderzoek aantoont dat een relatie bestaat tussen lichamelijke 
activiteit en de gezondheid (Clarke & Nieuwenhuijsen, 2009).  
 
Wanneer gekeken wordt naar de veelvoorkomende uitkomstmaten en domeinen in tabel 9 (Tabel 9: Meest 
voorkomende domeinen & uitkomstmaten), valt op dat bijna alle bestaande raamwerken de persoon en 
(fysieke)omgeving benoemen. Enkele raamwerken zijn hierin diepgaander en maken onderscheid tussen de 
fysieke en sociale omgeving. Daarnaast worden de domeinen ‘economische determinanten’, 
‘gedragsdeterminanten’ en ‘sociale inclusie’ in sommige raamwerken apart genomen. Waarbij andere 
raamwerken dit als onderdeel zien van het domein ‘persoon’, of het volledig buiten beschouwing laten. Het 
aanwezig zijn van ‘ondersteunende diensten’ is ook een veelvoorkomend domein. Deze ondersteuning van de 
gezondheid draagt bij aan de mogelijkheid tot zelfstandig wonen. Veiligheid wordt hiernaast regelmatig apart 
benoemd. Met in achtneming van al deze raamwerken in er geen enkel raamwerk wat alle domeinen lijkt te 
bevatten en generaliseerbaar is naar het Superlocal project.  
 
 

Meest voorkomende  
domeinen 

Meest voorkomende 
uitkomstmaten 

Fysieke omgeving Veiligheid 

Sociale omgeving Mobiliteit 

Persoon Participatie 

Aanwezigheid ondersteunende 
diensten 

Ontvangen van zorg 

 Kwaliteit van leven 

                                   Tabel 9: Meest voorkomende domeinen & uitkomstmaten 

 

Afbakening van project 

Zoals eerder benoemd in de aanleiding (hoofdstuk 1) is, in overleg met de opdrachtgever, het project afgebakend 
wegens de tijdsbeperking. De opdrachtgever heeft invloed op de constructie van de woningen en vormgeving 
van de wijk. Dit kan beschouwd worden als de gebouwde, dan wel fysieke omgeving. Op basis hiervan is voor het 
project de keuze gemaakt enkel nader in te gaan op het domein ‘fysieke omgeving’.  
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4.2 Resultaten deelvraag 2 
 
 
 
  
Het gewenste resultaat is een overzicht van maatregelen welke invloed hebben op een levensloopbestendige 
woning en wijk. Hiervoor is het van belang dat het DDLBW-overzicht weer wordt gehanteerd. Gedurende 
deelvraag 2 zijn er 51 bronnen geraadpleegd. Deze bronnen zijn voornamelijk rapporten over sterrenclassificaties. 
Daarnaast is het bezoek aan Woerden een belangrijke informatiebron gebleken. 
 

4.2.1 Van DDLBW naar de matrix 
In relatie tot het DDLBW-overzicht staat de gevormde matrix. De matrix bevat een overzicht van maatregelen in 
de fysieke omgeving. Deze maatregelen beïnvloeden de vastgestelde uitkomstmaten van dit project.   
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het DDLBW-overzicht wordt nu het DOLBW-overzicht (Figuur 3: DDLBW- naar DOLBW-overzicht), aangezien 
uitgegaan wordt van één domein, namelijk de ‘Fysieke Omgeving’. 
 

4.2.1.1 De matrix 

Zoals benoemd in de methode (paragraaf 3.3) wordt gebruik gemaakt van een matrix om de geïnventariseerde 
maatregelen te ordenen en analyseren. De verzamelde uitkomstmaten en doelgroepen, uit deelvraag één, 
worden gebruikt om deze matrix vorm te geven (Tabel 10: Matrix).  
 

 Auditief Visueel Motorisch Cognitief 

Zelfstandigheid Maatregel  Maatregel  
Veiligheid  Maatregel  Maatregel 
Mobiltieit Maatregel  Maatregel  

Ontvangen van zorg  Maatregel  Maatregel 
Sociale cohesie Maatregel  Maatregel  

Tabel 10: Matrix 

Welke maatregelen binnen de fysiek omgeving kunnen een levensloopbestendige woning en wijk 

beïnvloeden? 

Figuur 3: DDLBW- naar DOLBW-overzicht 
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Om te vast te stellen wat iedere uitkomstmaat en beperking precies inhoud, zullen de volgende definities 
gehanteerd worden. 
 
Vastgestelde uitkomstmaten voor de matrix 
Zelfstandigheid:  ‘Het hebben van autonomie over het eigen handelen en hiermee succesvol kunnen 

doorlopen van handelingen in het dagelijkse leven (Le Granse, 2012).    
Veiligheid:  ‘Het voorkomen/verminderen van de risico’s tot letsel ten gevolge van de fysieke 

omgeving (ISSO, 2016) 
Mobiliteit:  ‘Het vermogen om je lichamelijk voort te bewegen in- en rondom de woning 

(Effectieve ouderenzorg, 2016) (ISSO, 2016) 
Ontvangen van zorg:  ‘In staat zijn tot het ontvangen van zorg door derden, middels een omgeving die hier 

voldoende mogelijkheden toe biedt (Dries, 2010)’ 
Sociale cohesie: ‘Een stand van zaken met betrekking tot zowel de verticale en de horizontale interactie 

tussen de leden van de samenleving. Deze is gekenmerkt door een serie van waarden 
en normen, vertrouwen, een gevoel van verbondenheid, de bereidheid om deel te 
nemen en elkander te helpen, en elkaars gedragingen (Chan, To, & Chan, 2006)’  
 

Vastgestelde doelgroepen voor matrix 
Motorische beperking:  Motorisch beperkt wil zeggen dat iemand (veel)moeite heeft met de algemene 

dagelijkse levensverrichtingen (adl), de mobiliteit, de huishoudelijke verzorging of 
het langdurig zitten en staan (Klerk, Fernee, Woittiez, & Ras, 2012). 

Cognitieve beperking: Omvat alle aandoeningen aan het denken en alle mentale functies, zowel cognitief 
als intellectueel. Hieronder vallen ook waarneming, concentratie, redeneren en 
oordeelvermogen (Hartingsveldt & Piskur, 2012) 

Visuele beperking: Omvat alle aandoeningen aan de ogen, waarbij sprake is van afwijkingen in of verlies 
van functies of anatomische eigenschappen (International Classification of 
Functioning, Disability and Health, 2012). 

Auditieve beperking: Omvat alle aandoeningen aan het gehoororgaan, waarbij sprake is van afwijkingen in 
of verlies van functies of anatomische eigenschappen (International Classification of 
Functioning, Disability and Health, 2012). 
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4.2.2 Matrixen Levensloopbestendige Woning & Wijk 
Deze matrixen (Tabel 11: Matrix levensloopbestendige woning) & (Tabel 12: Matrix levensloopbestendige wijk) bevatten de maatregelen in het domein ‘fysieke omgeving’. 
Deze maatregelen komen voort uit het verrichte literatuuronderzoek, bezichtigingen van levensloopbestendige woningen en gesprekken met experts. De benoemde 
maatregelen worden daarbij gekoppeld aan de vastgestelde doelgroepen. Binnen deze matrix zijn ongeveer 70 maatregelen van toepassing op de woning en 50 op de wijk.Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden. 

Maatregelen 
woning 

Auditieve beperkingen Visuele beperkingen Motorische beperkingen Cognitieve beperkingen 

 
Uitkomstmaat: 
Zelfstandigheid 

 Algemeen 
Akoestiek 

 Ringleiding 
 Deuren 

 Deurbel met 
flitslicht 

 Optie voor 
beeldbelsysteem 

 Algemeen 

 Op twee hoogte 
stopcontacten (laag voor 
vaste apparaten) 

Oriëntatie 

 Verschillende materialen als 
vloer/muur 

 Voelbare/Gekleurde 
markering 

 Geen afgeronde muren 
Licht 

 Automatisch licht 

 Extra verlichting, minimaal 
1500 lux 

 Egale verlichting 
Kleur 

 Contrasten 

 Schakelaars in andere 
kleuren 

 Geen licht reflecterend 
keukenblad (wit of RVS) 

 Sanitaire voorzieningen  

 Zitvoorziening 

 (Versterkte muren voor) 
mogelijkheid tot plaatsen 
zitvoorziening 

 Inloopdouche 

 Muurbeugels 

 Algemeen 

 Mechanische ventilatie (vocht, stof) met 
extra capaciteit 

 Domotica (deuren, ramen en licht) 
 Deuren  

 Mechanische ondersteuning 

 Schuifdeuren 

 Aangepast klink 

 Aangepast slot 

 1100 mm breedte 

 Voordeur  
o Intercom 
o 1100 mm breedte 
o Loze leiding bij scharnierzijde deur 

voor mogelijkheid tot elektrische 
deur 

 Sanitaire voorzieningen 

 Muurbeugels  

 Versterkte muren voor mogelijkheid tot 
installatie beugels  

 In hoogte verstelbare wasbak/ 
onderrijdbaar 

 Draaicirkel van 1500 mm  

 Inloopdouche 

 Eénhendel mengkraan 
 De keuken 

 Onderrijdbaar  

 Algemeen 

 Heldere looplijnen 

 Domotica (deuren, ramen en 
licht) 

Akoestiek 

 Geluiddempende materialen 

 Stille ventilator/afzuigkap 
Oriëntatie 

 Aanbrengen van 
symbolen/tekens op deuren wc 

 Kleur  

 Contrastgebruik 
 Deuren  

 Aangepast slot op alle deuren 

 Loze leiding bij scharnierzijde 
deur voor mogelijkheid tot 
elektrische deur 

 De keuken 

 Keuze voor inductie of gas 
(leidingen aanwezig) 
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 Versterkte muren voor 
mogelijkheid tot installatie 
beugels  

 De keuken 

 Keuze voor inductie of gas 
(leidingen aanwezig) 

 Mogelijkheid tot verwijderen van 
kastjes/lades en plint 

 Beugels en leuningen 

 Eénhendel mengkraan 

 Keuze voor inductie of gas (leidingen 
aanwezig) 

 
Uitkomstmaat: 
Veiligheid 

 Algemeen 

 Rook/gas melder 
o Visuele 

alarmering 
o Fysieke 

alarmering 
 

 

 Algemeen 

 Drempelvrij 

 Gelijkvloers 

 Heldere looplijnen 

 Vloerverwarming 

 Geen glazen deuren 

 Brede loopgangen 
Oriëntatie 

 Verschillende materiaal als 
vloer/muur 

Licht 

 Automatisch licht 

 Extra verlichting, minimaal 
1500 lux 

 Egale verlichting 

 Lichtschakelaar direct naast 
voordeur 

Kleur 

 Gebruik van contrasten 
 Sanitaire voorzieningen  

 (Versterkte muren voor) 
mogelijkheid tot plaatsen 
zitvoorziening 

 Muurbeugels  

 Versterkte muren voor 
mogelijkheid tot installatie 
beugels  

 Antislip 

 Inloopdouche 

 Algemeen 

 Trapleuningen beiderzijds 

 Versterkte muur bij trap voor mogelijke 
traplift 

 Muurbeugels 

 Gelijkvloers 

 Mogelijkheid tot aansluiten 
personenalarm  

 Brede loopgangen 
Licht 

 Lichtschakelaar direct naast voordeur 
 Vloeren 

 Antislip (m.n. trappen en badkamer) 

 Drempelvrij 

 Geen obstakels 
 Sanitaire voorzieningen 

o Inloopdouche 
o Geen wanden bij douche 
o Zitvoorziening 
o (Versterkte muren voor) mogelijkheid 

tot plaatsen zitvoorziening 
o Muurbeugels 
o Versterkte muren voor mogelijkheid tot 

installatie beugels 
o Warmtebegrenzer 

 
 

 Algemeen 

 Trapleuningen beiderzijds 

 Alle kamers: mogelijkheid voor 
aansluiten persoon alarm 

 Heldere looplijnen 

 Beveiligde stopcontacten 

 Gas en rookmelders 

 Gladde muren 
Licht 

 Slaapkamer oostkant 

 Domotica (licht) 

 Lichtschakelaar direct naast 
voordeur 

 Deuren 

 Sloten beiderzijds kunnen 
openen 

 Sanitaire voorzieningen 

 Zitvoorziening 

 (Versterkte muren voor) 
mogelijkheid tot plaatsen 
zitvoorziening 

 Muurbeugels 

 Versterkte muren voor 
mogelijkheid tot installatie 
beugels 

 Keuken 

 Geschikte kookplaat 

 Antisliptegels 

 Geen glazen deuren 
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 Geen wanden bij de douche 
 Keuken 

 Voelbare bediening 
kookplaat 

 Mogelijkheid tot aansluiten 
personenalarm 

 

 
Uitkomstmaat: 
Mobiliteit 

Niet van toepassing  Algemeen 

 Heldere looplijnen 

 Comfort (temperatuur, 
luchtvochtigheid, lichtinval) 

Licht 

 Automatisch licht 

 Extra verlichting, minimaal 
1500 lux 

 Egale verlichting 
 Sanitaire voorzieningen 

 Muurbeugels 

 Versterkte muren voor 
mogelijkheid tot installatie 
beugels 

 
 

 Algemeen 

 Trapleuningen beiderzijds 

 Versterkte muur bij trap voor mogelijke 
traplift 

 Gelijkvloers 

 Draaicirkel van 1500 mm per kamer 

 Brede loopgangen (minimaal 1100mm) 

 Vrije opstelruimte naast de voordeur 
minimaal 350 m. 

 Deuren 

 Brede (voor)deuren (1100 mm.) 
o Vrije doorgang minstens 850 mm. 

 Opstelruimte voor en achter de deur 
minimaal 900 x 1100 mm. 

 Vloeren 

 Antislip 

 Drempelvrij 

 Verwijderen van tapijten en kleden 
 Sanitaire voorzieningen 

 Er bevindt zich minimaal 800 mm vrije 
ruimte aan de zijkant van de toiletpot 
(evt. met wc-deur open) 

 Inloopdouche 

 Douche zonder wanden 

 Muurbeugels 

 Versterkte muren voor mogelijkheid tot 
installatie beugels 

 Slaapkamer 

 Afmetingen hoofdslaapkamer is 
minimaal 15m2, breedte is minimaal 3 
meter 

Niet van toepassing 
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 Woonkamer 

 Afmetingen van de woonkamer is 
minimaal 24m2, minimale breedte is 3 
meter 

 
Uitkomstmaat: 
Ontvangen van 
zorg 

Niet van toepassing  Algemeen 

 Mogelijkheid tot 
verplaatsen zorgapparatuur 

 Aanwezigheid van loze 
leidingen voor aansluiten 
zorgapparatuur 

 Gelijkvloers 
 Deuren 

 Breedte deur van 1100mm 
 Sanitaire voorzieningen  

 Zitvoorziening 

 (Versterkte muren voor) 
mogelijkheid tot plaatsen 
zitvoorziening 

 Muurbeugels 

 Versterkte muren voor 
mogelijkheid tot installatie 
van beugels 

 Antislip 

 Inloopdouche 
 

 Algemeen 

 Mogelijkheid tot verplaatsen van 
zorgapparatuur  

 Aanwezigheid van loze leidingen voor 
aansluiten zorgapparatuur 

 Externe lichtalarmering aan de woning 

 Gelijkvloers 
 Deuren 

 Breedte voordeur van 1100mm. 

 Mogelijkheid tot openen van de 
voordeur door een derde 

 Sanitaire voorzieningen   

 Zitvoorziening 

 (Versterkte muren voor) mogelijkheid 
tot plaatsen zitvoorziening 

 Muurbeugels 

 Versterkte muren voor mogelijkheid tot 
installatie van beugels 

 Antislip 

 Inloopdouche 
 Slaapkamer 

 Versterkt plafond voor mogelijkheid tot 
installatie van plafondlift 

 Algemeen 

 Mogelijkheid tot verplaatsen 
zorgapparatuur 

 Aanwezigheid van loze leidingen 
voor aansluiten zorgapparatuur 

 Externe lichtalarmering aan 
woning 

 Deuren 

 Breedte voordeur minimaal 
1100mm. 

 Mogelijkheid tot openen van 
voordeur door een derde 

 Sanitaire voorzieningen  

 Zitvoorziening 

 (Versterkte muren voor) 
mogelijkheid tot plaatsen 
zitvoorziening 

 Muurbeugels 

 Versterkte muren voor 
mogelijkheid tot installatie van 
beugels 

 Antislip 

 Inloopdouche 

 
Uitkomstmaat: 
Sociale Cohesie 
 

 Algemeen 
Akoestiek 

 Goede isolatie 
i.v.m. 
geluidsoverlast 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

Tabel 11: Matrix levensloopbestendige woning 
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Maatregelen 
wijk 

Auditieve beperkingen Visuele beperkingen Motorische beperkingen Cognitieve beperkingen 

 
Uitkomstmaat: 
Zelfstandigheid 

 Algemeen 
Akoestiek 

 Goede akoestiek 

 Ringleiding in 
gebouwen 

Oriëntatie 

 Aanbrengen van 
symbolen/tekens  

 Infrastructuur 
Zorg 

 Zorgcentra/ 
instanties op 
loopafstand 

 Zorgbegeleiders 
kortbij wonend 

 
 

 Algemeen 
Oriëntatie 

 Heldere looplijnen 
o Gidslijn 
o Geleide lijn 

 Locatiespraak/ 
Klanktegels 

 Infrastructuur 

 Zitmogelijkheden 
o Bankjes op 500 a 550 mm hoogte 

 Faciliteiten op loopafstand 
o Winkels 
o Gym/sportfaciliteit 
o Toegankelijk openbaar vervoer 

 Toegankelijkheid van faciliteiten 
o Trappen met leuningen 
o Trappen niet te steil 
o Voldoende oppervlak treden 
o Lift met voldoende oppervlak, draaicirkel 

(1500 mm.) 
o Hellingsbaan 

Zorg 

 Zorgcentra/ instanties op loopafstand 

 Medische faciliteiten op loopafstand 

 Algemeen 
Oriëntatie  

 Symbolen/tekens en 
objecten voor 
herkenning (waaronder 
bij liften) 

 Infrastructuur 

 Openbaar vervoer, 
opstapplaatsen en 
betrouwbare 
vervoerstijden 

 
Uitkomstmaat: 
Veiligheid 

 Algemeen 
Akoestiek 

 Goede akoestiek 
 

 
 

 Algemeen 
Akoestiek 

 Fonetisch stoplicht/ 
rateltikker 

Oriëntatie 

 Heldere looplijnen 
o Gidslijn 
o Geleide lijn op 

minstens 600 mm 
van obstakels 

o Noppenmarkering 
bij de overgang van 
stoep naar weg 

o Voelbare rijrichting 
o Ruime zichtlijnen 

 Locatiespraak 

 Algemeen 
Licht 

 Verlichtte voet en fietspaden 

 Verlichtte oversteekplaatsen 
 Infrastructuur 

Stoepen en wegen 

 Hoogte stoeprand bij 250 mm of meer dient 
valpreventie aanwezig te zijn 

 Egaal  

 Verhard 

 Hellingen, volgens vastgestelde normen 

 Breedte minstens 1200 mm. exclusief de 
opsluitrand (bij voorkeur 1800 mm. of breder) 

 Obstakelvrij, ten minste 900 mm breedte bij 
obstakels 

 Algemeen 
Psychologische factoren 

 Rustgevende prikkels 
o Vijver met planten 

 Afgesloten tuin/park 
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Licht 

 Straatverlichting tijdig 
inschakelen 

 Infrastructuur 
Stoepen en wegen 

 Egaal 

 Hoogte 

 Breedte minstens 1200 
mm. exclusief de 
opsluitrand (bij voorkeur 
1800 mm. of breder) 

 Obstakelvrij, ten minste 
900 mm breedte bij 
obstakels 

 Obstakels voorzien van 
een contrasterende band 
op 1500 mm hoogte  
 

 Bij fietsparkeerbeugels dient na plaatsing van een 
fiets min. 1200 mm. breedte vrij te zijn. 

 Gescheiden voet en fietspad 
Oversteekplaatsen 

 Regelmatig aanwezig 

 Voldoende oversteektijd bij stoplichten, maximaal 
500 mm. per sec. verplaatsingssnelheid 

 Aanwezigheid van een vluchtheuvel of midden 
geleider bij bredere oversteekplaatsen 

 Bedieningsknop eenvoudig bedienbaar en op 1000 
mm hoogte 

 Bij drukke doorgaande wegen kan gekozen worden 
voor tunneling, waarbij verlichting t.b.v. sociale 
veiligheid van belang is en de hellingsbaan max 
1:20 is 

Psychologische factoren 

 Groenstrook tussen stoep en weg 

 Weinig verkeer 

 Groene zone 
 Flat 

 Afstand tot lift maximaal 50 meter 

 
Uitkomstmaat: 
Mobiliteit 

Niet van toepassing  Algemeen 
Oriëntatie 

 Heldere looplijnen 
o Gidslijn 
o Geleide lijn 

 Locatiespraak 
 

 Infrastructuur 
Stoepen en wegen 

 Egaal 

 Hoogte stoeprand 

 Hellingen volgens vastgestelde normen 

 Obstakelvrij 

 Bij lengte van 75 meter minimaal 1 oppervlak van 
1800 mm. bij 1800 mm. t.b.v. draaicirkel rolstoel 

 Bij een op en afrit dient minimaal 1500 X 1500 
mm. oppervlak te zijn voor manoeuvreren met een 
rolstoel  

 Aanwezigheid van invalideparkeerplaatsen op 
maximaal 50 m. van de woning 

 Algemeen 
Oriëntatie 

 Looplijnen en paden 
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 Voorkomen dient te worden dat nabij een op- en 
afrit een opstelplaats voor afvalcontainers 
gesitueerd wordt 

Psychologische factoren 

 Aanwezigheid groene zones 
o Goed onderhouden omgeving 

 Flat 

 Galerij is minstens 1100 mm breed. 
Puntvernauwing tot maximaal 900 mm, maar 
tenminste 75% van de galerij haalt 1100mm. 

 Lift 
o Minimaal 2000 mm diep 
o Afstand tot lift maximaal 50 meter 

 In de flat zijn haakse bochten van 2900 mm 
mogelijk bij de doorgangen/deuren 

 
Uitkomstmaat: 
Ontvangen van 
zorg 
 

 Infrastructuur 
Zorg 

 Zorgbieders op 
korte afstand 

 Instanties op 
korte afstand 

Niet van toepassing Niet van toepassing Geen maatregelen gevonden 

 
Uitkomstmaat: 
Sociale 
Cohesie4 
 

 Infrastructuur 
Vrijetijdsbesteding 

 Social networks and social capital  
o Aanwezigheid van ten minste 1 speeltoestel voor mindervalide kinderen in de speeltuin 
o Aanwezigheid van groene parken 
o Minder doorgankelijke wegen 
o Garages onder de flat  
o Winkels en voorzieningen  
o Ontmoetingsplek  
o Café/ vereniging in de buurt 
o Moestuin 
o Jeu-de-boules baan  

                                                                 
4 Sociale cohesie in de wijk is niet in te delen per beperking, aangezien het een overstijgend begrip omvat ongeacht de mogelijke beperkingen die een persoon ervaart. 
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o Speeltuin 

 Place attachment and identity 
o Tastbare herinneringen naar het verleden binnen de buurt 

Tabel 12: Matrix levensloopbestendige wijk 

 

(World Health Organization, 2007), (Wang, Shepley, & Rodiek, 2012), (Steels, 2015), ( Granbom, et al., 2014), (Haselwandter, et al., 2015), (Chaudhury, Campo, Michael, & 
Mahmood, 2016), (Steultjens, Cup, Zajec, & van Hees, 2013), (Theune & Steultjens, 2005), (Handywijzer, 2016) & (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Vilans, 
2016) (Wijk, 2008) (Wonen-Zorg, 2014) (Dries, 2010) (Effectieve ouderenzorg, 2016) (Koninklijke visio, 2016) (Technologiethuis.nl, 2007) (van Houwelingen, 2016) (ISSO, 2016) 
 
Bovenstaande matrix is, zoals eerdergenoemd, enkel gericht op de maatregelen binnen de fysieke omgeving. In de literatuur komen naast maatregelen ook interventies of 
strategieën aan bod om de zelfstandigheid, mobiliteit en veiligheid van een persoon te verbeteren. Deze interventies of strategieën zijn enkel opgenomen in de tabel, wanneer 
ze gericht waren op het aanpassen van de fysieke omgeving. Daarnaast zijn hulpmiddelen niet opgenomen in deze tabel, omdat het enkel gericht is op de situatie van de 
woning en wijk en niet op het individu gespecificeerde aanpassingen. 
 
De doelgroepen waarvoor de meeste maatregelen zijn gevonden zijn resp.: motorisch-, cognitief -, visueel-  en auditief beperkten. De gevonden maatregelen hebben invloed 

op de uitkomstmaten; zelfstandigheid, veiligheid, mobiliteit, ontvangen van zorg en sociale cohesie.  



 
 

 

4.2.3 Toelichting Auditieve beperking 

Woning 
Maatregelen voor mensen met een auditieve beperking zijn veelal gericht op het gebruik van visuele 
compensatie. Gekeken vanuit de uitkomstmaat zelfstandigheid, is het belangrijk om rekening te houden met de 
woningindeling bij een persoon met een auditieve beperking. Het is van belang dat de deurbel niet alleen een 
auditief signaal geeft, maar ook een flitslicht zodat de persoon een visuele cue krijgt als er gebeld is. Dit geldt 
eveneens voor de mogelijkheid van het hebben van een beeldschermsysteem/intercom, waardoor de persoon 
ziet wie er voor de deur staat. 
 
Het gebruik van akoestiek heeft ook invloed op de zelfstandigheid, waardoor de auditief beperkte geen last heeft 
van omgevingsgeluiden. Mogelijke maatregelen zijn ringleiding en een goede isolatie. Dit stelt de persoon in staat 
tot het voeren van een gesprek, zonder gehinderd te worden door externe geluiden. Een goed verlichte woning 
heeft ook een positief effect op de communicatie met anderen. Een auditief beperkte is daardoor in staat om lip 
te lezen (Bouwens, 2016). 
 
Wanneer gekeken wordt naar de veiligheid, is het bij de woningindeling van belang dat de gas- en rookmelder 
een visuele als fysieke alarmering bevat.  
 
Wijk 
Als er gekeken wordt naar de zelfstandigheid, is het belangrijk dat in de wijk duidelijke symbolen en tekens 
worden aangebracht. Bij mensen die doof geboren zijn of op jonge leeftijd doof zijn geworden, verloopt de 
taalontwikkeling anders. Hierdoor zijn veel doven of slechthorenden lager-geletterd, waardoor het gebruik van 
beeld/plaatjes waardevol kan zijn.  
 
Infrastructuur speelt ook een rol, zo is het belangrijk dat een persoon met een auditieve beperking dicht bij 
zijn/haar begeleiders woont die het mogelijk maken zelfstandig te kunnen wonen. Gezien het ontvangen van 
zorg is dit tevens van belang (Bouwens, 2016).  
 

4.2.4 Toelichting Visuele beperking 
Woning 
Oriëntatie, licht, kleur en de woningindeling hebben invloed op de zelfstandigheid van een persoon met een 
visuele beperking. Bij de oriëntatie is het van belang dat er verschillende materialen voor de vloeren/muren 
worden gebruikt. Verschillende materialen geven namelijk ander geluid bij contact, wat bijdraagt aan het 
onderscheiden van ruimtes. Daarnaast is het belangrijk dat er voelbare en gekleurde markering gebruikt wordt. 
Tast en contrasten kunnen namelijk tevens bijdragen aan het onderscheiden van ruimtes en materialen. (Dries, 
2010) (Technologiethuis.nl, 2007).  
 
Bij het licht is het belangrijk dat de persoon met een visuele beperking de lichtschakelaar niet hoeft te zoeken en 
zich zodoende zelfstandig en veilig kan verplaatsen. Automatische verlichting in de kamers kan hiervoor als 
maatregel dienen. Het is echter ook van belang dat lichtschakelaars bereikbaar zijn en zich dicht bij de ingangen 
van de woning bevinden. 
 
Naast licht en oriëntatie is kleurgebruik een bepalende maatregel. Zo kan contrastgebruik ondersteuning bieden 
voor het onderscheiden van voorwerpen en objecten om de zelfstandigheid en veiligheid te vergroten. Deze 
maatregel komt veelvuldig in de literatuur en praktijk voor (Technologiethuis.nl, 2007) (ISSO, 2016). Voorbeelden 
hiervan zijn schakelaars in andere kleuren en geen witte/glimmende/rvs-keukenbladen. Hierbij moeten lichtere 
kleuren gebruikt worden voor het voorwerp en donkere kleuren voor de muur/tafel waar het voorwerp staat. 
Donkere kleuren vallen namelijk naar achteren, terwijl lichtere kleuren naar voren komen.  
 
Als laatste speelt de woningindeling een rol. Zo is het van belang dat de stopcontacten op twee hoogtes worden 
geplaatst, laag bij de vloer en binnen handbereik in standname. De lagere contacten dienen voor vaste 
apparatuur zoals televisie, lampen e.d., terwijl hogere worden gebruikt om wisselbare apparatuur (Dries, 2010) 
(Technologiethuis.nl, 2007). 
 
Kleur, licht en oriëntatie hebben dezelfde doeleinden bij veiligheid als bij zelfstandigheid. Zo speelt de 
woningindeling een grote rol binnen de veiligheid. Het is belangrijk dat de woning drempelvrij is om het valrisico 



 
 

 

te verminderen. Daarnaast dienen er heldere looplijnen en brede loopgangen te zijn. De aanwezigheid van 
verwarmingselementen ter hoogte van de vloer dienen te worden vermeden en glazen deuren zijn tevens 
ongewenst. Dit gezien de risico’s voor letsel bij vallen op of tegen een van deze maatregelen. Wanneer naar de 
keuken gekeken wordt, is het van belang dat er gas- en rookmelders met auditieve gevarensein hangen en dat 
de kookplaat geschikt is waarbij een voelbare bediening gehanteerd kan worden (Dries, 2010) 
(Technologiethuis.nl, 2007). 
 
Mobiliteit wordt op haar beurt beïnvloed door licht (zie bovenstaand) en de woningindeling. De woningindeling 
omvat wederom heldere looplijnen en comfort. Comfort omvat de temperatuur, luchtvochtigheid en lichtinval. 
 
De woningindeling speelt daarnaast ook een belangrijke rol bij het ontvangen met zorg. De zorgverlener dient 
namelijk in staat te zijn zorghandelingen uit te voeren in ruimte waarin de zorgvrager zich bevindt. Daarvoor 
dient rekening gehouden te worden met de sanitaire voorzieningen (zitmogelijkheden, beugels, antislip en 
inloopdouche), toegang tot de woning en de mogelijkheid tot aansluiten en verplaatsen van zorgapparatuur 
(Dries, 2010) (Technologiethuis.nl, 2007). 
 
 
Wijk 
Maatregelen die in relatie tot de wijk staan hebben invloed op de zelfstandigheid, veiligheid, mobiliteit, 
ontvangen van zorg en sociale cohesie.  De zelfstandigheid en mobiliteit in de wijk wordt veelal beïnvloed door 
een goede oriëntatie, waar de meeste maatregelen dan ook op gericht zijn. Oriëntatie betekent dat er heldere 
looplijnen en locatiespraak/klanktegels aanwezig zijn. Heldere looplijnen in de vorm van gids- en geleidelijnen.  
 
De uitkomstmaat veiligheid wordt beïnvloed door oriëntatie, akoestiek en de infrastructuur. Aanvullend op de 
oriëntatie is het van belang dat er 60 cm naast de geleidelijn geen obstakels staan. Een fonetisch stoplicht oftewel 
een rateltikker ten goede komen t.o.v. de veiligheid. 
Qua infrastructuur is het van belang dat er leuningen aan weerszijde van trappen aanwezig zijn en 
noppenmarkering op de stoepen en wegen. De stoepen en wegen dienen tevens egaal en obstakel vrij te zijn. De 
vrije doorgang dient minimaal 1,8 meter te zijn (Dries, 2010) (Koninklijke visio, 2016). 
 

4.2.5 Toelichting Motorische beperking 
Woning 
De maatregelen die vanuit de literatuur bijdragen aan het levensloopbestendig wonen, bevinden zich met name 
in de categorie ‘woningindeling’. Vanuit de literatuur blijkt dat: een woning die makkelijk aanpasbaar is, 
voldoende oppervlak per kamer en brede doorgangen heeft, bijdraagt aan de mogelijkheid tot 
levensloopbestendig wonen (World Health Organization, 2007). 
De Nederlandse overheid stelt eisen over breedtes, hoogtes en oppervlakken t.a.v. toegankelijkheid en 
leefbaarheid. Hogere eisen worden gesteld aan nieuwbouw, omdat hier geen sprake is van aanwezige 
constructionele beperkingen  (Rijksoverheid, 2014). Oudbouw hoeft echter niet aan al deze vereisten, zoals een 
deurbreedte van 1.10 m., te voldoen. Dit kan gevolgen hebben voor de mogelijkheden tot het betreden van een 
huis, wat al snel van invloed is op de zelfstandigheid, mobiliteit en veiligheid. Een voorbeeld is het kunnen 
betreden van een woning wanneer men gebonden is aan een elektrische rolstoel of en rollator en de 
boodschappentassen bij draagt. 
De mogelijkheid tot bieden van zorg door derden kan hierdoor tevens beïnvloed worden, aangezien een 
voldoende werkoppervlak nodig is voor de zorgondersteuner en bewoner. Ter aanvulling kan de mogelijkheid 
tot het openen van de voordeur door de zorggever of een familielid bijdragen aan het kunnen bieden van zorg, 
wat gemakkelijk te waarborgen is door het kopiëren van sleutels (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport: Vilans, 2016).  
 
Terugkomend op het makkelijk aanpasbaar maken van een woning is het van belang dat er rekening gehouden 
wordt met de gevolgen van ouderdom. Afnemende competenties kunnen geleidelijk of acuut leiden tot de vraag 
voor ondersteuning uit de fysieke omgeving ( Granbom, et al., 2014). Wanneer zelfstandigheid en 
levensloopbestendigheid gewaarborgd wil worden, is het daarom van belang dat op deze alsmaar veranderende 
competenties ingespeeld kan worden. 



 
 

 

Overige veelvoorkomende woningaanpassingen benoemen het gebruik van leuningen en beugels als 
mogelijkheid om motorisch beperkingen te compenseren. Hiermee kan zowel de veiligheid, het risico om te 
vallen, als de zelfstandigheid worden bevorderd (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Vilans, 2016).  
 
Daarnaast zijn een groot deel van mogelijke woningaanpassingen vaak toegespitst op het individu. Dit omvat 
bijvoorbeeld trapliften of alle elektronische mogelijkheden en hulpmiddelen in het uitvoeren van ADL. Het dient 
echter niet over het hoofd te worden gezien dat de zelfstandigheid, veiligheid en mobiliteit kunnen worden 
vergroot met strategieën, trainingen en op de persoon gerichte interventies (Theune & Steultjens, 2005) 
(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Vilans, 2016). 
 
Wijk 
De wijk is beïnvloedbaar door verschillende maatregelen. Dit om het veilig en zelfstandig functioneren met een 
motorische beperkingen te verbeteren. Vanuit de literatuur is in een grote mate consensus over de maatregelen 
die een levensloopbestendige wijk beïnvloeden. Een goede infrastructuur staat hierbij centraal. (World Health 
Organization, 2007) (Wang, Shepley, & Rodiek, 2012) (Steels, 2015).  
 
Infrastructuur omvat het bieden van egale, brede en obstakelvrije stoepen om de veiligheid te vergroten door 
valrisico’s te verminderen. Daarnaast wordt de beschikking van zitmomenten als belangrijke maatregel genoemd 
voor de bewoners met een afnemend/beperkt lichamelijk functioneren. Verlichting speelt ook een rol om het 
loopoppervlak goed waar te kunnen nemen en tevens een gevoel van veiligheid te hebben. Uit onderzoek blijkt 
tevens dat een groenstrook tussen de weg en het voetpad bijdraagt aan het gevoel van veiligheid en hiermee 
indirect de mobiliteit en het uit huis komen kan stimuleren (Wang, Shepley, & Rodiek, 2012). Daarnaast spelen 
oversteekplaatsen hierbij een belangrijke rol. Aanwezigheid van stoplichten en voldoende tijd hebben om over 
te steken, dragen bij aan de veiligheid.  
 
Bovendien is de toegankelijkheid van gebouwen in het algemeen een vereiste voor het waarborgen van 
zelfstandigheid. Daarbij dienen eventuele trappen en liften rolstoeltoegankelijk te zijn met brede deuren, 
voldoende oppervlak voor de draaicirkel van de rolstoel en in geval van een trap een hellingbaan, zoals 
opgenomen in het bouwbesluit. Hiernaast zijn uiteraard ook leuningen van belang om de mobiliteit en met name 
veiligheid van fysiek beperkte mensen te waarborgen (Rijksoverheid, 2014).  
 
Wat tevens zeer duidelijk naar voren komt is de beschikking over toegankelijk openbaar vervoer, wat de 
bewoners in staat stelt naar betekenisvolle locaties te reizen en hiermee de mobiliteit te vergroten (Wang, 
Shepley, & Rodiek, 2012) (World Health Organization, 2007). Deze vorm van zelfstandigheid en mobiliteit is direct 
van invloed op mogelijkheid tot betekenisvol handelen, waar ieder mens recht toe heeft en zingeving biedt in 
het dagelijks leven (Le Granse, 2012). Zo zou dan ook kunnen worden gesteld dat deze maatregel indirect 
bijdraagt aan het gevoel van zingeving dat de bewoners ervaren in hun dagelijkse leven, maar ook aan de 
hoeveelheid zorg/ondersteuning die zij nodig hebben.  
 
Echter wijkt op basis van de persoonlijke visie en levenservaring van iedere individu af welke maatregelen als 
meest belangrijk worden ervaren. Hierin spelen de gezondheid en persoonlijke competenties van het individu 
een belangrijke rol in zijn of haar mogelijkheden thuis te blijven wonen, aangezien slechts tot op zeker hoogte 
gecompenseerd kan worden vanuit de fysieke omgeving ( Granbom, et al., 2014). 

 

4.2.6 Toelichting Cognitieve beperking 

Woning 
De zelfstandigheid, van mensen met een cognitieve beperking, wordt beïnvloed door maatregelen op het gebied 
van oriëntatie, kleur en woningindeling. Het kenniscentrum Wonen-Zorg, WWZ-haaglanden en Cohen stellen dat 
het aanbrengen van symbolen/tekens/naamplaatjes op de wc, keuken & badkamer, leidt tot een vergoot 
vermogen om plekken te herkennen. (WWZ, 2008) (Wonen-Zorg, 2014) (Cohen, 1991). Dit geldt tevens voor het 
gebruik van kleurcontrasten binnen de woning. Zo zorgt kleurverschil tussen klink en deur, dat mensen met een 
cognitieve beperking de deur zelfstandig kunnen vinden en openmaken (Wonen-Zorg, 2014). 
 
Ook het gebruik van maatregelen binnen het gebied akoestiek hebben invloed op het zelfstandig wonen. Zo 
zullen geluiddempende materialen, het gebruik van stille ventilatoren en afzuigkappen zorgen voor minder 
prikkels wat tevens leidt tot minder klachten (Dries, 2010) (TNO-rapport ontwerp proefwoning). 



 
 

 

 
De veiligheid kan worden beïnvloed door het gebruik van automatische of op afstand bedienbare verlichting. Dit 
ter ondersteuning van het dagelijks leven van de mensen met een cognitieve beperking. Zo kan een automatische 
looprouteverlichting bij toiletbezoek in de nacht en automatische verlichting van diverse ruimten het valrisico 
verminderen (Torrington, 2007) (Theune & Steultjens, 2005). Echter is gebruik van automatische verlichten 
verwarrend voor mensen met dementie. Deze maatregel heeft dus niet voor iedere persoon baat. 
 
De meeste maatregelen zijn gericht op de indeling van de woning. De woningindeling heeft invloed op de 
uitkomstmaten: zelfstandigheid, veiligheid en het ontvangen van zorg. De meest genoemde maatregelen zijn 
hebben van doorgankelijke looplijnen. Dit zorgt dat mensen zich zelfstandig kunnen verplaatsen in de woning, 
wat ook voor minder valgevaar zorgt. Daarnaast leidt de mogelijkheid tot het plaatsen van leuningen en beugels 
voor meer ADL-zelfstandigheid en veiligheid.  
 
Wijk 
Uit de literatuur komt naar voren dat het aanwezig zijn van toegankelijke looplijnen uitnodigt tot het maken van 
een wandeling, wat de mobiliteit vergroot. Deze toegankelijke looplijnen/paden moeten duidelijk worden 
aangeduid met behulp van symboliek (zoals tekens of wegmarkering). Het moet voor mensen met een cognitieve 
beperking duidelijk zijn wat voor soort weg het is. Het onderscheiden van deze infrastructuur kan, naast het 
gebruik van symboliek, ook worden gedaan door verlichting. Dit zorgt ervoor dat het loop, fiets of auto-oppervlak 
goed waargenomen kan worden. (Wang, Shepley, & Rodiek, 2012) (Steels, 2015). 
 
Een veelvoorkomend probleem voor mensen met een cognitieve beperking is het overmatig binnen krijgen van 
prikkels. Het is dus van belang dat de wijk indeling tevens rust brengt. Hier kan gedacht worden aan gebruik van 
groenstroken of parken met vijvers. 
 
Als laatste komt het gebruik kunnen maken van openbaar vervoer duidelijk naar voren uit de literatuur. Het biedt 
mensen met een cognitieve beperking de mogelijkheid om zelfstandig naar andere plaatsen, locaties (zoals 
recreatie ofwel zorgcentra) te verplaatsen. (Wonen-Zorg, 2014) 
 
  



 
 

 

4.3 Resultaten deelvraag 3 

 

In hoeverre zijn de maatregelen haalbaar en wenselijk in relatie tot het Superlocal project? 

 
Het gewenste resultaat is een inventarisatie van de haalbaarheid en wenselijkheid van de gevonden maatregelen. 
Hiermee kan een plan van eisen worden opgesteld, wat de meeste baten heeft voor zowel de opdrachtgever als 
burger.  

 

4.3.1 Pre-selectie  
Voorafgaand aan de toetsing van de haalbaarheid en wenselijkheid heeft een pre-selectie plaatsgevonden. Deze 
pre-selectie is uitgevoerd om onrealistische maatregelen en maatregelen die hetzelfde te excluderen. Hiermee is 
een overzichtelijker overzicht van de maatregelen opgesteld, wat binnen de beschikbare tijd van de discussies 
met experts getoetst kon worden. 
 

4.3.1.1 Exclusiecriteria pre-selectie 

In overleg met Ramon Daniëls zijn exclusiecriteria opgesteld om de maatregelen behapbaar te houden: 
- Maatregelen die niet binnen het kostenplaatje, €138.500,- zoals gesteld door de opdrachtgever, vallen  
- Maatregelen die een negatief effect hebben op een deel van de doelgroep   
- Maatregelen die niet binnen het intergenerationele en universal design vallen 

 

4.3.1.2 Verwijderde maatregelen 

Uit de matrix zijn vervolgens enkele maatregelen verwijderd a.d.h.v. de exclusiecriteria. Deze zijn: 
- Stopcontacten 2 hoogtes: Brengt te hoge kosten met zich mee 
- Ringleiding: Brengt te hoge kosten met zich mee 
- Vaste beugels en stoeltje: Mensen zonder beperkingen zien dit liever niet in hun huis. 
- Aangepast slot bovenaan de deur: Deze maatregel is voornamelijk gericht op mensen met een 

cognitieve beperking wegens dwaalgedrag. Dit zou een nadelig effect hebben op visueel en motorisch 
beperkten i.c.m. veiligheid bijvoorbeeld bij een brand. 

- Aangepaste klink: Klinken zijn er in alle kleuren en maten, per situatie bekijken. Is niet van tevoren in 
te stellen. 

- Sloten beiderzijds: Momenteel standaard 
- Twee soorten aansluiting fornuis: Brengt te hoge kosten met zich mee 
- Intercom: Alleen voor de auditieve beperking, brengt dan te hoge kosten met zich mee 
- Verwijderen tapijten en kleedjes: Ligt bij de bewoner zelf, daarnaast wordt het opgeleverd zonder 

tapijten en kleedjes 
- Standaard onderrijdbaar keukenblad: Mensen zonder beperking zien dit liever niet in hun huis 

 

4.3.2 Criteria Haalbaarheid & Wenselijkheid 
Om de maatregelen te toetsen zijn criteria voor haalbaarheid en wenselijkheid opgesteld. Deze zijn 
voortgekomen uit het burenboek en overleg met de opdrachtgever en Ramon Daniëls.  

 

4.3.1.1 Criteria voor haalbaarheid 

Op basis van de definitie, overleg met de opdrachtgever en literatuur zijn criteria opgesteld welke gehanteerd 
worden voor het beoordelen van de haalbaarheid. Deze criteria zijn als volgt: 

- De voorgestelde maatregelen dienen bouwfysisch haalbaar te zijn (Rijksoverheid, 2012). 
- De maatregelen dienen binnen het kostenplaatje, €138.500,- zoals gesteld door de opdrachtgever, en 

de uitgangsnormen van een sociale huurwoning te vallen (Rijksoverheid, 2016)  
- De voorgestelde maatregelen dienen aan de Nederlandse wetgeving te voldoen (Rijksoverheid, 2012) 
- De maatregelen dienen te leiden tot een makkelijk aanpasbare woning (ISSO, 2016).  
- De haalbaarheid wordt vastgesteld met oog op het collectief en niet het individu  (ISSO, 2016). 
- Een percentage van ongeveer 10% van personen met bijzondere omstandigheden of beperkingen, 

wordt beschouwd als exclusiegroep voor de basiswoning. Dit is exclusief de woningaanpassingen die 
nog uitgevoerd kunnen worden op een later moment  (ISSO, 2016). 

- Maatregelen dienen al te bestaan en niet nog ontwikkeld te worden 



 
 

 

 

4.3.1.2 Criteria voor wenselijkheid 

Op basis van een analyse van het ‘burenboek’ (paragraaf 4.4.1 van de bijlage) en gesprekken met de 
opdrachtgever zijn criteria voor de wenselijkheid opgesteld. Deze criteria zijn vanuit het gebruikersperspectief 
en het perspectief van de woningcorporatie opgesteld. Om de wenselijkheid te definiëren wordt gesteld dat de 
maatregelen iets op dienen te leveren voor beide partijen.  
De criteria voor wenselijkheid zijn als volgt: 

- De maatregel dient wenselijk te zijn voor de bewoner 
o De huurprijs valt onder de sociale huurprijs 
o De woning is geschikt voor alleenstaande, samenwonenden en gezinnen in/met welke 

leeftijd/beperking dan ook. 
- De maatregel dient wenselijk te zijn voor woningcorporatie HEEMwonen 

o De gemaakte kosten zijn terug te verdienen via de uitgangsnormen van een sociale 
huurwoning 

 

4.3.3 Haalbaarheid & Wenselijkheid 
 

4.3.3.1 Legenda 

 

 

 
 
 

 
 
  

 Domeinen  Nummercodering 

De volgende nummercoderingen relateren de 
betreffende factoren aan hun invloed op een van de 
uitkomstmaten van het domein ‘fysieke omgeving’ van 
het levensloopbestendig wonen: 

 

Zelfstandigheid 1  

Veiligheid 2 

Mobiliteit 3 

Ontvangen van zorg 4  

Sociale Cohesie 5 

 Symbool Betekenis 

De volgende symbolen zijn gebruikt om te verduidelijken 
welke factoren van toepassing zijn bij een beperking, om 
levensloopbestendigheid te verbeteren. 

X Mogelijk 

- Niet mogelijk 

? Geen uitsluitsel 

NVT Niet van toepassing 

 Symboliek Betekenis 

De volgende symbolen beschrijven de vier beperkingen:  
  

 

 
Auditieve beperkingen 

 
 

 
Visuele beperkingen 

 
 

 
Motorische beperkingen 

 

 
Cognitieve beperkingen 

  



 
 

 

4.3.2.2 Haalbaarheid en Wenselijkheid Woning na discussie met Community of Boards 

In (Tabel 13: Overzicht van maatregelen met haalbaarheid en wenselijkheid (woning)) vindt u de fysiek beïnvloedbare maatregelen, zoals geïnventariseerd in deelvraag twee, 
in relatie tot de woning.   

 
 

Maatregelen woning 

 

 
Auditief 

 

 
Visueel 

 

 
Motorisch 

 

 
Cognitief 

 
Haalbaar 
Woning  

 
Haalbaar 

Casco 

 
Wenselijk 

Woning 

 
Wenselijk 

Casco 

 
Opmerkingen 

Algemeen     

Domotica   X1 X1,2 - - - - Zaak van WMO en bewoner zelf 

Beveiligde stopcontacten    X2 X X - - Kinderslot aanbrengen, dit ligt bij de bewoner 

Gas en rookmelder met visuele 
en fysieke alarmering 

X2 X2  X2 X X X X  

Brede loopgang (min. 1100 
mm) 

  X3  X X X X  

Gelijkvloers  X2 X2,3,4 X4 X NVT ? NVT Niet per definitie noodzaak, wanneer de muur 
bij de trap maar stevig genoeg is voor een 

traplift 

Vloerverwarming  X2  X2 X - X X  

Heldere looplijnen  X3  X1,2 X X X X Standaard 

Mogelijkheid tot verplaatsen 
zorg apparatuur  

 X4 X4 X4 X X X X  

Aanwezigheid van loze 
leidingen voor aansluiten 
zorgapparatuur 

 X4 X4 X4 X X X X  

Externe lichtalarmering aan 
woning 

  X4 X4 - - - -  

Beiderzijdse leuningen bij 
trappen 

  X2,3 X2  - NVT X NVT  

Versterkte muren voor 
mogelijkheid traplift 

  X2,3  X NVT X NVT  

(Mechanische) ventilatie vocht 
en stof 

  
 

X1  X X X X  

Akoestiek 

Goede isolatie/ 
geluiddempende materialen 

X5   X1 X X X x  



 
 

 

 

    

Haalbaar 
Woning  

Haalbaar 
Casco 

Wenselijk 
Woning 

Wenselijk 
Casco 

Opmerkingen 

Stille ventilatie    X1 X X X X  

Keerruimte minstens 1500 mm 
x 1500 mm  

  X3  X X X X  

Oriëntatie 

Verschillende materialen voor 
de vloeren en muren 

 X1,2   - - X X Dit is zaak van de bewoner  

Licht 

Egale verlichting  X1,2,3   X X - - Dit is zaak van de bewoner 

Automatisch licht  X1,2,3   X X - - Badkamer en slaapkamer, beide niet wenselijk 

Lichtschakelaars direct naast 
voordeur 

 X2 X2 X2 X X X X  

Slaapkamer op de oostkant    X2 - - - -  

Kleur 

Contrastgebruik  X1  X1 X X X X Met betrekking tot de keuken 

Deuren     

Loze leiding scharnierzijde 
deur, voor mogelijkheid tot 
elektrische deur 

  X1 X1   X X  

Mechanische deuren   X1  X X X X Mogelijkheid tot 

Schuifdeuren   X1  X X X X  

Geen glazen deuren  X2  X2 X X X X  

Voordeur minimaal 1100 mm 
breed 

 X4 X1,3 X4 X X X X  

Opstelruimte voor- en achter 
de deur minimaal 900 mm x 
1100 mm 

  X3  X X X X Er wordt rekening gehouden met een 
minimale draaicirkel van 1500x1500 mm 

Mogelijkheid tot openen van 
de voordeur door een derde 

  X4 X4 X X - -  

Vloeren     

Drempelvrij  X2,4 X2,3 X4 X X X X  

Geen tapijt  
 

X2 X2 X2 - - - - Dit bepaalt de bewoner 



 
 

 

 

    

Haalbaar 
Woning  

Haalbaar 
Casco 

Wenselijk 
Woning 

Wenselijk 
Casco 

Opmerkingen 

Sanitaire Voorzieningen     

Versterkte muren rondom 
voorzieningen voor de 
mogelijkheid plaatsen beugels 

 X1,2,3,4 X1,2,3,4 X2,4 X X X X  

Antislip   X2,4 X2,3,4 X4 X X X X  

Inloopdouche (zonder wanden)  X1,2,4 X1,2,3,4 X2 X X X X  

Mogelijkheid tot plaatsen 
zitvoorziening 

 X1,2,4 X2,4 X2,4 X X X X  

800 mm vrije ruimte aan 
zijkant toilet 

  X3  X X X X Dit is alleen mogelijk bij de combinatie 
badkamer/toilet 

Mengkranen Eénhendel   X1  X X ? ?  

Keuken     

Onderrijdbaar keukenblad   X1  X X X X Mogelijkheid tot verwijderbare kastjes-plint  

Verwijderbare 
keukenkastjes/lades & plint 

  X1  X X X X  

Geen licht reflecterend 
keukenblad (wit of RVS) 

 X1   X X X X  

Keuze voor inductie of gas  X1 X1 X1 X X - - Niet wenselijk wegens Superlocal principes 

Warmtebegrenzer   X2 X2 X X X X Mogelijkheid tot plaatsen moet aanwezig zijn 

Mengkranen Eénhendel   X1  X X ? ? Niet duidelijk of dit wenselijk is voor burger 

Slaapkamer     

Hoofdslaapkamer minstens 
15m2 met 3m breedte 

  X3  X X X X  

Plafond geschikt voor tillift   X4  - - - - Mogelijkheid tot lenen bij zorgverzekering 

In hoogte verstelbare wasbak/ 
onderrijdbaar 

  X1 X4 - X - X  

Woonkamer     

Minimaal 24m2 met minstens 
breedte 3m 

  X3  X X X X Moet wettelijk 3300x3300 mm zijn, 
HEEMWonen houdt minstens 3800 mm aan 

Tabel 13: Overzicht van maatregelen met haalbaarheid en wenselijkheid (woning) 



 
 

 

4.3.2.3 Haalbaarheid en Wenselijkheid Wijk na gesprek met Wendy Schiffelers 

In (Tabel 14: Overzicht van maatregelen met haalbaarheid en wenselijkheid (wijk)) vindt u de fysiek beïnvloedbare maatregelen, zoals geïnventariseerd in deelvraag twee, in 
relatie tot de wijk.  Met deze maatregelen kan de levensloopbestendigheid van de wijk worden bevorderd.  
 

 
 

Maatregelen wijk 

 

 
Auditief 

 

 
Visueel 

 

 
Motorisch 

 

 
Cognitief 

 
Haalbaarheid 

Wijk 

 
Wenselijkheid 

Wijk 

 
Opmerkingen 

Algemeen 

Akoestiek 
Ringleiding in gebouwen X1    - X  

Oriëntatie 

Symbolen  X1   X1 X X Advies gaat naar gemeente 

Tweetalige wegwijzering    X1 X X Advies gaat naar gemeente 

Vijver met planten    X2 X X Overleg met gemeente 

Afgesloten tuin/park    X2 X X Overleg met gemeente 

Helderen looplijnen  X1,2,3  X1,2,3 X - Advies gaat naar gemeente 

Gidslijn  X1,2,3   X - Advies gaat naar gemeente 

Geleide lijn op minstens 600 mm van obstakels  X2   X - Advies gaat naar gemeente 

Noppenmarkering bij de overgang van stoep naar 
weg/ trappen 

 X1,2   X - Advies gaat naar gemeente 

Voelbare rijrichting  X1,3   X - Advies gaat naar gemeente 

Locatiespraak/ -tegels  X1,3   X - Advies gaat naar gemeente 

Licht 

Straatverlichting tijdig inschakelen  X2   X X Advies gaat naar gemeente 

Verlichtte voet- en fietspaden  X2   X X Advies gaat naar gemeente 

Verlichtte oversteekplaatsen  X2   X X Advies gaat naar gemeente 

Infrastructuur 
Openbaar vervoer   X1,3 X1,3 X X Advies gaat naar 

buservoerder 

Zorg 

Instanties en begeleiders dichtbij X4   X2,4 X X In samenspraak met de 
instanties en begeleiders 

 



 
 

 

 

    

Haalbaarheid 
Wijk 

Wenselijkheid 
Wijk 

Opmerkingen 

Stoepen en wegen 

Egaal  X2,3 X2,3  X X Advies gaat naar gemeente 

Hoogte stoeprand bij 250 mm of meer dient 
valpreventie aanwezig te zijn 

 X2 X2  X X Advies gaat naar gemeente 

Verhard  X2,3 X2,3  X X Advies gaat naar gemeente 

Hellingen volgens vaste normen   X2,3  X X Advies gaat naar gemeente 

Breedte minstens 1200 mm exclusief de opsluitrand, 
bij voorkeur 1800 mm of breder 

  X3  X X Advies gaat naar gemeente 

Obstakelvrij ten minste 900 mm breedte bij obstakels  X2 X2  X X Advies gaat naar gemeente 

Obstakels voorzien van een contrasterende band op 
een hoogte van 1,50 meter 

 X2   X X Advies gaat naar gemeente 

Bij fietsparkeerbeugels dient na plaatsing van een fiets 
minimaal 1200 mm vrij te zijn 

  X2  X X Advies gaat naar gemeente 

Gescheiden voet en fietspad  X2 X2 X2 X X Advies gaat naar gemeente 

Bij lengte van 75 meter minimaal 1 oppervlak van 
1800 mm bij 1800 mm 

  X3  X X Advies gaat naar gemeente 

Bij een op en afrit dient minimaal 1500 mm bij 1500 
mm oppervlak te zijn voor te manoeuvreren 

  X3  X X 
 

Advies gaat naar gemeente 

Aanwezigheid van invalideparkeerplaatsen op max. 50 
meter van de woning 

  X3  X X Persoonlijke aanvraag WMO, 
Advies gaat naar gemeente 

Voorkomen dat nabij een op- en afrit een opstelplaats 
voor afvalcontainers gesitueerd wordt 

  X2  X X Advies gaat naar gemeente 

Minder doorgankelijke wegen X5 X5 X5 X5 X X  

Oversteekplaatsen 

Regelmatig aanwezig   X3  X X Advies gaat naar gemeente 

Voldoende oversteektijd bij stoplichten maximaal 500 
mm per seconde 

  X2  X X Advies gaat naar gemeente 

Aanwezigheid van vluchtheuvel of midden geleider bij 
bredere oversteekplaatsen 

  X2  X X Advies gaat naar gemeente 

Bedieningsknop eenvoudig bedienbaar op 1000 mm 
hoogte 

 
 

  X1    N.V.T. 



 
 

 

 
     

Haalbaarheid 
Wijk 

Wenselijkheid 
Wijk 

Opmerkingen 

Bij drukke doorgaande wegen kan gekozen worden 
voor tunneling waarbij verlichting t.b.v. sociale 

veiligheid van belang is en de hellingsbaan maximaal 
1:20 is 

  X2  X X Advies gaat naar gemeente 

Psychologische factoren 

Groenstrook tussen stoep en weg   X2  X X Advies gaat naar gemeente 

Weinig verkeer X2 X2 X2 X2 X X Advies gaat naar gemeente 

Groene zone X5 X5 X5 X5 X X Advies gaat naar gemeente 

Tastbare herinneringen naar het verleden binnen de 
buurt 

X5 X5 X5 X5 X X  

Vrijetijdsbesteding 

Aanwezigheid van ten minste 1 speeltoestel voor 
mindervalide kinderen in de speeltuin 

  X1,3  X X In overleg met gemeente of 
op burgerinitiatief 

Aanwezigheid van groene parken X5 X5 X5 X5 X X Mogelijkheid tot, in overleg 
met toekomstige bewoners 

Garages onder de flat X5 X5 X5 X5 X X Mogelijkheid tot, in overleg 
met toekomstige bewoners 

Winkels en voorzieningen X5 X5 X5 X5 - X Mogelijkheid tot, in overleg 
met toekomstige bewoners 

Ontmoetingsplek X5 X5 X5 X5 X X Mogelijkheid tot, in overleg 
met toekomstige bewoners 

Café/ vereniging in de buurt X5 X5 X5 X5 X X Mogelijkheid tot, in overleg 
met toekomstige bewoners 

Moestuin X5 X5 X5 X5 X X Mogelijkheid tot, in overleg 
met toekomstige bewoners 

Jeu-de-boules baan X5 X5 X5 X5 X X Mogelijkheid tot, in overleg 
met toekomstige bewoners 

Tabel 14: Overzicht van maatregelen met haalbaarheid en wenselijkheid (wijk) 
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4.3.4 Afwegingen in Haalbaarheid & Wenselijkheid 
Onderstaande afwegingen zijn gemaakt ten aanzien van de haalbaarheid en wenselijkheid van de maatregelen. 
Op basis van deze afwegingen is een selectie en prioritering gevormd van de maatregelen die toegepast zouden 
kunnen worden in de woning en wijk. 
 
Alle maatregelen die als niet haalbaar of wenselijk zijn beoordeeld, gedurende de discussie met de Community 
of Board en het overleg met de wijkconsultant (paragraaf 4.3.3), zijn uitgezonderd van onderstaand overzicht. 
 

4.3.4.1 Woning 

Een optimaal plan van eisen voor levensloopbestendig wonen verschilt per bewoner. Toch zijn er enkele ‘basis’ 
maatregelen, die vrijwel essentieel zijn (Tabel 15: Afwegingen maatregelen woning).  
 

 Algemeen 

 Keerruimte in iedere ruimte van minstens 1500 mm bij 1500 mm: Minimale eis vanuit bouwbesluit 

 Versterkte muur bij trap voor mogelijkheid traplift: Indien niet gelijkvloers en alleen van toepassing 
bij nieuwbouw. Het kant en klaar opleveren van een versterkte muur is qua bouwkosten goedkoper 
dan het aanpassen van en bestaande muur. 

 Aanwezigheid van loze leidingen voor aansluiten zorgapparatuur: Het aanbrengen van loze leidingen 
voor voorzieningen brengt nauwelijks extra kosten met zich mee. De mogelijkheid tot plaatsen 
zorgapparatuur wordt echter vergemakkelijkt.  

 (Mechanische) ventilatie voor vocht en stof: Draagt bij aan comfort en welbevinden van een woning 

 Gas- en rookmelder met visuele en fysieke alarmering: Zowel voor visueel als auditief beperkten, dit 
draagt bij aan de veiligheid. Dit brengt geen hoge kosten met zich mee.  

Akoestiek 

 Goede isolatie/ geluiddempende materialen: Goede isolatie en geluiddempende materialen zorgen 
ervoor dat er minder geluidsoverlast van buren/omwonenden is. Door deze maatregel zal de sociale 
cohesie gewaarborgd worden. 

 Stille ventilatie: Draagt bij aan comfort en welbevinden van een woning (incl. afzuigkap) 

Licht 

 Lichtschakelaars naast de voordeur: Het plaatsen van lichtschakelaars naast de voordeur zorgt ervoor 
dat een persoon zich niet door het donker hoeft te verplaatsen wanneer hij de woning betreedt of 
verlaat. Dit verminderd valrisico’s.  

Deuren 

  Loze leiding scharnierzijde deur, voor mogelijkheid tot elektrische voordeur: Het aanbrengen van loze 
leidingen, in de muur tijdens installatie, brengt nauwelijks extra kosten met zich mee. De mogelijkheid 
tot een elektrisch deur zal de zelfstandigheid en mobiliteit bevorderen indien een persoon niet meer 
in staat is om de voordeur zelf te openen. 

 Mogelijkheid tot mechanische voordeur: Zie bovenstaand. Een mechanische deur zal het openen en 
sluiten van de ‘zware’ voordeur vergemakkelijken voor een persoon die slecht ter been of 
rolstoelafhankelijk is. 

 Schuifdeuren: Een schuifdeur maakt het gemakkelijk met een verplaatsingshulpmiddel door de 
woning te verplaatsen. Hierbij is namelijk geen herpositionering van de persoon nodig, omdat de deur 
in/naast de muur schuift. Dit verminderd valrisico’s, omdat geen complexe bewegingen nodig zijn. 

 Geen glazen deuren: Mensen met een visuele- en of cognitieve beperking nemen glazen deuren niet 
goed waar. Het gevaar ontstaat dat men dan tegen de deur aanloopt. Wegens veiligheidsoverweging 
is het van belang geen glazen deuren te plaatsen 

 Voordeur minimaal 1100 mm breed: Minimale eis vanuit bouwbesluit 

 Opstelruimte voor- en achter de deur: Minimale eis vanuit bouwbesluit 

Vloeren 

  Drempelvrij, ook voordeur: Een drempelvrije woning verkleint het valgevaar en verhoogt de mobiliteit 
van de bewoner.  

 Vloerverwarming: Vloerverwarming verlaagt het valrisico en het risico op lichamelijk letsel. Dit is 
echter alleen van toepassing in de nieuwbouw i.v.m. haalbaarheid in het casco. 
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Keuken 

  Verschillende kleur aan de binnen- en buitenkant van keukenkastjes: Aanpassing die, bij installatie van 
een nieuwe keuken, weinig kosten met zich mee brengt en waar visuele beperkten veel baat bij 
hebben wegens contrastgebruik. 

 Mogelijkheid tot verwijderen keukenkastjes onder het aanrecht: Rekening houden met verwijderbare 
keukenkastjes onder het aanrecht kan een bewoner met een motorische beperking in staat stellen 
aan het aanrecht te werken.  

 Geen licht reflecterend (wit of RVS) keukenblad: Aanpassing die, bij installatie van een nieuwe keuken, 
weinig kosten met zich mee brengt en waar visuele beperkten veel baat bij hebben wegens 
contrastgebruik. 

 Mogelijkheid tot plaatsen warmtebegrenzer: Vanuit het oogpunt van veiligheid bij een cognitieve 
beperking. 

 Mogelijkheid tot plaatsen van éénhendel mengkraan: Een éénhendel mengkraan is makkelijker te 
bedienen voor mensen met een motorische beperking.   

Sanitaire Voorzieningen 

  Versterkte muren rondom voorzieningen voor de mogelijkheid plaatsen beugels: Het kant en klaar 
opleveren van een versterkte muur is qua bouwkosten goedkoper dan het aanpassen van een 
bestaande muur. Door te zorgen dat een muur sterk genoeg is, kunnen beugels makkelijk geplaatst 
worden indien nodig. 

 Inloopdouche zonder wanden: Een inloopdouche zonder wanden is van belang wegens de veiligheid 
en bewegingsruimte (zitvoorzieningen en rolstoelgebruik). Daarnaast wordt gekozen voor een 
inloopdouche zonder wanden om het bieden van zorg gemakkelijker te maken en risico’s op letsel bij 
vallen te voorkomen. 

 Versterkte muur bij douche voor de mogelijkheid tot plaatsing zitvoorziening: Het kant en klaar 
opleveren van een versterkte muur is qua bouwkosten goedkoper dan het aanpassen van een 
bestaande muur. Door te zorgen dat een muur sterk genoeg is, kan een zitvoorziening worden 
bevestigd indien nodig. 

 800 mm vrije ruimte aan zijkant toilet (minimaal bij één toilet): Minimale eis vanuit bouwbesluit. Dit 
is van belang voor de transfer van rolstoel naar toilet, bij voorkeur op badkamer wegens grootte. 
Mocht er een tweede (losse) toilet zich in de woning, dan hoeft deze niet aan de voorwaarde te 
voldoen. 

 Antislipvloer: Verminderen van valrisico en lichamelijk letsel. 

 Mogelijkheid tot plaatsen van éénhendel mengkraan: Een éénhendel mengkraan is makkelijker te 
bedienen voor mensen met een motorische beperking.  

Slaapkamer 

  Hoofdslaapkamer minstens 15m2 met breedte minstens 3,30 meter: Minimale eis vanuit bouwbesluit 
en HEEMwonen 

Woonkamer 

  Minimaal 25m2 met een breedte van 3800mm: Minimale eisen vanuit bouwbesluit en HEEMwonen 
Tabel 15: Afwegingen maatregelen woning 

5.3.4.2 Wijk 

Een optimaal plan van eisen voor levensloopbestendig wonen verschilt per wijk wegens mogelijke 
burgerinitiatieven en rol van de gemeente. Toch zijn er enkele ‘basis’ beïnvloedbare fysieke maatregelen, die 
vrijwel vaker essentieel zijn (Tabel 16: Afwegingen maatregelen wijk).  
 

Algemeen 

 Orientatie 

 Symbolen: In samenspraak met gemeente, wordt door gemeente betaald 

 Vijver met planten: In samenspraak met gemeente, wordt door gemeente betaald 

 Afgesloten tuin/park: In samenspraak met gemeente, wordt door gemeente betaald 

Licht 

 Straatverlichting tijdig inschakelen: In samenspraak met gemeente, wordt door gemeente betaald 

 Verlichtte voet- en fietspaden: In samenspraak met gemeente, wordt door gemeente betaald 
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 Verlichtte oversteekplaatsen: In samenspraak met gemeente, wordt door gemeente betaald 

Infrastructuur 

  Openbaar vervoer: in samenspraak met de busvervoerder kan er gekeken worden naar 
mogelijkheden om een bushalte te realiseren. De busvervoerder bepaalt de route en tijden. 

Zorg 

 Instanties en begeleiders dichtbij: Samen bespreken met de zorginstanties en begeleiders waar 
iemand het beste geplaatst kan worden. Sommige bewoners hebben baat bij zorg dichtbij, de ander 
niet. Per situatie bekijken. 

Stoepen en wegen 

 Egaal: In samenspraak met gemeente, wordt door gemeente betaald 

 Hoogte stoeprand bij 250 mm of meer dient valpreventie aanwezig te zijn: In samenspraak met 
gemeente, wordt door gemeente betaald 

 Verhard: In samenspraak met gemeente, wordt door gemeente betaald 

 Hellingen volgens vaste normen: In samenspraak met gemeente, wordt door gemeente betaald 

 Breedte minstens 1200 mm exclusief de opsluitrand, bij voorkeur 1800 mm of breder: In samenspraak 
met gemeente, wordt door gemeente betaald 

 Obstakelvrij ten minste 900 mm breedte bij obstakels: In samenspraak met gemeente, wordt door 
gemeente betaald 

 Obstakels voorzien van een contrasterende band op een hoogte van 1,50 meter: In samenspraak met 
gemeente, wordt door gemeente betaald 

 Bij fietsparkeerbeugels dient na plaatsing van een fiets minimaal 1200 mm vrij te zijn: In samenspraak 
met gemeente, wordt door gemeente betaald 

 Gescheiden voet en fietspas: In samenspraak met gemeente, wordt door gemeente betaald 

 Bij lengte van 75 meter minimaal 1 oppervlak van 1800 mm bij 1800 mm: In samenspraak met 
gemeente, wordt door gemeente betaald 

 Bij een op en afrit dient minimaal 1500 mm bij 1500 mm oppervlak te zijn voor te manoeuvreren: In 
samenspraak met gemeente, wordt door gemeente betaald 

 Aanwezigheid van invalideparkeerplaatsen op max. 50 meter van de woning: In samenspraak met 
gemeente, wordt door gemeente betaald 

 Voorkomen dient te worden dat nabij een op- en afrit een opstelplaats voor afvalcontainers 
gesitueerd wordt: In samenspraak met gemeente, wordt door gemeente betaald 

 Minder doorgankelijke wegen binnen het plan: Keuze voor een verminderde doorgankelijkheid, ten 
behoeve van verkeersdrukte, wordt afgewogen door de landschapsarchitect.  

Oversteekplaatsen 

 Regelmatig aanwezig: In samenspraak met gemeente, wordt door gemeente betaald 

 Voldoende oversteektijd bij stoplichten maximaal 500 mm per seconde: In samenspraak met 
gemeente, wordt door gemeente betaald 

 Aanwezigheid van vluchtheuvel of midden geleider bij bredere oversteekplaatsen: In samenspraak 
met gemeente, wordt door gemeente betaald 

 Bedieningsknop eenvoudig bedienbaar op 1000mm hoogte: In samenspraak met gemeente, wordt 
door gemeente betaald 

 Bij drukke doorgaande wegen kan gekozen worden voor tunneling waarbij verlichting t.b.v. sociale 
veiligheid van belang is en de hellingsbaan maximaal 1:20 is: In samenspraak met gemeente, wordt 
door gemeente betaald 

Psychologische factoren 

 Tastbare herinneringen naar het verleden binnen de buurt: verhoogt de sociale cohesie, voorbeeld 
een standbeeld van de oude flats. 

Vrijetijdsbesteding 

 Mogelijkheid tot ontmoetingsplekken na overleg met toekomstige bewoners: Momenteel kan er 
weinig gezegd worden over de wensen van de toekomstige bewoners. Het is raadzaam om delen 
grond vrij te laten om later gezamenlijk met de bewoners hier ontmoetingsplekken te realiseren. Dit 
vergroot te sociale cohesie. Voorbeelden zijn speeltuinen, moestuinen, en/of groene parken.  

Tabel 16: Afwegingen maatregelen wijk 
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Hoofdstuk 5: De rol van de Ergotherapeut 
Dit hoofdstuk omschrijft de rol van de Ergotherapeut in het ontwikkelen van een levensloopbestendige woning 
en wijk. Het innoverende aspect ten aanzien van adviseren in dit werkveld is hierbij in acht genomen. 
 

5.1 Ergotherapeutische competenties 
Tijdens het Superlocal-project hebben wij verschillende rollen aangenomen en hebben wij ons gezien als (1) 
adviseur, (2) samenwerkingspartner en (3) afstudeerstudent met kennis over levensbestendig wonen. 
 
Binnen deze rollen hebben wij kunnen werken aan de volgende ergotherapeutische beroepscompetenties: 

1. Adviseren: Door een plan van eisen op te stellen voor een levensloopbestendige woning en wijk 
  geven wij woningcorporatie HEEMwonen een advies te nemen maatregelen.  
  Toepassing van deze maatregelen zal het handelen en de participatie van bewoners 
  bevorderen en waarborgen. 

2. Innoveren: Levensloopbestendig wonen is momenteel ‘hot-item’ binnen de 
   gezondheidszorg en politiek. De deelname aan dit project en samenwerking met het 
  bouwkundige werkveld is een direct resultaat van actuele maatschappelijke 

ontwikkelingen. 
3. Ondernemen Samenwerking met de bouwkunde is een nieuw werkveld voor de ergotherapie. 

  Hiervoor zijn zorgvuldige afwegingen gemaakt op het gebied van   
  samenwerkingsrollen, verwachtingen en de uiteenlopende visies van de werkvelden. 
  Tijdens deze opdracht is gedurende presentaties aan experts uit de zorg en bouw de 
  naamsbekendheid van ergotherapie vergroot. Hiermee is inzet op toekomstige 
  samenwerkingsrelaties en een toename van het gebruik van ergotherapeutisch advies 
  in de bouw. 

4. Deskundigheid Professionele deskundigheid is verworven door verdieping in een vreemd 
bevorderen gebied, namelijk de bouw. Daarnaast is deze kennis vergroot door het bezoeken van 
  projectlocaties en bijwonen van presentaties over de bouw.  

5. Samenwerken Door samen te werken met studenten Built Environment en woningcorporatie 
HEEMwonen zijn nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan om de dienstverlening 
Effectiever en efficiënter te laten lopen. Dit omvat interprofessioneel werken. 

(Hartingsveldt, Logister-Proost, & Kinébanian, Beroepsprofiel Ergotherapeut, 2010) 
 

5.2 Rollen & Taken  
De adviesrol naar de woningcorporatie stond centraal tijdens dit project. Deze nieuwe ‘innoverende’ rol bestond 
uit meerdere losstaande rollen met verschillende taken.  
 
De rol van adviseur 
Binnen de rol van adviseur is door ons een plan van eisen aanbevolen aan woningcorporatie HEEMwonen. Dit is 
zowel schriftelijk als mondeling gebeurt, met meerdere presentaties over de loop van het project. De 
ergotherapeut biedt in de praktijk tevens advies aan onder andere cliënten en gemeentes over 
woningaanpassingen, of adviseert bijvoorbeeld tiltechnieken. Adviseren van een woningcorporatie is weliswaar 
een nieuw werkveld, maar de kern van de rol en taken is niet anders dan wat ergotherapeuten dagelijks doen. 
Deze rol en taken zijn een ergotherapeut dan ook eigen en deel van het beroep.  

 
De rol van samenwerkingspartner 
De rol van samenwerkingspartner is uitgebreid aan bod gekomen gedurende dit project. Samenwerking met de 
opdrachtgever, docentbegeleider en bouwkunde studenten kwam veelvuldig voor. Dit omvatte het onderling 
informeren van elkaar over voortgang en delen van kennis over de bouwkundige processen en mogelijkheden. 
Daarnaast was het onze taak om de ontwikkeling van ons product en de producten van de bouwkunde studenten 
onderling af te stemmen en feedback te leveren op elkaar stukken. Dit alles past binnen het werkveld van de 
ergotherapeut omdat deze veelal multidisciplinair werkt. Een ergotherapeut vervult eigenlijk altijd een rol waarin 
samengewerkt moet worden en dit is daarom een belangrijke vaardigheid die de ergotherapeut dient te hebben. 
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De rol van afstudeerstudent met kennis over levensloopbestendig wonen 
De rol van student omvat een aantal taken gericht op het vergroten van kennis en aantonen van ‘innoverende’ 
vaardigheden als ergotherapeut. Wij hebben kennis opgedaan door middel van het zoeken en bestuderen van 
literatuur, in combinatie met gesprekken met experts en bezoeken van bestaande projectlocaties. Het 
presenteren van de voortgang en opgedane kennis aan de opdrachtgever en docent; was tevens een taak. Dit 
past binnen het innoveren en bevorderen van de deskundigheid omdat het gaat over het vergroten van kennis 
en uitvoeren van een project op basis van actuele maatschappelijke ontwikkelingen.  
 

5.3 Waarom Ergotherapie? 
De ergotherapeut is de geschikte specialist voor dit project omdat hij/zij de gehele context in acht neemt (context 
based), de persoon centraal stelt (clientcentered) en werkt op basis van bewijs uit de praktijk (evidence based 
practice). 
 
Context Based en occupation based 
De context en het handelen (occupation) staan centraal binnen de ergotherapie. De handelingscontext is de 
omgeving waarin de cliënt participeert. Deze bestaat uit de woon-, leef-, leer- en werkomgeving. In deze 
opdracht zijn de maatregelen de interventies die de ergotherapeut (kan) inzet(ten), om de bewoner (met of 
zonder beperking) te helpen participeren en betekenisvol te laten handelen in diens eigen omgeving.  
 
De ergotherapeut heeft een holistische blik. Dit houdt in dat hij/zij de gehele situatie bekijkt en analyseert, zowel 
voor het individu als collectief. De ergotherapeut legt verbanden tussen de persoon-taak- en omgeving. 
Bouwkundigen kijken echter voornamelijk naar de omgeving en het collectief van personen. Overige paramedici 
kijken daarnaast naast voornamelijk de persoon en het individu.  
De vaardigheden om de persoon, taak en omgeving als geheel te zien, stellen de ergotherapeut in staat 
verbanden te leggen die andere specialisten niet kunnen. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van een keuken 
en het moeten werken uit een rolstoel. De ergotherapeut is in staat zijn kennis te gebruiken om te analyseren 
wat de benodigdheden zijn voor de persoon om deze handeling uit te voeren en wat de omgeving hem hiervoor 
moet bieden. Op basis van deze inzichten kan de ergotherapeut dus adviezen geven naar de bouw, wat de 
omgeving moet bieden om de persoon te kunnen laten handelen, en aan de persoon in de vorm van strategieën 
of hulpmiddelen (Hartingsveldt, Logister-Proost, & Kinébanian, 2010)..  
 

“De ergotherapeut kan in de toekomst bruggen blijven bouwen tussen de bouwkundige en bewoner” 
 
Client centered 
Ergotherapeuten stellen de cliënt centraal. De cliëntgecentreerde benadering omvat een samenwerking tussen 
de persoon (en zijn systeem), de organisatie of populatie en ergotherapeut. De ergotherapeut ondersteunt en 
stelt de cliënt in staat te handelen. Dit zodat de cliënt zijn rollen kan uitvoeren en participeren in verschillende 
situaties. De ergotherapeut gaat dus in overleg met de cliënt ofwel persoon, over de doelen die hij of zij wil 
bereiken. In deze opdracht was dit het aangaan van het gesprek over de wenselijkheid van maatregelen, wat 
helaas niet aan bod is gekomen. 
In deze opdracht worden echter maatregelen geïnventariseerd en aanbevolen om toekomstige 
‘handelingsproblemen’ te kunnen tackelen. Hierbij worden mogelijke doelen van de cliënt centraal gesteld, 
zijnde het betekenisvol kunnen handelen en participeren in de samenleving. 
(Hartingsveldt, Logister-Proost, & Kinébanian, 2010).  
 
Evidence based 
Wij, als toekomstige ergotherapeuten, worden opgeleid op het competentiegebied ‘leven lang leren.’ Dit houdt 
in dat een ergotherapeut zich bezighoudt met het onderzoeken, beoordelen, en integreren van 
wetenschappelijke literatuur en andere relevante informatie in de dagelijkse beroepsuitoefening. Binnen deze 
opdracht betekent dit het integreren van nieuwe kennis in het plan van eisen. Daarnaast voldoen de maatregelen 
aan de maatschappelijke ontwikkelingen (Hartingsveldt, Logister-Proost, & Kinébanian, 2010).  
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Hoofdstuk 6: Discussie & Conclusies 
In dit hoofdstuk vindt u een discussie over het project en de conclusies waartoe de studenten zijn gekomen.  
 

6.1 Discussie 
In deze discussie wordt toegelicht hoe er terug wordt gekeken op het uitgevoerde project. Deze toelichting 
betreft de sterke en zwakke punten van het project en de conclusie met eventuele verbeterpunten. 
 
Het voornaamste aandachtspunt in deze discussie is de methode die is toegepast om de resultaten te 
verkrijgen. Aangezien zich hier de meeste tekortkomingen in hebben bevonden. De ‘betrouwbaarheid’ en 
generaliseerbaarheid van de conclusies is hierdoor mogelijk verminderd.  
 

6.1.1 Bewijs 
Het Superlocal project is gestart met het zoeken naar literatuur. Uit de verkregen literatuur bleek dat er maar 
weinig wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar levensloopbestendig wonen. Hierdoor is overgeschakeld 
naar de zogenoemde ‘grijze literatuur’. De literatuur bestaat uit boeken, artikelen, rapporten en websites, 
waarvan het brongebruik niet altijd duidelijk is. Per deelvraag, waar literatuur voor benodigd was, is een 
zoekstrategie opgesteld aan de hand van een zoekvraag en zoektermen. De gebruikte literatuur heeft hierdoor 
een beperkend effect gehad op het project. Echter zijn na zorgvuldig zoeken meerdere bestaande modellen, 
theorieën en raamwerken verzameld. Deze modellen, theorieën en raamwerken hebben ervoor gezorgd dat er 
een grote hoeveelheid domeinen en uitkomstmaten in kaart zijn gebracht. Dit heeft ertoe geleidt dat er een 
zorgvuldige analyse heeft kunnen plaatsvinden.  
 
De kans dat gegevens verkeerd geanalyseerd zijn, is verkleind door regelmatig te reflecteren en gesprekken aan 
te gaan met experts, de opdrachtgever, studenten Built Environment en de docentbegeleider (welke in 6.1.2 
verder worden bediscussieerd). Om daarnaast geen gegevens verloren te laten gaan, zijn de zoekstrategieën en 
verkregen bronnen uit de literatuur behouden en gestructureerd aan de hand van het DDL(BW)-overzicht.  
 
In deelvraag één zijn de uitkomstmaten voorgelegd aan de docentbegeleider en opdrachtgever. Hiermee is de 
overeenkomstige visie, betreffende de richting waarin het project zou gaan, gewaarborgd. De uitkomstmaten 
komen voort uit bestaande modellen en raamwerken.  Hierop is gekozen voor een vijftal uitkomstmaten welke 
het meeste voorkomen in deze bestaande raamwerken en modellen. Dit resulteert in uitkomstmaten die 
gebaseerd zijn op wetenschappelijke artikelen, maar van toepassing zijn op het Superlocal project. 
 
Betreffende deelvraag twee heeft de analyse van literatuur zich enkel gericht op maatregelen. Het verzamelen 
en analyseren van deze literatuur was uitgebreid, maar door de beperking tot het domein ‘fysieke omgeving’ 
zijn niet alle maatregelen in kaart gebracht. Hiernaast was de mate van literatuur omtrent sociale cohesie te 
minimaal om betrokken te worden. Dit is een tekortkoming die in acht dient te worden genomen wanneer 
gekeken wordt naar het plan van eisen rondom de wijk. Dit doet echter niet af aan de beïnvloedbare factoren 
die zijn geformuleerd en hun invloed op de overige uitkomstmaten. 
 

6.1.2 Experts  
Naast het gebruik van literatuur is er contact opgenomen met bestaande projecten en experts op het gebied 
van levensloopbestendig wonen. Het gebruik van de kennis uit bestaande projecten heeft bijgedragen aan de 
betrouwbaarheid van de uiteindelijke resultaten. De bestaande projecten hebben namelijk een groot aantal 
maatregelen in de praktijk toegepast. Echter is slechts één van de twee gecontacteerde projectlocaties, met 
voorbeeldwoningen, bezocht.  
Naast de gecontacteerde projectlocaties zijn er twaalf experts per mail of telefonisch benaderd voor het 
houden van gesprekken, waarvan negen hebben gereageerd. De respons voor het voeren van deze gesprekken 
was echter minimaal.  Om kennis te vergaren van deze ‘experts’ hebben er zes gesprekken plaats gevonden en 
zijn de experts om aanvullende literatuur gevraagd. De verkregen aanvullende literatuur zorgen voor het 
verkleinen van de risico’s van de minimaal aanwezige wetenschappelijke artikelen.  
 
Een van de belangrijkste experts was onze eigen opdrachtgever. Samen met hem en de wijkconsulent zijn 
criteria geformuleerd in relatie tot de wensen van HEEMwonen. Daarnaast zijn deze criteria aangevuld op basis 
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van literatuur. Dit heeft ervoor gezorgd dat er duidelijke en eenduidige criteria gesteld zijn aan de haalbaarheid 
en wenselijkheid, zodat deze getoetst konden worden. De toetsing van de woning (nieuwbouw en casco) heeft 
plaats gevonden met de Community of Board. Dit zijn allen leden met een bouwkundige achtergrond, wat 
betekent dat ze weinig tot geen kennis hadden over de vier beperkingen.  De toetsing van de wijk heeft plaats 
gevonden met de wijkconsulent van Kerkrade. De Wijkconsulent is tevens werkzaam voor HEEMwonen. 
Aangezien deze toetsing maar door één experts is gedaan heeft er geen discussie tussen experts 
plaatsgevonden. Om de toetsing meer betrouwbaar te laten zijn is er gebruik gemaakt van het burenboek en 
de Built Environment studenten.  
 

6.1.3 Experts uit de zorg 
Zoals hierboven beschreven hebben wij met meerdere experts contact gehad met betrekking tot 
levensloopbestendig wonen. Deze experts hebben een bouwkundige achtergrond of zijn werkzaam bij de 
gemeente. De tekortkoming hiervan is dat er geen experts zijn benaderd met een achtergrond uit de zorg. 
Wanneer deze experts uit de zorg benaderd waren, zou er meer kennis zijn over in hoeverre de maatregelen 
daadwerkelijk toepasbaar zijn in de praktijk.  
 

6.1.4 Burgers 
Voorafgaand aan het project was er de intentie om burgers te betrekken bij het in kaart brengen van de 
maatregelen en toetsen van de wenselijkheid. Deze intentie om burgers te betrekken heeft echter niet plaats 
gevonden. De opdrachtgever heeft verzocht geen burgers te benaderen, omdat deze al bij eerdere 
onderzoeken betrokken waren. Om deze reden is gebruik gemaakt van het ‘burenboek’ en gevonden 
onderzoeken, om te bepalen wat burgers als wenselijk beschouwen. Om de betrouwbaarheid van de 
wenselijkheid te waarborgen zijn de experts en studenten built environment gevraagd te redeneren over de 
wensen van de burger.  

 

6.2 Conclusies 
De conclusies van dit project zijn per deelvraag geformuleerd. 
 

6.2.1 Deelvraag 1: Domeinen en Uitkomstmaten van Levensloopbestendig wonen 
Naar aanleiding van de resultaten van deelvraag één is de vraag: “Welke domeinen en uitkomstmaten passen 
het beste bij het ‘Superlocal-Project’?” beantwoord door het vergelijken van bestaande modellen en 
raamwerken. 
 
De doelgroep bestaat uit ‘Auditieve beperkingen’, ‘Visuele beperkingen’, ‘Motorische 
beperkingen’ en ‘Cognitieve beperkingen’ 
Om de domeinen en uitkomstmaten in kaart te brengen was het van belang de doelgroep 
te betrekken. De doelgroep is gedefinieerd als ‘van jong tot oud, onafhankelijk van 
beperkingen’. De meest voorkomende beperkingen in de samenleving, ten gevolge van 
ouderdom of ziekte, zijn dan ook als leidraad genomen voor het definiëren van de 
doelgroep.  
 
De domeinen die onder levensloopbestendig wonen vallen zijn: ‘Fysieke omgeving’, 
‘Sociale omgeving’, ‘Persoon’ en ‘Aanwezigheid van ondersteunende diensten’. 
Uit de literatuurstudie is gebleken dat bestaande modellen uiteenlopende domeinen 
gebruiken of uiteenlopende benamingen gebruikte. Om deze reden zijn de bovenstaande 
domeinen vastgesteld. Voor dit project is, in overleg met de opdrachtgever, enkel ingegaan 
op het domein ‘fysieke omgeving’.  
 
  



Zuyd University – Occupational Therapy – Bachelor Thesis  

 

59 
 
 

De uitkomstmaten van levensloopbestendig wonen zijn: ‘Zelfstandigheid’, ‘Veiligheid’, 
‘Mobiliteit’, ‘Ontvangen van zorg’ en ‘Sociale cohesie’. 
Uit de literatuurstudie is gebleken dat deze uitkomstmaten de invloed van de fysieke 
omgeving op het levensloopbestendig wonen meetbaar maken.  
 

6.2.2 Deelvraag 2: De Maatregelen die een Levensloopbestendige woning 

en wijk beïnvloeden 
Naar aanleiding van de resultaten van deelvraag twee is de vraag: ‘Welke maatregelen 
binnen de fysiek omgeving kunnen een levensloopbestendige woning en wijk 
beïnvloeden?’ beantwoord met een matrix van maatregelen. Deze maatregelen zijn onderverdeeld in hun 
invloed op de uitkomstmaten en doelgroepen van levensloopbestendig wonen. 
 
De maatregelen die een belemmerende of faciliterende invloed hebben op een levensloopbestendig 
woning/wijk zijn in grote getalen en divers.  
Niet iedere factor levert echter bij iedere lichamelijke beperking een voordeel op, waardoor zowel sprake kan 
zijn van toename van de levensloopbestendigheid als afname bij een andere beperking.  
 
De meest voorkomende maatregelen van de woning zijn gericht op personen met een motorische beperking.  
Dit omvat maatregelen die toegankelijkheid van de woning verbeteren, zoals verbreedde deuren, gangen en 
gelijkvloerse woningen. Daarnaast zijn maatregelen veelal gericht op het verbeteren van de veiligheid in de vorm 
van: muurbeugels, zitvoorzieningen en verminderen van onnodige obstakels. 
 
De meest voorkomende maatregelen van de wijk zijn gericht op personen met motorische en visuele 
beperkingen. Deze maatregelen omvatten het aanpassen van de stoepen en wegen. 
Dit omvat maatregelen die de doorgankelijkheid van stoepen verbeteren. 
 
Een volledige opsomming van de maatregelen is terug te vinden in de matrix (paragraaf 4.2.2). 
De maatregelen die van toepassing zijn voor het Superlocal-project vindt u in het plan van eisen (hoofdstuk 7). 
 

6.2.3 Deelvraag 3: De Haalbaarheid en Wenselijkheid van de maatregelen 
Naar aanleiding van de resultaten van deelvraag drie is de vraag: ‘In hoeverre zijn de maatregelen haalbaar en 
wenselijk in relatie tot het Superlocal project?’ beantwoord met een overzicht van de maatregelen (paragraaf 
4.3.3). De haalbare en wenselijke maatregelen, met de meeste voordelen op de uitkomstmaten en doelgroep, 
zijn hierin opgenomen. Deze maatregelen zijn als aanbevelingen gebruikt om een plan van eisen op te stellen, 
om een levensloopbestendige woning en wijk vorm te geven (hoofdstuk 7).  
 
De meest haalbare maatregelen zijn gericht op het makkelijk aanpasbaar maken van de woning.  
Dit omvat versterken van muren, aanleggen van loze leidingen en drempelvrij maken van de woning.  
 
De meest haalbare maatregelen zijn gericht op het toegankelijk maken van de wijk, dit is echter 
voornamelijk zaak van de gemeente.  
Dit omvat brede en egale stoepen en wegen, aanwezigheid van voldoende verlichting en regelmatige 
oversteekplaatsen. Daarnaast een functioneel terrein voor recreatie.  
 
De meest wenselijke maatregelen zijn gericht op het minimaliseren van toekomstige onkosten en vergroten 
van de mogelijkheid tot zelfstandig functioneren in de woning.  
Dit omvat het versterken van muren zodat maatregelen later aangebracht kunnen worden zonder ingrijpende 
verbouwingen. Daarnaast is een inloopdouche en gelijkvloerse woning het meeste wenselijk gekeken naar de 
vier beperkingsgroepen. 
 
De meest wenselijke maatregelen zijn gericht op de toegankelijkheid en het multifunctioneel inzetten van 
gebieden in de wijk, naar behoeften van de burgers. 
Dit omvat egale en verharde wegen, het hebben van een recreatiegebied dat voor meerdere functies ingericht 

kan worden. Met hiernaast groene zones en heldere looplijnen.   
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Hoofdstuk 7: Plannen van Eisen 
 

7.1 Plan van Eisen voor woningrenovatie in casco 
Onderstaand is het plan van eisen geformuleerd voor de woningrenovatie in casco welke bestaat uit de 
vastgestelde maatregelen die zowel haalbaar als wenselijk zijn. 
 

Programma van Eisen Casco-woning 

Algemeen 

  Keerruimte in iedere ruimte van minstens 1500 mm bij 1500 mm 

 Versterkte muur bij trap voor mogelijkheid traplift 

 Aanwezigheid van loze leidingen voor aansluiten mogelijke zorgapparatuur 

 (Mechanische) ventilatie voor vocht en stof 

 Gas- en rookmelder met visuele en fysieke alarmering 

Akoestiek 

 Goede isolatie /geluiddempende materialen 

 Stille ventilator 

Licht 

Lichtschakelaars direct naast de voordeur 

Deuren 

 Loze leiding scharnierzijde deur, voor mogelijkheid tot elektrische deur 

Mogelijkheid tot mechanische deuren 

Schuifdeuren 

Geen glazen deur 

Voordeur minimaal 1100 mm breed 

Opstelruimte voor- en achter de deur minimaal 1500 x 1500 mm 

Vloeren 

 Drempelvrij, ook voordeur 

Keuken 

 Verschillende kleur van binnen- en buitenkant van de keukenkastjes 

Mogelijkheid tot verwijderen keukenkastjes onder het aanrecht 

Geen licht reflecterend (wit of RVS) keukenblad 

Mogelijkheid tot plaatsen warmtebegrenzer 

Mogelijkheid tot plaatsen mengkraan éénhendel 

Sanitaire voorzieningen 

 Versterkte muren rondom voorzieningen voor de mogelijkheid plaatsen beugels 

Inloopdouche (zonder wanden) 

Versterkte muur bij douche om mogelijkheid tot plaatsen zitvoorziening 

800 mm vrije ruimte aan zijkant toilet (minimaal bij één toilet) 

Antislip vloer 

Mogelijkheid tot plaatsen mengkranen éénhendel 

Badkamer aangrenzend met slaapkamer met schuifdeur 

Slaapkamer 

 Hoofdslaapkamer minstens 15m2 met breedte minstens 3 meter 

Woonkamer 

 Minimaal 25 m2 met minimale breedte 3,8 meter 
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7.2 Plan van Eisen voor woningrenovatie in nieuwbouw 
Onderstaand is het plan van eisen geformuleerd voor de woningrenovatie in nieuwbouw welke bestaat uit de 
vastgestelde maatregelen die zowel haalbaar als wenselijk zijn. 
  

Programma van Eisen Nieuwbouw-woning 

Algemeen 

  Keerruimte in iedere ruimte van minstens 1500 mm bij 1500 mm 

 Versterkte muur bij de trap voor mogelijkheid traplift 

 Aanwezigheid van loze leidingen voor aansluiten mogelijke zorgapparatuur 

 (Mechanische) ventilatie voor vocht en stof 

 Gas- en rookmelder met visuele en fysieke alarmering 

Akoestiek 

 Goede isolatie /geluiddempende materialen 

 Stille ventilatie 

Licht 

Lichtschakelaars direct naast de klinkzijde van de voordeur  

Deuren 

 Loze leiding scharnierzijde deur, voor mogelijkheid tot elektrische deur 

Mogelijkheid tot installeren van mechanische ondersteuning van deuren 

Gebruik van schuifdeuren 

Geen glazen deuren 

Voordeur minimaal 1100 mm breed 

Opstelruimte voor- en achter de deur minimaal 1500 x 1500 mm 

Vloeren 

 Drempelvrij, ook voordeur 

Vloerverwarming 

Keuken 

 Verschillende kleur van binnen- en buitenkant van de keukenkastjes 

Mogelijkheid tot verwijderen keukenkastjes onder het aanrecht 

Geen licht reflecterend (wit of RVS) keukenblad 

Mogelijkheid tot plaatsen warmtebegrenzer 

Mogelijkheid tot plaatsen mengkraan éénhendel 

Sanitaire voorzieningen 

 Versterkte muren rondom voorzieningen voor de mogelijkheid plaatsen beugels 

Inloopdouche (zonder wanden) 

Versterkte muur bij douche voor de mogelijkheid tot plaatsen zitvoorziening 

800 mm vrije ruimte aan zijkant toilet (minimaal bij één toilet) 

Antislip vloer 

Mogelijkheid tot plaatsen mengkranen éénhendel 

Badkamer aangrenzend met slaapkamer met schuifdeur 

Slaapkamer 

 Hoofdslaapkamer minstens 15m2 met breedte minstens 3 meter 

Woonkamer 

 Minimaal 25 m2 met minimale breedte 3,8 meter 
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7.3 Plan van Eisen voor de wijk 
Onderstaand is het plan van eisen geformuleerd voor de projectlocatie, nader benoemd als wijk welke bestaat uit 
de vastgestelde maatregelen die zowel haalbaar als wenselijk zijn. 
 

Programma van Eisen Wijk 

Algemeen 

 Oriëntatie 

In samenspraak met gemeente 

 Gebruik van symbolen  

Vijver met planten 

Afgesloten tuin/park 

Licht 

In samenspraak met gemeente 

 Straatverlichting tijdig inschakelen 

Verlichtte voet- en fietspaden 

Verlichtte oversteekplaatsen 

Infrastructuur 

 In samenspraak met busvervoerder 

 Regelmatig en bereikbaar openbaar vervoer 

Zorg 

In samenspraak met zorginstanties en begeleiders 

 Instanties en/of begeleiders dichtbij 

Stoepen en wegen 

In samenspraak met gemeente 

 
        

Egaal 

Bij een stoeprand van 250 mm of meer dient valpreventie aanwezig te zijn 

Verhard 

Hellingen volgens vaste normen 

Breedte minstens 1200 mm exclusief de opsluitrand, bij voorkeur 1800 mm of breder 

Obstakelvrij ten minste 900 mm breedte bij obstakels 

Obstakels voorzien van een contrasterende band op een hoogte van 1,50 meter 

Bij fietsparkeerbeugels dient na plaatsing van een fiets minimaal 1200 mm vrij te zijn 

Gescheiden voet en fietspas 

Bij lengte van 75 meter minimaal 1 oppervlak van 1800 mm bij 1800 mm 

Bij een op en afrit dient minimaal 1500 mm bij 1500 mm oppervlak te zijn voor te manoeuvreren 

Aanwezigheid van invalideparkeerplaatsen op max. 50 meter van de woning 

Voorkomen dient te worden dat nabij een op- en afrit een opstelplaats voor afvalcontainers gesitueerd 
wordt 

Minder doorgankelijke wegen voor autoverkeer 

Oversteekplaatsen 

In samenspraak met gemeente 

 
    

‘Regelmatig’ aanwezig  

Voldoende oversteektijd bij stoplichten maximaal 500 mm per seconde 

Aanwezigheid van vluchtheuvel of midden geleider bij bredere oversteekplaatsen 

Bedieningsknop eenvoudig bedienbaar op 1000 mm hoogte 

Bij drukke doorgaande wegen kan gekozen worden voor tunneling, waarbij verlichting t.b.v. sociale 
veiligheid van belang is en de hellingsbaan maximaal 1:20 is 

Psychologische factoren 

Tastbare herinneringen naar het verleden binnen de buurt 

Vrijetijdsbesteding 

In samenspraak met bewoners 

 Mogelijkheid voor inrichten van ontmoetingsplekken  
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