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het huis kwam ook meerdere keren het verleden van mensen ter
sprake. Hierdoor is voor mij een stukje van de geschiedenis tot
leven gekomen. Ik heb mooie, indringende en soms ontroerende
verhalen over de oorlog gehoord, verhalen over verre reizen en
het werken op de Holland Amerika lijn. Maar ook de betekenisvolle rol die de respondenten in het heden vervullen kwam naar
voren, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk. Dit doet mij denken aan
de vertegenwoordigster van de ouderenbond die tijdens een overleg verontwaardigd uitriep: “Ik ben geen probleem, ik sta nog
volop in het leven en heb nog heel veel te betekenen voor de
maatschappij!”. Laten we dat vooral niet vergeten!
Bedankt Henk de Haan en Lenneke Vaandrager voor de inspirerende begeleiding. Telkens wanneer ik met een hoofd vol informatie uit Zutphen terugkeerde, wisten zij mij weer bij mijn eigen
uitgangspunten terug te brengen: de bewoners. Ik heb het gecombineerd afstuderen tussen Sociaal-Ruimtelijke analyse en
Gezondheid en Maatschappij als zeer positief ervaren. Ik denk dat
de samenwerking en het inzicht in verschillende benaderingswijzen mijn onderzoek alleen maar verrijkt heeft.
Tot slot wil ik mijn ouders, vrienden en studiegenoten bedanken,
die mij het vertrouwen gaven om door te gaan, wanneer ik soms
door de bomen het bos niet meer zag. Die mij door het discussiëren over mijn afstuderen hebben geholpen om vragen aan te
scherpen en de doelstellingen van mijn onderzoek helder te krijgen.

VOORWOORD
Onlangs zat ik te kijken naar de uitreiking van de Musical Awards
bij de AVRO. Blije mensen, die het podium op komen rennen om
het felbegeerde beeldje in ontvangst te nemen. Daarna volgen
meestal de bedankjes: voorgelezen vanaf een spiekbriefje of de
zaal in turend in de hoop niemand te vergeten. Ik sluit me in dit
voorwoord graag aan bij deze traditie met het opsommen van een
ordinaire lijst bedankjes. Want ondanks het maandenlang afgezonderd schrijven aan mijn thesis heb ik ook zoveel interessante,
enthousiaste en bijzondere mensen mogen ontmoeten!
Allereerst wil ik graag het echtpaar van Aggelen en mevrouw Van
Dord bedanken, bij wie ik twee jaar geleden in de thuiszorg heb
gewerkt. Zij hebben mij geïnspireerd om meer met het thema
vergrijzing te doen. Met mijn afstuderen wil ik graag aan hun
leefwereld bijdragen.
Bedankt Gemeente Zutphen, in het bijzonder Ria Meijerink, voor
de mogelijkheden die ik gekregen heb om zoveel meer te leren
dan alleen het uitvoeren van mijn afstudeeronderzoek. Bedankt
voor de gesprekken die ik heb mogen bijwonen, de plek die ik 1 à
2 dagen per week heb mogen bezetten binnen de afdeling en de
persoonlijke begeleiding die ik gekregen heb. Jullie enthousiasme
en nieuwsgierigheid naar mijn afstuderen heeft mij het afgelopen
jaar erg gemotiveerd om mijn onderzoek tot een goed einde te
brengen.
Bedankt Woonbedrijf Ieder1, voor jullie medewerking en de glimp
die ik op heb mogen vangen van de wereld van de sociale woningbouw. Bedankt Ineke, Tinus, Corrie en Benny dat ik een dagje met
jullie mee mocht lopen en zo een indruk heb kunnen krijgen van
de verschillende werkzaamheden binnen het Woonbedrijf en jullie
cliënten.
Graag wil ik alle respondenten bedanken die meegewerkt hebben
aan dit onderzoek. Ik wil hen bedanken voor hun boeiende verhalen en het vaak warme ontvangst in hun persoonlijke leven. Naast

Na deze bedankjes is het tijd voor het echte werk. Ik hoop dat dit
onderzoek jullie als beleidsmedewerkers, onderzoekers en professionals op het gebied van huisvesting en ouderen, zal inspireren
en het inzicht in de beleving van de doelgroep zal vergroten.
Esther Felix.
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het houden van semigestructureerde interviews. Het conceptueel
schema is als leidraad gebruikt, maar dat wat de bewoners vertellen is richtinggevend.

SAMENVATTING

De Nederlandse samenleving vergrijst. Over 20 jaar zal ongeveer
25% van de bevolking 65 jaar of ouder zijn: een forse toename. Dit
heeft consequenties voor de woningmarkt. Volgens de VROMraad is het niet mogelijk om passende huisvesting te leveren voor
deze doelgroep door alleen nieuw te bouwen. De raad wijst daarom op de potentie van de huidige woningvoorraad voor zelfstandig wonende ouderen.

De resultaten zijn geordend aan de hand van het vooraf opgestelde schema en geven een beschrijving weer van de buitenkant,
functionele ruimte, persoonlijke ruimte en sociale ruimte van de
acht bezochte woningen. Ook wordt een blik op de toekomst
gegeven. De bewoners zijn veelal letterlijk aan het woord gelaten
en geven hun mening over de verschillende thema’s. De mening
van de onderzoeker is in deze beschrijving zoveel mogelijk buiten
beschouwing gelaten.

Ook in de gemeente Zutphen wordt nagedacht over adequate
huisvesting. Enerzijds door nieuwbouw, anderzijds door het aanpassen van de huidige woningvoorraad. Een scan van de woningvoorraad door Laagland’ advies in 2007 wees uit dat in de Zuidwijken relatief veel woningen potentieel aanpasbaar zijn voor bewoning door ouderen. Selectiecriteria waren de grootte van de badkamer en slaapkamer. Deze benadering lijkt vrij eenzijdig en roept
de vraag op of de woning in de beleving van haar bewoners niet
meer is dan deze functionele/materiële kwaliteiten.

De uitkomsten van de gesprekken en dagboekjes laten zien dat in
het thuis voelen op latere leeftijd allerlei aspecten meespelen op
zowel functioneel, persoonlijk als sociaal vlak. Welk aspect het
belangrijkst is verschilt per persoon en per situatie. Ook de praktische keuzes die mensen maken raken aan de verschillende lagen
van beleving. Zo kan het willen blijven wonen in de woning te
maken hebben met praktische overwegingen, zoals de hoeveelheid ruimte die de woning biedt, maar kunnen de overwegingen
ook meer gevoelsmatig van aard zijn door een bepaalde gehechtheid aan de buurt en de mensen.

Een zoektocht in de literatuur laten zien dat een woning in de
ogen van haar bewoners inderdaad meer is dan vier muren en een
dak. Dat aan een huis allerlei betekenissen toegekend kunnen
worden, waardoor het verandert in een persoonlijk thuis: een plek
waar mensen zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn en die
met name oudere personen kan ondersteunen in het proces van
ouder worden. In de literatuur kwamen steeds een aantal categorieën terug in de beleving van het huis als thuis. Deze zijn vertaald
naar een conceptueel schema met daarin drie lagen van beleving:
functioneel, persoonlijk en sociaal.

Dit onderzoek was gericht op het huis. De buurt was in eerste
instantie buiten beschouwing gelaten. Een belangrijke bevinding
van het onderzoek is echter dat de omgeving van het huis van
essentieel belang is voor het thuis voelen in de woning op latere
leeftijd. Verder onderzoek zou zich hier op kunnen richten. Opgemerkt moet worden dat aan het onderzoek een beperkt aantal
respondenten meegewerkt hebben in een specifieke wijk. Het
organiseren van een startbijeenkomst kan een goede manier zijn
om de resultaten in een breder collectief te toetsen en meer input
te verzamelen voor het vormgeven van het beleid.

De doelstelling van dit onderzoek is het weergeven van de beleving van de woning door 65-plussers. Om te laten zien hoe mensen van 65 jaar en ouder wonen in de Zuidwijken, wat hen bezighoudt en wat zij nodig hebben om prettig te kunnen wonen. Nu
en met het oog op de toekomst. Het inzicht in de daadwerkelijke
beleving wordt verkregen door het uitreiken van dagboekjes en

Tot slot worden op basis van de belangrijkste bevindingen aanbevelingen gedaan voor de praktijk van beleid en woningbouw.
Trefwoorden hierbij zijn: integraal, individueel en informeren.
Mensen worden zich steeds meer bewust van het feit dat zij zich8

zelf moeten organiseren, ze weten alleen niet altijd wat mogelijkheden zijn. Aan de gemeente en het woonbedrijf de taak om hun
handvaten te bieden, door middel van informatie, begeleiding en
eventueel subsidie bij het doen van aanpassingen.
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aanmerking voor een verpleeghuis. Tegenwoordig wordt ernaar
gestreefd mensen zolang mogelijk thuis te laten wonen en de
benodigde zorg in de wijk te leveren, buiten de muren van het
verzorgingshuis. Voor een plek in een verzorgingshuis kom je alleen nog in aanmerking als je echt niet meer thuis kunt blijven
wonen.
Deze trend om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun huidige
woning te laten wonen vraagt om de nodige aanpassingen. Uit
onderzoek van de VROM-raad blijkt dat 4.950 000 woningen niet
geschikt zijn voor ouderen om in te wonen. Dit zijn veelal eengezinswoningen of woningen die op het eerste oog moeilijk aanpasbaar lijken. De VROM-raad ziet echter mogelijkheden in de bestaande woningvoorraad. Het is onmogelijk om aan de toenemende vraag van ouderen te voldoen door alleen nieuw te bouwen.
Het aanpassen of ‘opplussen’ van eengezinswoningen biedt volgens de VROM-raad veel mogelijkheden. Een bijkomend voordeel
is dat ouderen in hun eigen woning kunnen blijven wonen, wat de
stabiliteit en continuïteit in hun levensloop vergroot.
Ook andere woonvormen zien het licht. In Brabant wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met het plaatsen van containers in de
achtertuin, zodat ouders dichtbij hun kinderen kunnen wonen. Op
andere plekken worden groepswoningen gebouwd, zodat ouderen
bij elkaar kunnen wonen. Om tot goede oplossingen te komen is
inzicht in deze doelgroep en hun voorkeuren belangrijk. Dat is het
uitgangspunt voor dit onderzoek.

1| DE INLEIDING
Voor u ligt het afstudeeronderzoek dat is uitgevoerd als afsluitend
onderdeel van de studie Sociaal-Ruimtelijke Analyse aan de Wageningen Universiteit. Dit onderzoek, naar de beleving van de
woning door zelfstandig wonende 65-plussers, heeft plaatsgevonden in samenwerking met Agora en de gemeente Zutphen. In dit
inleidende hoofdstuk zal de achtergrond en aanleiding voor dit
onderzoek beschreven worden. Vervolgens zal kort de werkwijze
en opbouw van dit rapport toegelicht worden.
1.1 Context
Nederland vergrijst. We moeten langer werken en meer voor
elkaar gaan zorgen. Nederland is in de ban van vergrijzing. En
terecht. De generaties die geboren werden tussen 1945 en 1970,
bereiken de komende jaren de pensioensgerechtigde leeftijd. Dit
betekent dat in 2020 ongeveer een vijfde van de bevolking 65 jaar
of ouder is en in 2035 zelfs 25%. (CBS-statline). ‘Grijs’ ben je volgens de statistieken vanaf 55 jaar. Binnen deze leeftijdscategorie
wordt een onderscheidt gemaakt tussen de groep ‘jongere ouderen’ van 55 tot 75 jaar, ook wel de ‘derde generatie’ genoemd, en
de ‘oudere-ouderen’ van 75 en ouder, ook wel geschaard onder
de term ‘vierde generatie’ (VROM, 2007). Naast de toename van
het aantal ouderen, neemt ook de levensverwachting toe. Dit
verschijnsel wordt ‘dubbele vergrijzing’ genoemd. De oudere, die
na het pensioen nog maar een paar jaar te leven had bestaat niet
meer. Er ontstaat een nieuwe groep actieve ouderen, met andere
wensen en voorkeuren. Deze ontwikkelingen vragen om een
nieuwe kijk op ouder worden.
Een van de aandachtspunten met het oog op de veranderende
groep ouderen is de beschikbaarheid van passende huisvesting. In
de jaren ’50 en ’60 was het de gewoonste zaak van de wereld om
je soms al op 60-jarige leeftijd aan te melden bij een bejaardentehuis. Het was de plek waar men heen ging voor gezelschap, het
comfort of de nodige rust (ten Brinke & Eikelboom, 1999). Voorwaarde was dat je niets mankeerde. Alleen hoogbejaarden die
veel lichamelijke of geestelijke zorg nodig hadden, kwamen in

1.2 Persoonlijke interesse
Het onderwerp voor dit onderzoek is ontstaan vanuit mijn persoonlijke achtergrond en interesse. Mijn studietijd begon met de
bachelor Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven,
waar de technische en ontwerpkant van het bouwen centraal
stond. Op een gegeven moment miste ik de aandacht voor de
gebruiker: hoe beleeft een leek de gebouwde omgeving en hoe
kunnen vanuit deze kennis passende gebouwen ontworpen worden, die plezierig zijn om in te wonen, werken en recreëren? Om
meer inzicht te krijgen in deze vragen ben ik doorgestroomd in de
master Sociaal- Ruimtelijke Analyse aan de Wageningen Universi11

teit. In deze studie staat de interactie tussen mens en omgeving
op verschillende schaalniveaus centraal. Het werk in de thuiszorg
heeft vervolgens de belangstelling voor de doelgroep ouderen
gewekt. Niet oud in de zin van ‘gebrekkig’ en ‘problematisch’,
maar de oudere als ‘wijs persoon’ en ‘iemand met levenservaring’,
die een betekenisvolle rol in de maatschappij kan vervullen. Daarom wordt de term ‘oudere’ in dit verslag niet weggepoetst, maar
bewust gebruikt om te verwijzen naar 65-plussers en hun kansen
en mogelijkheden.

Oriënterende gesprekken met de gemeente en Woonbedrijf Ieder1 gaven de indruk dat op dit moment het huisvestingsvraagstuk rond vergrijzing vrij eenzijdig en vanuit het oogpunt van professionals benaderd wordt. Met name in de Zuidwijken is nog
nauwelijks met bewoners zelf in gesprek gegaan om tot richtlijnen
voor beleid te komen. De doelstelling van dit onderzoek is daarom
deze trend te keren. Om in gesprek te gaan met 65-plussers over
hoe zij hun woning ervaren en wat zij nodig hebben om prettig te
kunnen wonen, nu en met het oog op de toekomst. Op deze doelstelling is tevens de titel van deze thesis geïnspireerd. Binnenstebuiten betekent volgens het Kramers woordenboek: “Het inwendige naar buiten gekeerd”. Om meer te weten te komen over de
belevingswereld van ouderen is letterlijk bij hen naar binnen gegaan, in hun huis en in hun persoonlijke leven. Dit inwendige is
vervolgens naar buiten gebracht om beleidsmedewerkers en professionals meer inzicht te geven in de beleving van de woning
door zelfstandig wonende 65- plussers.

1.3 Agora
Deze positieve benadering past bij het onderzoek dat verricht
wordt door de Academische Werkplaats Agora. Een samenwerkingsverband tussen de GGD Gelre-IJssel en de Wageningen Universiteit. Omdat het onderzoek van deze thesis zich bevindt op het
snijvlak van wonen en welzijn is gekozen voor een gecombineerd
afstuderen. Het doel van Agora is het bevorderen van de samenwerking tussen de praktijk, beleid en wetenschap. In mei 2006 is
van start gegaan met het programma ‘Gezond ouder worden’ in
de gemeenten Epe, Zutphen en Berkelland. Gezondheid wordt in
dit programma breed benaderd. Zowel lichamelijke als geestelijke
gezondheid en de sociale en fysieke omgeving van ouderen komt
aan de orde. Daarnaast worden uitkomsten uit zowel statistisch
onderzoek als kwalitatieve interviews met elkaar vergeleken. Aansluitend op het werk van Agora zal dit afstudeeronderzoek zich
richten op de woning en de beleving van de woning door ouderen,
waarbij de groep ouderen beperkt wordt tot zelfstandig wonende
65-plussers.

1.5 Werkwijze
Om met bewoners in gesprek te gaan over hun woning is gekozen
voor het werken met dagboekjes en interviews. Om dit vorm te
kunnen geven heeft een verdieping plaatsgevonden in de wetenschappelijke literatuur over de beleving van het huis door ouderen. Dit heeft geleid tot een conceptueel schema, dat als uitgangspunt heeft gediend voor het verdere onderzoek. De gesprekken zijn echter niet beperkt tot dit schema, maar de respondenten zijn vrijgelaten te vertellen over wat hen bezighoudt in
relatie tot het wonen. De verzamelde data is vervolgens geordend,
beschreven en geanalyseerd. Dit onderzoek heeft een toegepast
karakter. Daarom is de uitwerking van de resultaten tweeledig.
Enerzijds wordt voortgebouwd op en verder invulling gegeven aan
de bestaande literatuur, anderzijds draagt het onderzoek bij aan
het verkrijgen van inzicht in een praktisch probleem.
Het toegepaste karakter geeft tevens de relevantie van dit onderzoek aan. Door middel van wetenschappelijk onderzoek wordt
getracht een vraag uit de praktijk uit te diepen om zo richtlijnen
aan te kunnen dragen voor het beleid van de Gemeente Zutphen

1.4 Zutphen
Een van de gemeenten waar Agora onderzoek verricht in Zutphen.
Hier lag de vraag, onder andere voortkomend uit het advies van
de VROM-raad, wat de mogelijkheden zijn binnen de bestaande
woningvoorraad. Moeten eengezinswoningen preventief aangepast worden om in te spelen op de groeiende groep ouderen of
zijn oudere bewoners eigenlijk wel tevreden met hun woning?
12

en Woonbedrijf Ieder1. Daarnaast kunnen de resultaten uit de
praktijk gebruikt worden om het bestaande onderzoek aan te
scherpen en richtlijnen te formuleren voor verder onderzoek.

In het daaropvolgende hoofdstuk worden de gevonden resultaten
geanalyseerd. Eerst vanuit theoretisch oogpunt, verwijzend naar
het conceptueel schema, om vervolgens in te zoomen op de praktische overwegingen die mensen maken met betrekking tot hun
woonsituatie met het oog op de toekomst.

1.6 Leeswijzer
De conclusie vormt de afsluiting van alle voorgaande hoofdstukken. In dit hoofdstuk zullen de verschillende stappen in het onderzoek geëvalueerd en bediscussieerd worden. Wat zijn de belangrijkste bevindingen en is een antwoord gevonden op de vooraf
opgestelde onderzoeksvragen? Tot slot wordt gekeken wat uit
deze bevindingen geleerd kan worden voor de praktijk van beleid
en woningbouw en voor verder onderzoek.

Het volgende hoofdstuk begint met het schetsen van de praktijk
situatie in Zutphen, hierbij verwijzend naar ontwikkelingen op
provinciaal en landelijk niveau. Het hoofdstuk eindigt met een
beschrijving van de gekozen casus: de Zuidwijken en de belangrijkste vragen die vanuit de praktijk gesteld worden met betrekking
tot de huisvesting voor ouderen.
In hoofdstuk drie wordt gekeken naar de literatuur. Wat is bekend
over de beleving van het huis in het algemeen en specifiek voor
ouderen? Vervolgens worden verschillende categorieën in de
beleving van het huis door ouderen benoemd en wordt een conceptueel schema gepresenteerd dat als basis zal dienen voor het
verdere onderzoek.
Hoofdstuk vier begint met het formuleren van de hoofd- en deelvragen die voortkomen uit de geschetste probleem- en doelstelling van dit onderzoek. Daarna wordt de methode beschreven, die
gekozen is om een antwoord te vinden op deze vragen. Het
hoofdstuk sluit af met het onderzoeksschema waarin de verschillende onderdelen van het onderzoek met elkaar in verband worden gebracht
Hoofdstuk vijf bevat de kern van dit onderzoeksrapport: een
weergave van de interviews en dagboekjes. Hier worden de bewoners, veelal letterlijk via citaten, aan het woord gelaten en
worden de bezochte woningen beschreven. De indeling van het
hoofdstuk is gebaseerd op de categorieën zoals beschreven in het
conceptueel schema.
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delslieden te versterken en de scheepvaart te beschermen tegen
kapers sloot Zutphen eind 13e eeuw een verbond met ‘de Hanze’,
een machtig Duits kooplieden verband (Speet, 1987). De bloei
duurde echter niet eeuwig voort. In de 15e eeuw wordt de IJssel
minder goed begaanbaar en verliest Zutphen haar internationale
positie. De stad legt zich daarom toe op landbouw en veeteelt en
ontwikkelt zich tot een gemoedelijk stadje dat met haar markten
een regionale positie inneemt. In de daaropvolgende eeuwen
wordt de stad meerdere keren verwoest en weer opgebouwd.
Tijdens de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog blijven
slechts 10 huizen onbeschadigd. Gelukkig vindt de wederopbouw
met respect voor de stad plaats, waardoor in het huidige straatbeeld nog veel details en kenmerken uit vervlogen perioden zichtbaar zijn.

2| DE PRAKTIJK: ZUTPHEN EN DE
ZUIDWIJKEN
Het onderzoek dat voor u ligt is uitgevoerd in de gemeente Zutphen. In dit hoofdstuk zal een beschrijving worden gegeven van
deze stad en haar bewoners. Vervolgens zal ingegaan worden op
het beleid van de gemeente rond ouderen en huisvesting, waarbij
verwezen zal worden naar regionale en landelijke ontwikkelingen.
Ook andere partijen op de huisvestingsmarkt en belangenbehartigers voor ouderen zullen aan de orde komen. Tot slot wordt ingezoomd op de wijk waar dit onderzoek heeft plaatsgevonden: de
Zuidwijken. Hoe is de bevolkingsopbouw in deze wijk? Welke woningtypes zijn beschikbaar voor 65-plussers? En welke voorzieningen zijn aanwezig in de wijk? Het hoofdstuk sluit af met het vertalen van de praktijksituatie naar een kader voor verder onderzoek.

2.2 Zutphen anno 2009
Zutphen kan getypeerd worden als een middelgrote, niet randstedelijke gemeente, die na de samenvoeging met Warnsveld ongeveer 47.000 inwoners telt.
De inwoners van Zutphen zijn tevreden over hun woonplaats. In
het Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid 2007 geven de respondenten de leefbaarheid in hun woonplaats en 7,2. Ongeveer
tweederde van de respondenten geeft aan gehecht te zijn aan de
buurt waarin zij wonen. De cijfers laten zien dat de gehechtheid
aan de buurt toeneemt naarmate mensen ouder worden. Zo is van
de 18 tot 34 jarigen 43% (zeer) gehecht aan de buurt, terwijl 76%
van de 65-plussers aangeeft zich (zeer) gehecht te voelen. Dit
hangt mogelijk samen met het aantal jaar dat mensen op de huidige plek wonen: hoe langer op één plek, hoe groter de gehechtheid. 17% Van de respondenten geeft aan zich wel eens onveilig te
voelen, met name in de avonduren en op plekken waar jongeren
rondhangen. In 2005 was dit nog 21%.
In 2007 was 14% van de bevolking in Zutphen 65 jaar of ouder1. In
de toekomst zal het percentage ouderen verder toenemen.

2.1 Een stukje geschiedenis
Zutphen…’de stad met een rijke historie’, ‘torenstad’ en ‘stad aan
de IJssel’. Zomaar een greep uit de omschrijvingen die een eenvoudige zoektocht naar de achtergrond van het stadje oplevert.
Op de foto hiernaast is de locatie van Zutphen in het Gelderse
landschap weergegeven.
Zutphen is altijd nauw verbonden geweest met haar ligging aan de
IJssel. Sinds de eerste mensen zich vestigden aan haar oevers
fungeert de rivier als bron van inkomsten en leven. In de 12e eeuw
krijgt de nederzetting stadsrechten van graaf Otto 1 Van Gelre
(Frijhoff et al., 1989). Wat begon als een kleine agrarische nederzetting groeide in de 13e eeuw uit tot een bloeiende middeleeuwse stad. De ontwikkeling van de IJssel tot een belangrijke handelsroute tussen Duitsland (Keulen) en de Oostzee zorgde voor welvaart en legde de basis voor de stad zoals die nu is. Wekelijks
werden grote markten gehouden op de hiervoor gedempte stadsgracht, waarvan de namen ‘hout-‘, ‘groen-’ en ‘zaadmarkt’ verwezen naar de verhandelde waren. Tot op de dag van vandaag vindt
op deze plek wekelijks een markt plaats. Om de positie van han-
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hoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen. Om te kunnen bouwen met
het oog de toekomst is het begrip ‘multifunctionele woningen’
geïntroduceerd, in overige steden ook wel aangeduid als levensloop bestendige of levensloop aanpasbare woningen. In Zutphen
worden hiermee woningen bedoeld “Die zodanig flexibel en aanpasbaar zijn dat verschillende typen huishoudens er in verschillende fasen van de ontwikkeling van het huishouden naar tevredenheid kunnen wonen” (Woonvisie Zutphen 2007-2011, p. 35). Deze
eisen komen dus niet alleen tegemoet aan de wensen van 65plussers, maar vergroten ook de kwaliteit van wonen voor andere
huishoudens.
Naast het bouwen van nieuwe woningen streeft de gemeente
ernaar ouderen zolang mogelijk in de huidige woning te laten
wonen. Het ontwikkelen van woonservicezones kan hierin ondersteunend zijn. Een woonservicezone is een gebied in een wijk met
als doel “Ervoor te zorgen dat een zodanig prettig woonmilieu
ontstaat dat iedereen zich welkom zal (blijven) voelen, ook kwetsbare mensen die op zorg en ondersteuning aangewezen zijn.
(Woonvisie Zutphen 2007-2011, p. 8) Ingrediënten van zo’n gebied
kunnen bijvoorbeeld voorzieningen in de woning zijn, maar ook
de aanwezigheid van zorgsteunpunten in de wijk en aandacht voor
een barrièrevrij en sociaal veilige omgeving.
De ontwikkeling van woonservicezones sluit aan bij een van de
speerpunten van het provinciale programma ‘Thuisgeven in Gelderland’. Dit programma loopt van 2008 tot en met 2011 en vormt
het vervolg op het programma ‘Ontgroening en Vergrijzing’2.
Doelstelling van het nieuwe programma is: ”Bevorderen dat mensen, ook als ze ouder worden, zo goed mogelijk kunnen functioneren in de samenleving, uitgaande van hun wensen en behoeften op
het gebied van wonen, welzijn en zorg” (folder programma Thuisgeven in Gelderland, p. 6). Om dit te bereiken worden bijvoorbeeld subsidies verstrekt aan initiatieven van ouderen zelf en
worden belangengroepen en instellingen gestimuleerd de vraagkant in beeld de brengen. Andere speerpunten binnen het programma zijn bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe woonvor-

Figuur 2.1: Huishoudensontwikkeling 2005-2030. Overgenomen uit de
Woonvisie Zutphen 2007-2011.

In figuur 2.1 is te zien dat het aantal ouderen de komende jaren
sterk zal toenemen, terwijl het aantal mensen jonger dan 55 jaar
zal afnemen. In 2025 wordt het aandeel ouderen geschat op 22%.
Tot 2015 zal vooral de groep 65-74 jarigen in aantal toenemen. In
de jaren daarna zal ook het aantal 75-84 jarigen sterk stijgen.
2.3 Beleid omtrent ouderen en wonen
Om de groeiende groep ouderen op te vangen wordt op gemeente niveau nagedacht over adequate huisvesting. De Woonvisie
Zutphen 2007-2011 biedt meer inzicht in de gemeentelijke visie
op het wonen. Beleidsdoel VI ‘Inspelen op de vergrijzing’ richt zich
specifiek op de groeiende groep ouderen. In het Woningmarktonderzoek 2006, waarnaar in de Woonvisie wordt verwezen, geven
de respondenten aan dat 80% van de Zutphense woningmarkt niet
geschikt is voor de bewoning door ouderen. Jongere senioren
(55+) geven aan in een wat ruimere woning te willen wonen die
relatief eenvoudig aan te passen is aan veranderende omstandigheden. Oudere senioren (70+) wonen liever in een appartement.
Om in deze behoefte te voorzien ligt het accent in het nieuwbouwprogramma voor 40% op woningen voor senioren. Dit percentage komt voort uit de regionale behoefte en is vastgelegd in
overeenstemming met het Rijk, de Provincie en de Stedendrie-
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Voor meer informatie zie de folder het programma Thuis geven in Gelderland of de website van de provincie
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men zoals kleinschalig groepswonen en het toepassen van ICT en
domotica.
De VROM-raad stelt in haar advies (2005) dat het onmogelijk is om
aan de toenemende vraag van ouderen te voldoen door alleen
nieuw te bouwen. Met name eengezinswoningen worden in het
huidige beleid te snel bestempeld als ‘ongeschikt’ voor de bewoning door ouderen. Uitgaande van de gangbare opvatting worden
alleen woningen zonder treden in of naar de woning, de zogenaamde nultredenwoning, ‘geschikt’ bevonden voor bewoning
door ouderen. Dit terwijl aspecten zoals de ligging van de woning
en voorzieningen in de nabije omgeving over het hoofd worden
gezien. Hierdoor worden vele woningen onterecht als ‘geschikt’
bestempeld en vallen bijna 5 miljoen woningen in de categorie
‘ongeschikt’, zo’n drie kwart van de totale woningvoorraad. De
VROM-raad concludeert dat de bestaande woningvoorraad een
grote potentie heeft, vooral voor de mensen met geen tot lichte
zorgvraag. Ze adviseert daarom te investeren in het ‘opwaarderen’ of ‘opplussen’ van bestaande woningen, door een combinatie
van ingrepen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Bijkomend voordeel is dat mensen op deze manier in hun eigen woning
blijven wonen, wat de stabiliteit en continuïteit in de levensloop
vergroot.
In navolging van dit advies heeft Laagland’advies in 2007 in opdracht van de Provincie Gelderland, het Ministerie van VROM en
Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de ‘Doorzonscan’ ontwikkeld. Dit is een meetinstrument waarmee eengezinswoningen
opgespoord kunnen worden, die relatief eenvoudig en betaalbaar
aangepast kunnen worden voor bewoning door ouderen. Aanpassingen zijn bijvoorbeeld het ophogen van stoeptegels voor de
voordeur, zodat de drempel minder hoog wordt, of het plaatsen
van beugels naast de douche en toilet. De selectie van potentieel
geschikte woningen vindt plaats op basis van fysieke aspecten, in
het bijzonder de grootte van de badkamer en slaapkamer. Een
scan van de woningvoorraad in Zutphen laat zien dat in de Zuidwijken relatief veel woningen aanpasbaar zijn. Op basis van deze
scan kan de gemeente ervoor kiezen om potentieel geschikte
woningen preventief op te plussen of om huiseigenaren te stimuleren preventief aanpassingen te doen. Dit om in te spelen op de
toenemende vergrijzing en de druk op de aanvraag van aanpassin-

gen in de toekomst te spreiden. De gemeente Zutphen heeft tot
nu toe geen concrete stappen ondernomen.
Een instrument vanuit de gemeente om aanpassingen binnen de
woning te faciliteren is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO). Via deze wet heeft de gemeente per 1 januari 2007 de
mogelijkheid om voorzieningen te vergoeden op het gebied van
huishoudelijke hulp, voorzieningen in de woning en voor vervoer.
Inwoners moeten hiervoor zelf een aanvraag indienen bij de gemeente.
Tabel 2.1: Aantal toegekende WMO-aanvragen in Zutphen in 2007.

Bron: Statischtisch jaarboek Gemeente Zutphen 2008.

Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat vanaf 70 jaar het aantal
aanvragen sterk stijgt. Het grootste aandeel van de toegekende
aanvragen betreft een voorziening in de woning, zoals een traplift
of wandbeugels. In principe kan iedere bewoner een aanvraag
indienen. Een voorwaarde voor het toekennen is wel dat de aanpassing minimaal een halfjaar nodig is en dat het ziektebeeld aantoonbaar is. In het kader van het ‘vooruit denken’ kunnen deze
voorwaarden een beperking vormen.
2.4 Andere spelers op de woningmarkt
Naast de gemeente is Woonbedrijf Ieder1 een belangrijke speler
op de woningmarkt in Zutphen. Op basis van de ervaring van professionals hebben zij een model ontwikkeld, de zogenaamde ‘product-markt combinaties’, waarmee zij personen aan huizen kunnen koppelen. In dit model worden 55-plussers gekoppeld aan
appartementen, die de kwaliteitsklasse basis of comfortabel hebben. De grondgebonden woningen worden bij voorkeur toegewe17

zen aan gezinnen. Wat betreft de nieuwbouw maakt het Woonbedrijf samen met de gemeente afspraken over de eisen voor
multifunctionele woningen. Op dit moment worden deze eisen in
overleg herzien. De wens vanuit de gemeente is om alle appartementen en het liefst zoveel mogelijk eengezinswoningen aan deze
eisen te laten voldoen, omdat dit zowel voor ouderen als voor
andere leeftijdsgroepen een hogere kwaliteit van wonen oplevert.
Een commercieel initiatief is het product ‘Verzilverd Wonen’ van
de Torenstad Groep in Zutphen. Torenstad treedt in dit geval op
als bemiddelaar tussen enerzijds woningbezitters van 55 jaar en
ouder en anderzijds Woonbedrijf Ieder1, die de woning opkoopt.
Hierdoor krijgen oudere woningbezitters de mogelijkheid ‘het geld
uit de stenen te halen’ en neemt het Woonbedrijf de verantwoordelijkheid op zich voor het onderhoud van de woning. Een interessant initiatief aangezien het onderhoud op den duur een probleem kan vormen en het mensen met een relatief laag inkomen
in staat stelt in hun huidige woning te blijven wonen met een
extra zakcentje. Op dit moment wordt het initiatief slechts op
kleine schaal toegepast.
Vanuit de bewoners maken een aantal belangengroepen zich sterk
om tot passende huisvesting te komen. Een voorbeeld hiervan is
de Vereniging De Derde Fase. Het doel van deze vereniging is het
oprichten van een woongroep of woongemeenschap voor 50plussers met een antroposofische levensinstelling. Het initiatief
richt zich in eerste instantie op het creëren van een ontmoetingsplek van en voor ouderen. Op den duur willen zij graag een leefgemeenschap creëren, met woningen en zorgvoorzieningen, maar
bijvoorbeeld ook met een school zodat oud en jong elkaar kan
ontmoeten. Centraal staat het kunnen vormgeven van een betekenisvolle oude dag voor het individu en de gemeenschap.
Daarnaast zijn in Zutphen drie ouderenbonden actief: de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), de Unie Katholieke
Bond van Ouderen (Unie KBO) en de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB). Het Spectrum Samenwerkende Bonden Zutphen (SBOZ) vormt het overkoepelende orgaan van de drie ouderenbonden. Ongeveer een derde van de 55-plussers in Zutphen is
lid van een van de bonden. Naast het organiseren van activiteiten
zetten de bonden zich gezamenlijk in voor de belangen van oude-

ren. Ze maken zich zorgen over de beschikbaarheid van adequate
huisvesting voor ouderen in de toekomst.
Tot slot: de stichting Born Ouderenwerk, een belangrijke spil in
het leven van vele 55-plussers in Zutphen. Zij organiseren activiteiten en bieden begeleiding en informatie. Het informeren gebeurt
onder andere via het Thuis Informatie Project (TIP), dat is gestart
in 2004. Binnen dit project worden vrijwilligers getraind en ingezet
om 70-plussers te informeren over allerlei gemeentelijke voorzieningen. Bovendien kunnen via deze gesprekken de behoeften van
de doelgroep geïnventariseerd worden. De thema’s die aan de
orde komen zijn: wonen & buurt, tijdsbesteding, sociale contacten, de financiële situatie, mobiliteit en de gezondheid & hulpbehoefte. Zo nodig kan een vervolgafspraak met de ouderenadviseur
aangevraagd worden om specifieke problemen op te lossen. Op
dit moment is het project alleen uitgevoerd in het Waterkwartier
en niet in de Zuidwijken.
Dit is slechts een greep uit de partijen die zich inzetten voor de
belangen van ouderen en hun woonsituatie. Het doel is hier niet
een uitputtende lijst weer te geven, maar om een beeld schetsen
van de situatie in Zutphen en de bestaande mogelijkheden. Het
zijn met name partijen die tijdens het onderzoek naar voren zijn
gekomen.
2.5 De Zuidwijken

Figuur 2.2: Luchtfoto Zuidwijken, Google Earth
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gegaan en verwachten dat deze trend ook in de toekomst door zal
zetten.
Om dit beeld te veranderen wordt vanuit de gemeente gewerkt
aan een nieuw wijkontwikkelingsplan voor de Zuidwijken. Het doel
is de leefbaarheid te behouden en daar waar nodig te verbeteren.
Huiskamergesprekken met de bewoners moeten meer inzicht
geven in de problemen die spelen, maar vooral ook in de kansen
die de wijk biedt. De uitkomsten van de gesprekken zullen met
name gebruikt worden voor het ontwikkelen van een sociaal programma, waarbij activiteiten gericht op jongeren een speerpunt
vormen. Omdat de wijk relatief jong is qua bebouwing wordt er in
eerste instantie vanuit gegaan dat fysieke ingrepen in de openbare
ruimte of de woningvoorraad niet nodig zijn. Mocht uit de gesprekken blijken dat dit wel nodig is, dan kan het op de agenda
gezet worden. De gesprekken ‘achter de voordeur’ hebben plaatsgevonden van eind oktober tot half december 2008. Op het moment van schrijven wordt de laatste hand gelegd aan de rapportage.

De Zuidwijken is een typische jaren ‘70 bloemkoolwijk, gelegen
ten zuiden van het stadscentrum. De typering ‘bloemkool’ verwijst
naar de structuur van de wijk: met de ‘stronken’ Harenbergweg en
Emmerickseweg als hoofdontsluiting en daaraan verbonden de
verschillende buurten in de vorm van ‘roosjes’. De namen van de
buurten, zoals de Waarden en de Braamkamp, verwijzen naar de
namen van de boerderijen die hier vroeger stonden. De wijk als
geheel is ruim en groen van karakter. Er zijn veel speelgelegenheden, er is een dierenweide en centraal in de wijk ‘het hart van de
wijk’ met een winkelcentrum en buurtcentrum ‘de Uitwijk’.
2.5.1 De bewoners
De Zuidwijken is een wijk voor jong en oud. Er wonen zowel gezinnen met kinderen als alleenstaanden. Bijna twee derde van de
3000 huishoudens bestaat uit een gehuwd of samenwonend echtpaar, met of zonder kinderen. Ongeveer een derde bestaat uit
alleenstaande mensen, waarvan een klein deel eenoudergezinnen.
De meerderheid van de bewoners van de Zuidwijken is van Nederlandse afkomst. 5,5% van de 7311 inwoners is van niet westerse
afkomst, 10,4% van de inwoners is van allochtone westerse afkomst3. De cijfers wat betreft het aandeel 65-plussers komen
overeen met de percentages voor Zutphen als geheel. In 2007
was 14,5% van de bewoners van de Zuidwijken 65 jaar of ouder. In
2025 zal dit percentage zijn toegenomen tot ongeveer 22%4.
Het onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid dat elke twee jaar
wordt uitgevoerd laat een positieve beoordeling van de wijk als
geheel zien. De beoordeling per buurt verschilt. Vijf wijken, zoals
de Waarden, worden getypeerd als veilig en rustig. Er zijn klachten
over hondenpoep en zwerfvuil, maar er is weinig sprake van overlast en bedreiging. In drie wijken: de Moesmate, Tichelkuilen en
Stokebrand zijn de problemen de afgelopen jaren toegenomen.
Met name hangjongeren vormen een probleem5. Relatief veel
bewoners vinden dat de buurt de afgelopen jaren achteruit is

2.5.2 Huisvesting
De diversiteit aan huisvesting in de Zuidwijken is groot. De buurten bestaan uit zowel koop als huurwoningen, grondgebonden
woningen en appartementen. De verdeling tussen huur en koopwoningen is nagenoeg gelijk.
Seniorenwoningen, met de belangrijkste functies op de begane
grond, zijn in groepjes over de wijk verdeeld. Er zijn op dit moment geen actuele gegevens beschikbaar die weergegeven in welk
type woning de 65-plussers in de Zuidwijken wonen. Het Ouderenonderzoek 2005 van de GGD en het Woningmarktonderzoek
Regio Stedendriehoek 2006 geven wel een indicatie voor geheel
Zutphen.
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Onderzoek leefbaarheid en veiligheid, gemeente Zutphen 2007
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gebouw over een gemeenschappelijke ruimte waar allerlei activiteiten worden georganiseerd. Ook aan logés is gedacht: tegen een
kleine vergoeding kunnen zij overnachten in een van de logeerkamers. Alle appartementen beschikken over een alarmeringssysteem, waarmee met een druk op de knop iemand van de hulppost
in het gebouw opgeroepen kan worden6. De website van de IJsselflat richt zich op de doelgroep 55-plussers. De gemiddelde leeftijd
is op dit moment echter 84 jaar.
Voor sommige mensen is de IJsselflat een stap te ver, omdat je
hier beschermd woont ‘tussen de oude mensen’. Voor deze mensen is er sinds 2001 een andere optie. In dit jaar zijn twee nieuwe
woontorens opgeleverd met ieder 15 koopappartementen, de
‘Brinksteede’ en de ‘Bronssteede’. In deze torens van vijf verdiepingen zijn, behalve de verkeersruimtes, geen gemeenschappelijke voorzieningen.

Figuur 2.3: Type woningen van ouderen. Overgenomen uit het ouderen
onderzoek 2005 van de GGD.

Uit beide onderzoeken blijkt dat ongeveer tweederde van de 65
plussers in een eengezinswoning woont, zoals ook af te lezen is uit
figuur 2.3. Dit zijn met name ouderen van 65 tot 75 jaar. Nadeel
van beide onderzoeken is dat het om steekproeven gaat, wat
betekent dat de cijfers een gemiddelde weergeven van een beperkt deel van de Zutphense ouderen. Het zou interessant zijn om
te weten hoe de woonsituatie van 65-plussers in de Zuidwijken in
werkelijkheid is.
Centraal in de Zuidwijken bevindt zich ‘het hart van de wijk’. Hier
liggen een aantal complexen, die specifiek voor senioren bedoeld
zijn, bij elkaar. Een complex dat in 1990 speciaal gebouwd is voor
55-plussers is de Brink-Zuid. De appartementen in dit complex zijn
gelabeld voor senioren en worden verhuurd door Woonbedrijf
Ieder1. Binnen het complex is een gemeenschappelijke ruimte,
waar allerlei activiteiten worden georganiseerd en een receptie
waar bewoners terechtkunnen voor vragen. Daarnaast is in de
ochtend de huismeester aanwezig en kunnen bewoners een beroep doen op de zorg post van Sensire in de nabij gelegen IJsselflat.
De IJsselflat wordt beheerd door een particuliere stichting. In dit
complex hoeft het de bewoners en niet te ontbreken. Naast een
apothekersservice, een bescheiden bibliotheek, een kapsalon, een
pedicure, een kleine supermarkt en een wasserette beschikt het

2.5.3 Voorzieningen
Het voordeel van de bovengenoemde complexen is, dat zij op
loopafstand van het winkelcentrum in het hart van de wijk liggen.
Dit winkelcentrum beschikt over: een apotheek, supermarkt, bakker, kapper, Blokker, TNT Post loket, pinautomaat, fietsenmaker,
bloemist, slijterij en snackbar. Kortom, allerlei voorzieningen voor
de dagelijkse levensbehoeften kunnen hier gevonden worden.
Volgens het onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid 2007 zijn de
voorzieningen voor ouderen ten opzichte van twee jaar geleden
verbeterd. Wat precies verbeterd is wordt in het onderzoek niet
nader gespecificeerd.
En andere voorziening in het hart van de wijk is buurtcentrum ‘De
Uitwijk’. Hier worden wekelijks activiteiten voor ouderen georganiseerd, zoals yogalessen. En een keer per maand is de koffieochtend, georganiseerd door de ouderenadviseur van de Born Ouderenwerk. Hier kunnen ouderen elkaar ontmoeten en ervaringen
uitwisselen via speciale thema-lezingen.
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Informatie via www.ijsselflat.nl

In verschillende buurten, waaronder in de Waarden, zijn de zogenaamde buurtcirkels opgericht. Hier kunnen mensen zich aanmelden en diensten aan elkaar aanbieden of vragen, zoals het maaien
van het gras of het doen van boodschappen. Voor ouderen vormen de buurtcirkels een mogelijkheid om met toenemende beperkingen in de buurt te kunnen blijven wonen.
2.6 Conclusie: het empirische kader
Het aandeel ouderen zal de komende jaren sterk toenemen. Volgens de respondenten van het Woningmarktonderzoek 2006 is
80% van de Zutphense woningmarkt niet geschikt voor bewoning
door ouderen. De VROM-raad wijst in haar advies echter op de
mogelijkheden van de huidige woningvoorraad.
Een initiatief om de geschiktheid van de huidige woningvoorraad
te kunnen beoordelen is ‘de doorzonscan’, een instrument ontwikkeld door Laagland’advies. De beoordeling via dit instrument is
echter behoorlijk eenzijdig: potentiële woningen worden geselecteerd op basis van de grootte van de badkamer en de slaapkamer.
Het model van Woonbedrijf Ieder1 dat personen aan een bepaald
woningtype koppelt is gebaseerd op de ervaringen van professionals. Ook deze benadering van het huisvestingsvraagstuk rond
ouderen lijkt eenzijdig: gericht op functionele kwaliteiten, waarbij
gewerkt wordt vanuit het inzicht van professionals in hun doelgroep en niet vanuit de beleving van 65-plussers zelf. Met name in
de Zuidwijken is nog nauwelijks in gesprek gegaan met de bewoners zelf.
Op basis van deze bevindingen kan afgevraagd worden of een
woning in de beleving van haar bewoners niet veel meer is dan
allerlei functionele kenmerken. Zijn er niet andere aspecten van
belang dan de grootte van de badkamer en slaapkamer om prettig
te kunnen wonen? Kortom: hoe beleven 65-plussers hun woning
zelf, nu en met het oog op de toekomst? In het volgende hoofdstuk zal vanuit de literatuur geprobeerd worden een antwoord te
vinden op deze vragen.
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We insist that one of the defining features of home is that
it is both material and imaginative, a site and a set of
meanings/ emotions. Home is a material dwelling and it is
also an affective space, shaped by emotions and feelings
of belonging. (Blunt and Dowling, 2006, p. 22)

3| DE LITERATUUR: EEN HUIS ALS
THUIS

Thuis is volgens de auteurs zowel verbonden met een locatie als
met gevoelens, thuis vindt haar oorsprong in de materiële wereld
maar ook in onze verbeelding. In dit citaat wordt de locatie gekoppeld aan de materiële woning, waar de bewoners emoties en
gevoelens van verbondenheid aan ontlenen. Als geografen gaat
het de auteurs vooral ook om de relatie tussen beide aspecten:

In het vorige hoofdstuk is de praktijksituatie in Zutphen belicht
met betrekking tot ouderen en huisvesting. De benadering van
professionals lijkt op het eerste oog vrij eenzijdig en gericht op
functionele aspecten van de woning. Er is een gebrek aan inzicht
in de werkelijke beleving van het huis door oudere bewoners. In
dit hoofdstuk wordt gekeken wat vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend is over de beleving van het huis door mensen in het
algemeen en door ouderen in het bijzonder. Aan het eind van dit
hoofdstuk wordt de basis gelegd voor het praktijkonderzoek van
deze thesis door middel van een conceptueel schema.

As geographers, we understand home as a relation between material and imaginative realms and processes.
The physical location and psychological or emotional feeling are tied rather than separate and discinct. (Blunt &
Dowling, 2006, p.22)

3.1 De betekenis van thuis

Thuis is niet alleen een plek of alleen een gevoel, het zijn beide
componenten samen die onderdeel vormen van de interactie
tussen mens en omgeving. Het is deze interactie die bijdraagt aan
de binding tussen persoon en plek.

Wanneer in de literatuur gesproken wordt over de beleving van
het huis door haar bewoners wordt al snel overgaan op de term
home, in het Nederlands vertaald als ‘thuis’. De term huis of woning, maakt plaats voor de meer gevoelsmatige term thuis. Aan
het definiëren van het begrip thuis hebben vele onderzoekers,
vanuit verschillende disciplines, zich gewijd. Een eenduidige definitie is echter niet te vinden. Elke discipline belicht een ander
aspect, dat bijdraagt aan de ervaring van een huis als thuis. Dit kan
bijvoorbeeld de maatschappelijke context zijn, maar ook het bestuderen van objecten en meubels die voor de bewoner van belang zijn. Eén veronderstelling keert echter steeds terug: een huis
is in de beleving van haar bewoners meer dan alleen een materiële structuur. Een huis is meer dan wat wij op het eerste oog zien.
Blunt en Dowling (2006) beschrijven het concept thuis vanuit de
geografische traditie als een complex fenomeen, bestaande uit
meerdere lagen.

Gifford (1997) beschrijft het concept thuis in relatie tot het huis
vanuit de omgevingspsychologie.
A house is not a home. A house (or apartment, condo, tipi or, in general, any residence) is a physical structure.
Home is the rich set of evolving cultural, demographic,
and psychological meanings we attach to that physical
structure. (Gifford, 1997, p. 195)
Gifford maakt hier een duidelijk onderscheid tussen het huis als
materiële structuur en een thuis als een verzameling betekenissen, die aan de materiële structuur worden toegekend. Een huis
kun je kopen, en thuis niet. Alleen met geluk, tijd en inspanning
kan van een huis een thuis worden gemaakt. Gifford pleit dan ook
voor een tweeledige definitie: een voor het huis en een voor thuis.
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In de praktijk worden de termen huis en thuis echter vaak door
elkaar gehaald, zowel in de populaire media als de literatuur. Zo
worden in advertenties in Amerika doorgaans homes verkocht en
geen houses, terwijl het hier over de woning als object gaat en
niet over allerlei gevoelens die eraan verbonden zijn. Volgens
Rappoport (1995) is het begrip in de literatuur vooral ontstaan als
hype, om aan te geven dat een huis meer is dan wat wij op het
eerste oog zien. Het dubbelzinnige gebruik van de term leidt echter tot verwarring. Rappoport stelt:

deze ruimtes heeft de bewoner zijn/haar vrijheid om het dagelijks
leven vorm te geven. De woning wordt echter niet gezien als een
gesloten geheel. Via ramen, deuren en media zoals de telefoon of
computer staat de bewoner in verbinding met de buitenwereld.
De communicatie met de buitenwereld kan letterlijk zijn via de
contacten met buren, maar ook symbolisch via de expressie van
de bouwstijl of de aankleding van het raam (de Botton 2006;
Cieraad 1999). In de praktijk kan de woning in verschillende types
ingedeeld worden, zoals een eengezinswoning, appartement of
bungalow. Afhankelijk van de eigendomsverhouding heeft een
bewoner weinig tot veel invloed op de verschijningsvorm van de
woning. De invloed van huurders beperkt zich vooral tot het interieur. De invloed van kopers kan maximaal zijn wanneer zij zelf als
opdrachtgever fungeren en samen met de architect een woning
vormgeven.
Wanneer de woning eenmaal bewoond wordt, hoeft het niet per
definitie een thuis te vormen. De Botton (2006) geeft in zijn boek
het voorbeeld van de Villa Savoye, ontworpen door de Zwitserse
architect Le Corbusier in 1931 nabij Parijs. Na de voltooiing spoort
Le Corbusier de bewoners aan zijn sobere, ordelijke en ascetische
opvattingen te volgen. Op de wens van mevrouw Savoye om een
leunstoel en twee zitbanken in de woonkamer neer te zetten
reageert de architect ontsteld. Meubilair is in zijn ogen een overbodige luxe. Hij zegt: “Wat [een modern mens] wil is een kloostercel, goed verlicht en verwarmd, met een hoekje van waaruit hij
naar de sterren kan kijken”. De woning is echter allesbehalve comfortabel. Na zes jaar gekampt te hebben met lekkage, overstromingen en andere problemen, schrijft mevrouw Savoye een wanhopige brief aan Le Corbusier waarin ze de woning onbewoonbaar
verklaard voor haar reumatische familie.
Aan de andere kant hoeft een thuis niet altijd verbonden te zijn
met een huis. Een vrachtwagenchauffeur kan zich thuis voelen in
zijn vrachtwagen op de snelweg, voor een immigrant kan zijn ware
thuis in het land van herkomst liggen. Blijkbaar is het idee van
thuis verbonden met gevoelens, die op verschillende plekken tot
uitdrukking kunnen komen. Dit onderzoek beperkt zich echter tot
de woning als setting voor het aangaan van relaties, hierbij beseffend dat de materiële woning slechts één van de vele lagen in de
beleving van haar bewoners is.

There is thus confusion between its use to refer to a
product (a thing) and a process (a mental state or positive
evaluation). These need to be distinguished clearly, and
the current confusion is another major general problem.
The mental states seem to involve an affective core, feelings of security, control, being at ease and relaxed, are related to ownership and to family, kinship, comfort, friendship, laughter, and other positive attributes; it involves
personalization, owned objects and taking possession. It
can apply to larger entities and involves positive evaluation of attributes of environments matching certain
schemata or ideals. (Rapoport, 1995, p. 29)
In navolging van Rapoport, Gifford en Blunt en Dowling wordt in
dit rapport een onderscheidt gemaakt tussen het huis of de woning als product, het materiële object, en thuis als proces, een
mentale staat of positieve evaluatie. Nu dit onderscheid bepaald
is, kunnen beide termen nader gedefinieerd worden.

3.1.1 Huis
De term woning en huis worden in dit rapport als synoniem gebruikt voor de materiële structuur van wanden, vloeren, plafonds,
deuren, ramen en vooraf geïnstalleerde voorzieningen zoals een
ventilatie of verwarmingssysteem. Het is de structuur die geacht
wordt kou, vocht, wind en ongenode gasten buiten te houden en
licht en frisse lucht binnen te laten. De materiële structuur wordt
bovendien gezien als de structuur die ruimtes vormgeeft. Binnen
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3.1.2 Thuis

zich nu thuis en waar denken zij zich in de toekomst thuis te voelen? Dit heeft een lijst met 20 categorieën opgeleverd, die elk een
betekenis van het concept thuis weergeven. De 20 categorieën
zijn vervolgens onderverdeeld in drie experiential modes of home:
het persoonlijke huis, het sociale huis en het fysieke huis. 7

Een thuis is wat ontstaat in de interactie tussen mens en omgeving. Het concept thuis kan het beste beschreven worden aan de
hand van verschillende betekenissen die aan dit concept worden
toegekend. Blunt en Dowling (2006) presenteren een overzicht
van drie sleutel artikelen rond de betekenis van thuis.. Thuis is een
materiële structuur, die bescherming biedt tegen weersinvloeden
en indringers. Het is een toevluchtsoord, waar een bepaalde mate
van privacy gewenst is. Thuis is een plek waar contacten met familie en vrienden onderhouden en versterkt kunnen worden. Het is
een centrum voor activiteiten, waar de bewoners controle en
zeggenschap kunnen uitoefenen over hun omgeving. En: een thuis
draagt bij aan de expressie van identiteit, van wie je bent en waar
je voor staat. Des te meer een woning aan deze eigenschappen
voldoet, des te meer voelen wij ons er thuis en des te meer voelen
wij ons verbonden met de woning. Gifford stelt:

Tabel 3.1: Indeling in drie lagen van beleving, overgenomen van Sixsmith
en vertaald uit het Engels.
Fysiek
Structuur
Voorzieningen
Architectuur
Werkomgeving
Ruimtelijkheid

If we are fortunate to have a place that provides haven,
order, identity, connectedness, warmth, and physical suitability, then home has great personal and social meaning
for us, and we likely also experience belongingness, happiness, self-expression, and good relationships within the
home. To the extend that our residence does not have
these meanings for us, we are homeless-even if we inhabit a palace. (Gifford, 2006, p. 196)

Sociaal
Type relatie
Kwaliteit relatie
Vrienden en vermaak
Emotionele omgeving (met anderen)

Persoonlijk
Geluk
Thuishoren
(Verantwoordelijkheid)
Zelfexpressie
Kritieke ervaringen
Permanentie
Privacy
Tijd
Betekenisvolle plekken
Kennis
Verlangen om terug te
keren

In de drie categorieën ‘persoonlijk’, ’sociaal’ en ’fysiek’ zijn de
verschillende betekenissen van thuis, zoals beschreven door de
studenten, onderverdeeld.
Het fysieke huis omvat verschillende aspecten: de materiële structuur, installaties zoals licht en verwarming, de architectuur en
ruimtelijkheid. Omdat dit onderzoek onder studenten is uitgevoerd, vormt een werkplek soms onderdeel van het huis. Wanneer het huis wat betreft deze aspecten voldoet aan de wensen
van de bewoner, kan het huis als een thuis worden ervaren.
Het thema ‘sociaal’ benadrukt de sociale functie van het huis. Hier
is het de aanwezigheid en relatie met andere mensen die bijdraagt
aan het thuis voelen in de woning. Het huis wordt in dit geval
gezien als een liefdevolle plek, die gedeeld wordt met mensen die
een persoon kent en vertrouwt. Het kan zowel de bekendheid met

Mallett (2004) merkt terecht op dat de ideeën rond het begrip
thuis op een ideaal berusten. Niet iedereen heeft een huis dat
veiligheid en geborgenheid biedt. Een huis kan namelijk ook een
plek van eenzaamheid, bedreiging en verwaarlozing zijn. Een plek
waar je je opgesloten voelt, omdat je niet naar buiten kunt of
durft.
Sixsmith (1986) gaat in haar analyse van de verschillende betekenissen van thuis een stap verder. Zij stelt een driedeling voor in de
ervaring van een huis als thuis. In haar onderzoek heeft zij 22
studenten gevraagd wat hun ideeën zijn over het begrip thuis.
Waar hebben zij zich in het verleden thuis gevoeld, waar voelen zij
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Het woord home is hier vertaald als huis

mensen binnen de woning als sociale netwerken buiten de woning
betreffen.
In het persoonlijke huis staat de persoonlijke band die een bewoner met het huis aangaat centraal. Het huis fungeert hier in de
beleving van de bewoner als centrum van de wereld. Een plek van
geluk, verbondenheid en privacy. Het is de plek waar mensen
zichzelf kunnen zijn: in hun doen en laten, maar ook in de spullen
die mensen om zich heen verzamelen. Deze spullen versterken het
zelfbewustzijn, maar vormen ook de expressie naar de buitenwereld. Naast spullen kunnen ook bepaalde ervaringen in het huis
bijdragen aan het gevoel van thuis. Positieve ervaringen zoals de
geboorte van een kind dragen bij aan de binding met de plek,
terwijl negatieve ervaringen zoals het overlijden van een dierbare
in het huis dit gevoel totaal kunnen veranderen.
Het huis als materiële structuur fungeert voornamelijk als een
potentiële omgeving voor het leven binnen in de woning.

paar met een gezin. En wanneer mensen met pensioen gaan en ze
meer vrije tijd krijgen, kunnen die eisen weer veranderen. Daarom
is het goed de huidige behoefte van mensen af te zetten tegen de
verwachtingen voor de toekomst of in ieder geval te beseffen dat
de huidige behoeften kunnen veranderen.

3.2 Een thuis voor ouderen
We hebben gezien dat het huis in de beleving van haar bewoners
meer is dan een materiële structuur met ramen en deuren. Wanneer een bewoner intrek neemt in de woning, wordt deze eigengemaakt door het plaatsen van meubels, betekenisvolle objecten
en door het afwerken van wanden en ramen. De bewoner gaat
een relatie aan met de woning, waardoor deze steeds meer als
een thuis wordt ervaren, mits de ervaringen met het huis positief
zijn. We hebben gezien dat een huis als thuis wordt ervaren, wanneer het bescherming biedt en privacy, wanneer wij onze persoonlijkheid kunnen uitdrukken, maar ook wanneer het een plek is
waar relaties versterkt en onderhouden kunnen worden. De vraag
is nu of deze ervaringen aansluiten bij de belevingswereld van 65plussers. Deze vraag wordt in deze paragraaf verder onderzocht.

The physical environment has a role to play in structuring
what people do, what they feel and the sorts of meanings
that are associated with physical form. This indicates the
complexity and inter-relatedness of modes of home experience- the personal, social and physical home. The division of home into these modes of experience exists only
in an analytical sense, the three being indivisible in the
man-environment unity. (Sixsmith, 1986, p. 293)

3.2.1 Belang woning voor ouderen
Maar eerst: wat maakt een woning belangrijk in het leven van een
ouder persoon? Allereerst omdat de woning voor oudere mensen
als centrum fungeert voor hun dagelijkse activiteiten.

Sixsmith benadrukt in dit citaat de verbondenheid tussen de persoonlijke, sociale, en materiële beleving van het huis door mensen. Je thuis voelen in een huis wordt beïnvloed door een combinatie van de bovengenoemde categorieën, die per persoon kunnen verschillen. De indeling in categorieën heeft volgens Sixsmith
slechts een analytische waarde. In het dagelijks leven worden ze
niet door de bewoner als zodanig onderscheiden.
Voor het onderzoek naar de beleving van het huis door ouderen is
het interessant om het perspectief van tijd aan de drie categorieen van woonbeleving toe te voegen, door Sixsmith het temporal
framework genoemd. De behoeften en doelstellingen van mensen
veranderen naarmate ze ouder worden. De eisen die een student
aan zijn woonsituatie stelt, zijn anders dan de eisen van een echt-

Thus, interior space is key living space in old age; both in
terms of time spent at home and the creation of place as
setting for activities. (Rowles, Oswald & Hunter, p. 170)
Deze uitspraak wordt gebaseerd op onderzoek in Duitsland, waaruit blijkt dat mensen van 65 jaar en ouder elke dag gemiddeld 80%
van hun tijd in huis doorbrengen, waar een groot deel van de
dagelijkse activiteiten plaatsvinden. Vooral wanneer de gebreken
toenemen en de mobiliteit van mensen afneemt, vinden steeds
meer activiteiten in of nabij de woning plaats.
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In de tweede plaats verandert het belang dat mensen hechten aan
de woning in de verschillende fasen van het leven. Oudere mensen hebben veelal meer meegemaakt in hun leven. Ze dragen veel
herinneringen met zich mee, die verbonden zijn met bepaald
plekken. Ze wonen vaak langer op één plek en hebben in de loop
van hun leven allerlei spullen om zich heen verzameld, die in de
woning een plek hebben gekregen. Naast het opbouwen van ervaringen en herinneringen, krijgen mensen op latere leeftijd te maken met verliezen. Dit kan het verlies van lichamelijke capaciteiten zijn, maar ook het verlies van dierbare vrienden of familie. Al
deze veranderingen hebben invloed op de plaats die de woning
inneemt in het leven van mensen. In de literatuur wordt gewezen
op de rol die de woning kan spelen in het bieden van stabiliteit om
zo om te kunnen gaan met het proces van ouder worden (Rowles,
1983). Het hebben van een eigen plek met vertrouwde spullen kan
de identiteit en het zelfbewustzijn van mensen versterken en zo
helpen om om te gaan met bepaalde verliezen (Oswald, Wahl,
Naumann, Mollenkopf & Hieber 2006; Percival 2002; Rubinstein
1987).
De woning is dè plek waar mensen (blijvend) controle over hun
leven kunnen uitoefenen. De mate van controle over het leven
wordt in het onderzoek van Gameren, Stevens, Woitiez, Kok en
Sadiraj (2005) aangevoerd als verklarende factor voor de conclusie
dat zelfstandig wonende ouderen gelukkiger zijn dan ouderen die
in een verzorgingshuis wonen. Door reeds uitgevoerde enquêtes
onder beide groepen met elkaar te vergelijken hebben zij een
antwoord proberen te vinden op de vraag: zijn zelfstandig wonende ouderen gelukkiger? Het antwoord is duidelijk: ja, zelfstandig
wonende ouderen voelen zich gelukkiger dan ouderen met vergelijkbare verzorgingsproblemen in een verzorgingstehuis. Zelfstandig wonende ouderen hebben zelfs 1,5 keer zoveel kans op geluk,
aldus het onderzoek.
Naast een centrum voor activiteiten en een houvast in het proces
van ouder worden, blijkt de woning van belang in de beoordeling
van de kwaliteit van leven door ouderen. Puts et al. (2007) hebben
25 personen gevraagd wat kwaliteit van leven voor hen betekent.
Van deze respondenten waren 14 personen gezond en 11 personen hadden een kwetsbare gezondheid. Uit de semigestructureerde interviews kwam bij beide groepen het thema

‘buurt en woning’ naar voren naast thema’s als ‘gezondheid’ en
‘sociale contacten’. Zowel aspecten als de hoeveelheid ruimte
binnen de woning, als gevoelens van veiligheid blijken van invloed
op de kwaliteit van leven. Ook in dit onderzoek komt het belang
van controle naar voren, met name wanneer de lichamelijke beperkingen toenemen. Een man van 67 jaar oud met vergaand
gezichtsverlies vertelt:
My house is very important to me now. Because my
house is a tower of strength for me. It has become really
important for me. It has always been important for me
but now especially. My house is the only place where I
am still my own lord and master. As soon as I leave my
house, I am dependent on others. So, for me… um it gives
you a feeling of security and makes you want to keep
going in spite of losing your eyesight. So, yes, my house is
very important to me! Because in my house I help with
the housekeeping, I still take care of the garden, well yes,
in the house I still function like a normal human being.
(Puts et al., 2005, p. 270)

3.2.2 Voorbeelden van onderzoek
De onderzoeken, die de afgelopen 20 jaar verschenen zijn, richten
zich op het definiëren van categorieën waarbinnen de betekenis
en beleving van het huis door haar bewoner geanalyseerd kan
worden. Het onderzoek naar de betekenis van bewoning door
ouderen wordt gedaan vanuit verschillende disciplines, zoals de
Geografie, Antropologie, Omgevingpsychologie en Gerontologie.
Elke discipline maakt gebruik van haar eigen methode (s). Toch
vertonen de resultaten grote overeenkomsten. Hieronder zullen
een aantal onderzoeken afzonderlijk toegelicht worden om vervolgens de overeenkomsten en verschillen tussen de gevonden
categorieën nader te bespreken.
Het huis krijgt betekenis door de interactie tussen mens en materiële omgeving. Rubinstein (1989) is dieper op dit proces ingegaan
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tijdens een intensieve studie naar zeven ouderen in de Verenigde
Staten. De zeven respondenten, vier vrouwen en drie mannen,
variëerden in leeftijd van 68 tot 90 jaar en hadden verschillende
achtergronden, persoonlijkheden en interesses. Eén respondent
woonde bijvoorbeeld 70 jaar in hetzelfde huis, terwijl een andere
respondent in 75 jaar 40 keer verhuisd was. De data zijn verzameld door middel van etnografische interviews, waarbij de onderzoeker elke week, gedurende vier maanden op bezoek ging bij de
respondenten. In drie gevallen hebben de bezoeken zelfs twee
jaar lang plaatsgevonden. Door het persoonlijke contact en de
herhaaldelijke, informele bezoeken kon de onderzoeker een gedetailleerd inzicht krijgen in de belevingswereld van de zeven respondenten en kon de interactie tussen persoon en huiselijke omgeving verder ontrafeld worden. Het resultaat is een indeling in
drie processen, die de persoon verbinden met het huis: 1. Het
sociaal gerichte proces 2. Het persoonlijk gerichte proces en 3. Het
lichamelijk gerichte proces. Deze processen zullen later verder
toegelicht worden in relatie tot de verschillende onderzoeken die
op dit gebied zijn gedaan.

which participants are more willing and able to reveal
subtle dimensions of their experience, and because it often leads to insights that are inaccessible using alternative methods.(Rowles, 1983, p. S301)
De data lieten een grote variatie aan relaties met het dorp en huis
tussen de verschillende bewoners zien. Eén thema keerde echter
steeds terug: een gevoel van insideness of bekendheid met de
plek, die het dorp van haar omgeving onderscheidde. Een bekendheid waardoor de bewoners zich verbonden voelden met de
plek en gehecht waren geraakt aan het leven in het oude mijn- en
spoorstadje. Een analyse van de data heeft drie dimensies van de
bekendheid met de plek opgeleverd: 1. De fysieke bekendheid 2.
Sociale bekendheid en 3. Autobiografische bekendheid.
Vooral de oudere ouderen, van 75 jaar en ouder, ervoeren een
grote mate van hechting aan de plek. Zij hebben vaak hun hele
leven in Colton gewoond, waardoor zij een grote bekendheid met
de plaats en de mensen hebben opgebouwd. Een aantal jongere
ouderen gaven aan dat zij gedurende hun leven op verschillende
plekken hadden gewoond, waardoor zij zich minder verbonden
voelden met Colton. Rowles stelt dat deze groep wel degelijk een
verbondenheid met plekken heeft opgebouwd, maar dat deze
verbondenheid verspreidt is over het land of misschien wel de
wereld. Voor hen wordt de beperkte gehechtheid aan Colton aangevuld met herinneringen en ervaringen aan de andere plaatsen
die zij bewoond hebben. Het kan zijn dat naarmate deze groep
ouder wordt, de plaats Colton en het huis dat zij bewonen een
meer centrale rol gaat spelen in hun leven.
Het voordeel voor jongere generaties is dat zij vaker gewend zijn
om te verhuizen en van een huis een thuis te maken, zodat een
verhuizing om latere leeftijd minder problemen oplevert (Rowles
& Watkins, 2003). Maar is het uiteindelijk niet zo dat iedereen een
basis nodig heeft, een plek om zich eigen te maken, om zich te
omringen met herinneringen en verwijzingen naar wie men ooit
was of nog steeds is? Vooral in een wereld die constant verandert,
kan het huis als baken van veiligheid, geborgenheid en identiteit
fungeren.
Een andere manier om de betekenis en beleving van de woning te
onderzoeken is vanuit de dagelijkse routines van de bewoner.

Rowles (1983) heeft de binding van 15 ouderen in Colton (pseudoniem), een voormalige spoorweg- en koolmijngemeenschap in
Appalachia (Noord- Amerika), onderzocht. De respondenten bestonden uit 11 vrouwen en 4 mannen, variërend in leeftijd van 62
tot 91 jaar. Om door te dringen in de belevingswereld van de bewoners is gekozen voor een driejarig etnografisch onderzoek,
waarbij de onderzoeker in het dorp heeft gewoond en heeft deelgenomen aan de dagelijkse activiteiten. De observaties zijn aangevuld met onder andere ongestructureerde interviews, dagboekjes
waarin de respondenten de plaats en tijd van hun activiteiten bij
hebben gehouden, een inventarisatie van betekenisvolle persoonlijke bezittingen en foto’s van betekenisvolle plekken in het dorp.
Rowles merkt terecht op dat deze benadering als te persoonlijk en
subjectief gezien kan worden, waarop hij stelt:
However such ‘contamination’ is an integral component
of the research because it inbues emergent hypotheses
with an autenticity and immediacy not obtainable from
other approaches; because it generates a climate in
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Volgens Percival (2002) hebben dagelijkse routines in het Gerontologisch onderzoek voorheen weinig aandacht gekregen, terwijl
“Domestic environments have the potential to be enabling settings that support daily routines and priorities” (Percival, 2002, p.
730). Om meer te weten te komen over het dagelijks gebruik en
activiteiten binnen de woning zijn kwalitatieve interviews gehouden onder 60 respondenten. 73% van de respondenten was 75
jaar of ouder, 17% was tussen de 65 en 74 jaar oud en 10% was
jonger dan 65. Aan het onderzoek deden zowel mensen mee die
zelfstandig in een eengezinswoning, bungalow of flat woonden als
mensen in serviceflats of verzorgingstehuizen. De eigendomsverhouding betrof zowel huur als koop. De interviews waren semigestructureerd. Een lijst met onderwerpen werd gebruikt om het
gesprek te concentreren rond activiteiten in huis, maar de respondenten waren vrij om te vertellen over de relaties met buren,
familie en vrienden om zo de persoonlijke context voor de activiteiten helder te krijgen. Activiteiten die in het onderzoek naar
voren kwamen waren bijvoorbeeld eten en het huishouden doen.
Interessant is de indeling die Percival in de conclusie maakt. Hij
stelt hier dat ouderen hun woning ervaren en beoordelen op basis
van drie criteria: de mogelijkheden die de woning biedt voor 1.
Routines 2. Verantwoordelijkheden en 3. Reflectie.

mate van fysieke beperkingen. Een derde van de groep was gezond, een derde had ernstige mobiele beperkingen en een derde
van de groep was blind. Na het uitvoeren van de diepte-interviews
is gekeken welke categorieën uit de gesprekken naar voren kwamen. Hieruit bleek dat de categorie persoonlijk niet als algemene
categorie bestaat, maar dat de bewoners tijdens de gesprekken
altijd verwijzen naar het gedrag, de cognitie of emotie. Daarom is
het model omgezet naar vijf gelijkwaardige categorieën met daarin: 1. Fysieke aspecten 2. Het gedrag 3. Cognitieve aspecten 4.
Emotionele aspecten en 5. Sociale aspecten. Uit het onderzoek
blijkt bovendien dat de verschillende groepen andere aspecten
benadrukken. Zo worden fysieke aspecten van de omgeving minder belangrijk naarmate mensen meer beperkingen krijgen. Voor
blinden zijn kenmerken van de fysieke omgeving het minst relevant en wordt meer nadruk gelegd op sociale contacten en cognitieve aspecten, zoals de bekendheid met de indeling van het huis
en de buurt. Mensen met een mobiele beperking benadrukten
naast de bekendheid met de plek op cognitief niveau ook de emotionele binding. Gezonde mensen noemden het vaakst fysieke
kenmerken uit hun omgeving die bijdragen aan het welbevinden
in de woning.
Ook Oswald, Wahl, Naumann, Mollenkopf en Hieber (2006) zijn
hun empirische onderzoek begonnen vanuit een verkenning van
de bestaande literatuur over de beleving van het huis door ouderen. Zij vatten de interactie tussen mens en home environment,
ofwel het huis, samen in twee hoofdprocessen: belonging en
agency. In het door de auteurs voorgestelde schema heeft belonging betrekking op de subjectieve ervaringen die mensen opdoen
wanneer zij langere tijd op één plek wonen. Hiermee verbonden
concepten zijn: cognitieve, emotionele en lichamelijke binding
met de plek en de subjectieve betekenis die mensen aan hun huis
toekennen. Het proces van belonging draagt bij tot het versterken
en tot uitdrukking brengen van de persoonlijke identiteit. Dit
wordt als een belangrijke uitkomst van het proces van belonging
gezien.
Agency heeft betrekking op het objectieve gedrag van een persoon. Onder dit proces valt bijvoorbeeld het actief en passief gebruik van plekken, het aanpassen van gedrag aan toenemende

Oswald en Wahl (2005) hebben een verkennend onderzoek uitgevoerd binnen de bestaande literatuur en theorievorming rond de
betekenis van het huis voor ouderen. Ze hebben gekeken naar
literatuur uit de Omgevingpsychologie en de Omgevingsgerontologie, om zo tot een samenhangend theoretisch kader te komen
dat als uitgangspunt kan dienen voor verder empirisch onderzoek.
Het resultaat is een model met drie hoofdcategorieën, die onderdeel vormen van de binding tussen persoon en huis: 1. Fysieke
aspecten 2. Sociale aspecten en 3. Persoonlijke aspecten. De persoonlijke aspecten zijn onderverdeeld in gedrag, cognitieve aspecten en emotionele aspecten.
Vanuit dit theoretische kader is een kwalitatief, explorerend onderzoek opgestart naar de betekenis van thuis voor ouderen in
Duitsland. 126 personen, variërend in leeftijd van 61 tot 92 jaar
hebben aan het onderzoek meegewerkt. Deze personen hadden
een vergelijkbare woonsituatie in de wijk, maar verschilden in de
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lichamelijke beperkingen en het actief vormgeven van de omgeving. Het doel dat via dit proces wordt nagestreefd is het behoud
van autonomie en controle.
Terwijl belonging beschouwd wordt vanuit de psyche en het gevoelsleven van de persoon, gaat agency uit van het ouder wordende lichaam. Zowel het tot uitdrukking kunnen brengen van de
persoonlijke identiteit als het kunnen behouden van autonomie
draagt volgens Oswald en Wahl bij aan het subjectieve welzijn van
de bewoner en in het algemeen tot het gezond ouder worden.

lichaam. Dit kunnen sensorische aspecten zijn, zoals licht en uitzicht, maar ook het vormgeven van het interieur aan de hand van
bepaalde activiteiten. Wanneer de lichamelijke beperkingen toenemen, worden activiteiten en de benodigde attributen steeds
meer geconcentreerd in bepaalde zones van de woning. Dit wordt
ook wel centralisatie genoemd. Vooral bij ouderen die gebonden
zijn aan huis, kan het dagelijks leven zich voornamelijk afspelen
rond bijvoorbeeld het bed of de comfortabele stoel, omgeven
door televisie, boeken, een lamp of bijzettafel.
Ook Rowles (1983) onderscheidt het lichamelijke aspect. Hij benadrukt echter niet zozeer het ordenen van de ruimte aan de hand
van het lichaam en haar zintuigen, maar de bekendheid die een
persoon via het lichaam opbouwt met zijn/haar omgeving. Rowles
noemt dit body-awareness, wat in relatie tot de bewoners van het
dorp in Appalachia omschreven wordt als de bekendheid met de
routes die zij in hun dagelijkse leven afleggen. De meeste bewoners weten blindelings de weg te vinden langs losliggende stoeptegels en andere barrières. Deze lichamelijke bekendheid kan
wanneer mensen ouder worden compenseren voor afnemende
mobiliteit en waarnemingsvermogen. Rowles heeft zijn onderzoek
uitgevoerd op dorpsniveau. De resultaten kunnen echter ook
doorgetrokken worden naar het huis. Ook binnen het huis bouwen mensen een lichamelijke bekendheid op. Zo weet iedereen
zonder te tellen of op te letten wanneer hij bovenaan de trap is.
Naast Rubinstein benoemen andere auteurs het zichtbare gedrag
en de dagelijkse activiteiten als aparte categorie in de beleving
van de woning. Volgens Percival (2002) is het kunnen uitvoeren
van de gewenste dagelijkse activiteiten één van de criteria op
basis waarvan ouderen hun woning ervaren en beoordelen. Wanneer de mogelijkheden die het huis biedt tegemoet komt aan de
gewenste activiteiten van haar bewoners is er sprake van een
match tussen mensen in huis, in de literatuur ook wel p-e fit, person-environment fit, genoemd (Oswald & Wahl 2005). Deze match
tussen mens en omgeving zorgt voor een positieve evaluatie en
draagt bij aan de ervaring van het huis als thuis.
Volgens Oswald et al. (2006) is het kunnen uitvoeren van bepaalde
activiteiten essentieel voor het welbevinden van bewoners in hun
woning. Zij wijzen hierbij op het belang van autonomie, en het zelf
keuzes kunnen maken. Mensen doen van alles om de autonomie

3.2.3 Toelichting categorieën
De onderzoeken die hierboven kort zijn toegelicht onderscheiden
verschillende dimensies in de beleving van het huis door oudere
bewoners. Deze dimensies of categorieën lijken overeen te komen. Nadere analyse zal uitwijzen hoe consistent de gehanteerde
categorieën daadwerkelijk zijn. Hieronder zullen de dimensies
fysiek, lichaam en gedrag, persoonlijk en sociaal verder uitgediept
worden.
Fysiek
Dit aspect wordt misschien wel het meest verschillend uitgelegd.
Met fysiek kan de lay-out en materiële structuur van de woning
bedoeld worden (Oswald & Wahl 2005; Sixsmith 1986), maar ook
kenmerken van de buurt, de toegankelijkheid van de woning en de
meubels die in de woning staan (Oswald en Wahl, 2005).
Andere auteurs bedoelen met fysiek de beleving van het huis
vanuit het lichaam (Rowles 1983; Rubinstein 1989). Deze lichamelijke beleving wordt door Oswald en Wahl juist onder het kopje
‘gedrag’ geplaatst.
Lichaam en gedrag
Om onderscheid te maken tussen fysiek in materiële zin, zoals
hierboven toegelicht, en fysiek in lichamelijke zin, is op deze plaats
een apart kopje ‘lichaam en gedrag’ gevormd.
Een van de manieren waarop een persoon een relatie aangaat met
zijn omgeving is vanuit het lichaam. Rubinstein (1989) onderscheidt het lichamelijk gerichte proces, waarbij de omgeving
wordt vormgegeven vanuit een bepaalde bewustheid van het
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in hun woonomgeving te behouden. Zo kunnen gebreken opgevangen worden door het aanpassen van het gedrag binnen de
woning, maar bijvoorbeeld ook door het aanpassen van de omgeving. Een aanpassing van de omgeving kan bijvoorbeeld leiden tot
de centralisatie van meubelstukken en attributen rond de belangrijkste activiteiten. De meest vergaande vorm om de autonomie te
kunnen behouden is het kiezen voor een verhuizing.

De materiële structuur van de woning is verbonden met onuitgesproken herinneringen aan het verleden. Vaak zijn mensen zich
hier niet van bewust en zijn de herinneringen onderdeel van de
vanzelfsprekende omgeving van het huis geworden. Alleen door
het aanzetten tot bewuste reflectie kunnen verborgen betekenissen en herinneringen naar de oppervlakte komen (Rowles, 1983).
In de tweede plaats fungeert het huis als verzamelplaats voor
meubels, objecten en andere memorabilia, die nauw verbonden
zijn met personen, ervaringen en belangrijke momenten in het
heden en verleden. Het zijn vertegenwoordigers van de levensloop van een persoon (Rubinstein, 1987). Door foto’s of objecten
kunnen bepaalde gebeurtenissen die in het verleden of buiten het
domein van de woning hebben plaatsgevonden worden opgeroepen en deel uitmaken van de alledaagse beleving van de woning.
Dit kan een belangrijk mechanisme zijn om met de verliezen rond
het ouder worden om te kunnen gaan (Rowles 1983; Rubinstein
1987).
Volgens Rubinstein (1987) staan persoonlijke objecten symbool
voor bepaalde eigenschappen en voorkeuren van mensen en vormen zij daarmee een expressie van de persoonlijke identiteit. Een
67–jarige weduwnaar wijst in het onderzoek van Rubinstein op
zijn stereo, televisie, meubels en kleding als spullen van waarde.
Wanneer om toelichting wordt gevraagd, verklaart de man dat ze
van hem zijn, het zijn dingen die hij heeft uitgekozen en gekocht.
De spullen die hem omringen weerspiegelen wat hij belangrijk
vindt, wat zijn stijl is en wat hij graag doet.
De persoonlijke expressie via het interieur werkt twee kanten op:
enerzijds om aan de buitenwereld te laten zien wie je bent, anderzijds kan het interieur het innerlijke proces van reflectie stimuleren. Met name met betrekking tot oudere personen wordt op dit
innerlijk gerichte proces de nadruk gelegd (Marcus 1995; Oswald
en Wahl 2005; Oswald et al. 2006; Rubinstein 1987).
In een later artikel brengt Rubinstein (1989) een gradatie aan in de
verbondenheid tussen mens en object. Deze gradatie begint bij
accounting of weten wat er in je huis staat en eindigt bij embodiment of het vervagen van de scheidslijn tussen persoon en object.

Persoonlijk
De categorie ‘persoonlijk’ heeft met name betrekking op de cognitieve en emotionele beleving van het huis door haar bewoners. De
indeling van Oswald en Wahl (2005) is duidelijk om mee te beginnen. Zij splitsen de beleving van het huis vanuit de persoon op in
drie componenten: het gedrag, cognitie en emotie. Het gedrag is
reeds aan de orde gekomen. De laatste twee componenten, cognitie en emotie, kunnen tot de psyche van de mens gerekend worden en zullen hieronder verder toegelicht worden.
Cognitie heeft betrekking op de bekendheid die een persoon in de
loop van zijn/haar leven met één of meerdere plekken heeft opgebouwd. Deze bekendheid wordt door Rowles (1983) ook wel
autobiographical insideness, of autobiografische bekendheid genoemd. Door het opdoen van ervaringen en het opslaan van gebeurtenissen in het geheugen, gaan mensen een relatie aan met
plekken in hun omgeving. Dit leidt tot een bepaalde mate van
place attachment, of hechting aan de plek. Rowles koppelt dit
aspect niet zozeer aan de woning, maar aan alle plekken die van
betekenis zijn in het leven van mensen. Het huis vormt wel een
belangrijke verzamelplaats van deze herinneringen. In de eerste
plaats via gebeurtenissen die zich binnen het huis hebben afgespeeld. Rowles geeft in zijn artikel het voorbeeld van de zeventigjarige mevrouw Rose:
Though her husband is dead and her children live far
away, the rooms are still in a sense ‘inhabited’ by the
people who years ago made them important social spaces. She can still visualize her children as they played in the
yard. She can look across the road and view the Shell of
the garage her husband started to build so many years
ago – a project never completed. (Rowles, 1983, p. 304)
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Environmental features may therefore be assigned the
task, through embodiment, of carrying the load of personal meaning and thereby aid in the maintenance of the
self, when it is threatened. (Rubinstein, 1989, p. S50)

Om de betekenis van het huis voor mensen boven tafel te krijgen,
heeft Marcus een bijzondere methode ontwikkeld. Eerst liet zij de
personen die zij bezocht een tekening maken van hun beleving
van het huis, om zo hun gedachten en gevoelens af te stemmen.
Daarna zette ze de tekening op een stoel of bank en liet ze de
bewoner een dialoog aangaan met de tekening, of eigenlijk het
huis. Zo kon zij doordringen in de belevingswereld van de mensen.
Vanwege de persoonlijke aard van de gesprekken, waren de respondenten veelal bekenden van de onderzoekster.
Het onderzoek van Percival (2002) laat zien dat de mate waarin
persoonlijke reflectie in het huis mogelijk is bijdraagt aan een
positieve evaluatie van het huis. Daarnaast geeft het vormgeven
van het interieur als activiteit de bewoners de mogelijkheid een
persoonlijke stempel op het huis te drukken. Wanneer aan het
interieur persoonlijke objecten toegevoegd kunnen worden krijgt
het huis extra betekenis.

Rubinstein omschrijft in zijn artikel een van de gesprekken met
mevrouw Stein (76), die al 70 jaar in hetzelfde rijtjeshuis woont.
Ze beschouwt haar huis als deel van zichzelf en zichzelf als deel
van het huis. Ze vertelt dat ze in het huis de aanwezigheid ervaart
van alles wat ze in haar leven heeft meegemaakt: ze voelt de aanwezigheid en warmte van haar overleden vader en moeder, en ze
herinnert zich het geluk van de geboorte van haar kinderen en het
hectische gezinsleven wat daarop volgde.
Wanneer mensen zo’n sterke verbondenheid ervaren met hun
omgeving kan een verhuizing verstrekkende gevolgen hebben.
Mevrouw Stein zegt dan ook dat ze liever zou sterven, dan weg te
moeten uit haar geliefde rijtjeshuis. Rubinstein merkt wel op dat
deze extreme vorm van binding niet vaak voorkomt en dat zijn
respondenten meestal een minder sterke binding met bepaalde
objecten of het huis ervoeren.
Illustratief is het onderzoek van Marcus (1995) naar de diepere
betekenis van het huis voor mensen. Hoewel het huis als symbool
van onze plek in de maatschappij veel aandacht heeft gekregen in
het sociaal-wetenschappelijk onderzoek, is de betekenis van het
interieur als een reflectie van wie wij zijn relatief onderbelicht
gebleven. Volgens Marcus speelt het interieur een belangrijke rol
in het tot uitdrukking brengen en ontwikkelen van onze identiteit.
Zij beschrijft het huis dan ook als spiegel van wie wij zijn.

Naast de mogelijkheden die het huis biedt voor persoonlijke expressie en het versterken van de identiteit, is de beleving van het
huis als thuis ook nauw verbonden met gevoelens van privacy,
veiligheid, plezier en stimulans. Oswald en Wahl (2006) onderscheiden binnen de categorie ‘persoonlijk’ een aparte categorie
‘emotie’ die verwijst naar gevoelens van verbondenheid en geluk.
Deze gevoelens staan niet op zichzelf, maar ontstaan in de interactie tussen mens en omgeving. Marcus (1995) omschrijft dit als
volgt:
An elderly person who is moved from a much-loved home
of many years may yearn not only for its familiar rooms,
views, and furniture, but also for the feeling of comfort
and security it evoked. Feelings occur in space and inevitably become associated with various highly charged places; feelings cannot occur “out of space” any more they
can occur “out of time”. Thus, any discussion of emotion
and place must return to the observation that the two are
inexplicably connected, not in a causal relationship, but in
a transactional exchange, unique to each person (Marcus,
1995, p. 245).

The key seems to be in the personalization of space:
More and more, I found in the stories I heard that it is the
movable objects in the home, rather than the physical fabric itself, that are the symbols of self. Even the prisoner,
shut away by society because of a crime, is permitted to
bring into prison certain effects that are personally meaningful (posters, pinups, family pictures) (Marcus, 1995, p
8)
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Sociaal
Volgens Rubinstein (1989) heeft het sociaal gerichte proces betrekking op de manier waarop individuen publieke en maatschappelijke idealen gebruiken om hun interieur te ordenen. De manier
waarop wij onze huizen inrichten wordt deels bepaald door onze
opvattingen over wat normaal en gebruikelijk is. De meeste Nederlandse huiskamers bevatten bijvoorbeeld een of twee banken
of stoelen, een salontafel, een meubel voor de televisie en eventueel een eettafel. In andere landen is het normaal om in de
woonkamer ook slapen, of worden mannen en vrouwen vertrekken gescheiden omdat de cultuur dat voorschrijft. Het interieur
wordt dus niet alleen vormgegeven op basis van persoonlijke
voorkeuren, maar ook aan de hand van heersende maatschappelijke ideeën.
Rubinstein is de enige in de hiervoor beschreven onderzoeken die
deze uitleg aan het begrip ‘sociaal’ geeft. De sociale dimensie
wordt meestal uitgelegd als de relaties die een bewoner aangaat
met medebewoners, buren of bezoekers in of rondom de woning
(Oswald & Wahl 2005; Oswald et al. 2006). Vooral wanneer mensen ouder worden en de gebreken toenemen lijkt de aandacht van
de fysieke omgeving naar sociale contacten te verschuiven (Puts
2007; Oswald en Wahl 2005).
Volgens Percival (2002) is het kunnen voortzetten van persoonlijke
verantwoordelijkheden een van de criteria op basis waarvan ouderen hun woning ervaren en beoordelen. Deze verantwoordelijkheden hangen nauw samen met het onderhouden van familiebanden. Het kunnen ontvangen van bezoek, hulp of logés zijn van
essentieel belang om je thuis te kunnen voelen in de woning.
Rowles (1983) legt de nadruk op het belang van bekendheid met
de sociale omgeving voor ouderen. Het onderzoek in Colton laat
zien dat een bekendheid met mensen in het huis en haar directe
omgeving bijdraagt aan het durven en kunnen vragen van hulp.
Vooral wanneer mensen lid zijn van een bepaald netwerk of vereniging is het voor hen makkelijker om hulp te vragen. Nu is het zo
dat het in Colton onderdeel van het sociale systeem is dat de jongere generatie de oudere generatie helpt. Zij hebben immers hun
diensten voor de gemeenschap reeds bewezen. Colton wordt
daardoor ervaren als een plek waar ouderen gezien en gekend
worden. Het is een plek waar mensen gedurende hun leven een

bepaalde identiteit hebben opgebouwd, die in hun latere leven
veilig is gesteld.

3.3 Conceptueel model
In het onderzoek naar de beleving van het huis door ouderen
keren steeds een aantal categorieën terug. Categorieën die, in de
beleving van de bewoner, van een huis een thuis maken. Voorwaarde is wel dat de woning op deze aspecten als positief ervaren
wordt door de bewoner. Een positieve beleving zorgt ervoor dat
mensen zich verbonden voelen met hun woning: dat zij zich er
thuis voelen. Deze uitgangspunten zijn vertaald in het conceptuele
schema, zoals weergegeven in figuur 3.1.
Het schema verbeeldt de beleving van het huis door 65-plussers.
Aan de linkerkant staat het huis: de materiële structuur van wanden, vloeren, plafonds, ramen en deuren; de ruimtes die zij ontsluiten en de vooraf geïnstalleerde voorzieningen zoals de centrale
verwarming en mechanische ventilatie. Het gaat hier om het huis
zoals het wordt opgeleverd aan de bewoner(s). In de literatuur
wordt naar deze laag ook wel verwezen met de term ‘fysiek’. Omdat fysiek ook ‘lichamelijk’ kan betekenen is hier gekozen voor het
gebruik van de term ‘materieel’ om verwarring te voorkomen.
Het huis is in dit schema bewust losgeweekt uit de context van
buurt en wijk om het onderzoek een duidelijke focus te geven en
om aan te sluiten bij de vraag vanuit de gemeente.

Figuur 3.1: Conceptueel schema
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Dan volgt de tweede fase: het huis wordt in gebruik genomen
door haar nieuwe bewoners. Gordijnen worden opgehangen, de
muren krijgen een likje verf en de meubels worden geplaatst. De
woning vormt als het ware het kader voor het alledaagse leven
binnen in de woning. De vorm en grootte van de ruimtes beïnvloeden wat je waar doet en wat je waar neerzet. Aan de andere
kant passen mensen de gegeven ruimte aan aan hun wensen. Dit
kunnen inbegrepen in de gebouwde vorm zijn, zoals het weg breken van een muur, maar ook het manipuleren van de ruimte door
middel van de inrichting. Centraal in het schema staat daarom de
interactie tussen mens en gebouwde vorm. Omdat het doel van
dit onderzoek het weergeven van de beleving van de woning door
65-plussers is, ligt de focus in dit schema op de beleving vanuit de
persoon. Uit de literatuur blijkt dat deze beleving uit verschillende
categorieën of lagen bestaat. Deze lagen zijn in het schema aangeduid als: functioneel, persoonlijk en sociaal. De beleving op
basis van deze verschillende lagen is enerzijds verbonden met
persoonlijk gedrag, gevoelens en behoeften, maar is aan de andere kant ook duidelijk verbonden met de gegeven ruimte, de materiële structuur. De verschillende lagen van de beleving en de verbondenheid tussen persoon en ruimte zullen hieronder verder
toegelicht worden.
Allereerst de functionele beleving die haar weerslag heeft in de
functionele ruimte. In de literatuur wordt naar deze laag ook wel
verwezen als ‘fysiek’, ‘lichamelijk’ of ‘gedrag’. Voor dit onderzoek
wordt de overkoepelende term ‘functioneel’ gebruikt, met hierin
centraal de activiteiten, het praktische gebruik en de indeling van
de ruimte aan de hand van de dagelijkse activiteiten. De materiële
structuur van de woning wordt op de eerste plaats ervaren via het
ouder wordende lichaam. In de gegeven ruimte worden bepaalde
activiteiten uitgevoerd. Om deze activiteiten uit te kunnen voeren,
wordt de ruimte op een bepaalde manier ingericht → Functionele
ruimte/inrichting. Het kunnen doen wat je wilt doen en het kunnen aanpassen van de woning aan veranderende wensen leidt tot
een gevoel van controle, wat vooral voor oudere mensen erg
belangrijk is gebleken.
Op de tweede plaats de persoonlijke beleving, die haar weerslag
heeft in de persoonlijke ruimte. Over de laag van gedrag en functionele inrichting komt de laag van gevoelens en herinneringen,

die verbonden zijn met de ruimte van het huis en de persoonlijke
spullen → Persoonlijke ruimte. Foto’s, souvenirs van reizen, een
geërfd meubelstuk; allerlei aanwijsbare objecten, die ontastbare
verhalen en herinneringen kunnen opwekken. De beleving van de
ruimte via deze laag kan het zelfbewustzijn van ouderen versterken en kan leiden tot een bepaalde mate van huisgerelateerde
identiteit.
Op de derde plaats de beleving van de woning via sociale contacten, die de sociale ruimte binnen het huis vormen. Niet alleen
jijzelf en de spullen bepalen de beleving van de ruimte, maar ook
andere mensen kunnen een bijdrage leveren aan je woonplezier.
Het kunnen ontvangen van mensen, waardoor een bepaalde persoonlijk rol vervuld kan worden, kan vooral op latere leeftijd erg
belangrijk zijn. Uit het onderzoek van Puts (2006) blijkt dat wanneer de gebreken toenemen, het onderhouden van sociale contacten belangrijker wordt dan een goede gezondheid en de onafhankelijkheid die dit met zich meebrengt. Daarom is de beleving
van de ruimte door middel van sociale contacten als aparte categorie in dit schema opgenomen.
Dan volgt de laatste fase in het model. Wanneer de woning op
basis van functionele, persoonlijke en sociale aspecten als positief
wordt ervaren, wordt het standaard huis een plek waarmee mensen zich verbonden voelen. Het wordt een plek waar mensen
zichzelf kunnen zijn en waar mensen zich ‘op hun plek’ voelen.
Kortom: het huis wordt een plek waar mensen zich thuis voelen.
Mijn veronderstelling is dat wanneer mensen zich verbonden
voelen met hun woning, zij in deze woning willen blijven wonen.
En hoe liever mensen willen blijven in hun woning, des te meer zij
bereid zijn om investeringen in deze woning te doen met het oog
op de toekomst. Negatieve ervaringen kunnen daarentegen leiden
tot een bepaalde mate van onvrede met de woning. Deze ervaringen kunnen heel concreet zijn, bijvoorbeeld het niet meer kunnen
beklimmen van de trap of de ramen niet meer zelf kunnen lappen.
Andere ervaringen zijn minder tastbaar, zoals de herinneringen
aan een overleden persoon. Een negatieve beleving van de woning op één of meerdere aspecten kan ertoe leiden dat mensen
verhuizen in plaats van vast te houden aan hun huidige woning en
daarin te investeren.
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De beleving van de woning is echter geen statisch gegeven. Mensen en hun behoeften veranderen tijdens de verschillende fasen in
het leven. Een echtpaar met kinderen stelt andere eisen aan de
ruimte dan een alleenstaand persoon van 80 jaar. Daarom wordt
aan de verschillende lagen van de beleving het perspectief van tijd
toegevoegd.
De bovenstaande aspecten kunnen gezien worden als verschillende lagen van dezelfde ruimte. Ze zijn in het model afzonderlijk
weergegeven om de gesprekken vorm te geven en te analyseren.
In het dagelijks leven van de bewoners worden de verschillende
lagen echter niet als zozeer onderscheiden.
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ringen te doen om dit mogelijk te maken. De doelstelling van dit
onderzoek is daarom het weergeven van de beleving van de woning door 65-plussers. Om te laten zien hoe mensen van 65 jaar en
ouder wonen in de Zuidwijken, wat hen bezighoudt en wat zij
nodig hebben om prettig te kunnen wonen. Mensen in hun alledaagse context. Nu en in de toekomst. Deze kennis kan vervolgens
ingezet worden voor het ontwikkelen van een passend beleid met
betrekking tot ouderen en huisvesting.
De literatuur laat zien dat de beleving van de woning door ouderen niet alleen bestaat uit functionele aspecten, maar ook uit
meer gevoelsmatige aspecten: je thuis kunnen voelen, spullen om
je heen kunnen verzamelen die betekenis voor je hebben, mensen
kunnen ontvangen of gewoon alleen kunnen zijn. In de praktijk
wordt vaak uitgegaan van functionele kwaliteiten van de woning.
Om een compleet beeld te kunnen krijgen van wat mensen zelf
belangrijk vinden om prettig te kunnen wonen zullen al de bovengenoemde aspecten in overweging genomen moeten worden.
De vraag vanuit de praktijk en de input vanuit de literatuur is vertaald in de volgende hoofd- en deelvragen:

4| DE METHODOLOGIE: HET PLAN
VAN AANPAK
Nu het kader vanuit de praktijk en de literatuur geschetst is, kan
de methode van onderzoek vastgesteld en verder toegelicht worden. In de eerste paragraaf zal de vraagstelling geformuleerd worden om vervolgens de methode te beschrijven die ingezet wordt
om een antwoord op deze vragen te vinden. De verschillende
manieren van dataverzameling zullen aan de orde komen, de
werving van respondenten en de analyse van de verzamelde gegevens. De verschillende onderdelen van het onderzoek zijn vervolgens met elkaar in verband gebracht in het onderzoeksschema.
4.1 De vraagstelling
Dit onderzoek vindt plaats binnen de gemeente Zutphen. De beschrijving van de praktijk in hoofdstuk twee laat zien dat binnen
de gemeente vanuit verschillende partijen ingespeeld wordt op de
toenemende vergrijzing van de bevolking en de beschikbaarheid
van passende huisvesting. In de Woonvisie 2007-2011 stelt de
gemeente zichzelf als doel in te spelen op de toenemende vergrijzing, onder andere door te kijken naar de mogelijkheden binnen
de bestaande woningvoorraad. in de Zuidwijken lijkt dit vraagstuk
tot op heden vrij eenzijdig benaderd te worden. Er wordt vooral
gekeken naar functionele aspecten van de woningvoorraad en het
inzicht in de daadwerkelijke beleving van de woning door oudere
bewoners lijkt beperkt. Ook binnen Woonbedrijf Ieder1 blijkt dit
het geval te zijn.
In mijn ogen begint een goede invulling van het beleid echter bij
inzicht in beleving van de mensen, in de wensen en behoeften van
de doelgroep. Niet alleen via kwantitatieve gegevens, maar ook
door daadwerkelijk met mensen in gesprek te gaan. Je kunt mensen alleen binden aan hun woning wanneer zij zich er prettig voelen. En wanneer men zich verbonden voelen met hun woning,
zullen zij eerder geneigd zijn hier te blijven en de nodige investe-

Wat maakt dat zelfstandig wonende 65-plussers zich thuis voelen
in hun woning, nu en met het oog op de toekomst?
•
•
•

Welke functionele, persoonlijke en sociale aspecten dragen bij aan het thuis voelen in de woning?
Welke praktische keuzes maken 65-plussers met betrekking tot hun woonsituatie?
Hoe kan de verzamelde kennis ingezet worden in de
praktijk van beleid en woningbouw?

De vragen laten zien dat het onderzoek zich op verschillende niveaus afspeelt. Vanuit wetenschappelijk oogpunt wordt gekeken
naar het thuis voelen in de woning en de binding die mensen hebben met de plek. Ook wordt aandacht besteed aan de meer praktische keuzes die mensen maken om bijvoorbeeld te kunnen blijven wonen in de woning of juist de stap te maken van een eengezinswoning naar een appartement. Tot slot wordt gekeken hoe de
verzamelde kennis ingezet kan worden ter ondersteuning van het
beleid in de gemeente Zutphen.
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4.2 De casestudie

Het verzamelen van literatuur is begonnen bij het lezen van verzamelwerken over de beleving van het huis als thuis. Ook heb ik
de planken in de bibliotheek afgestruind voor relevante boeken.
Via de referenties in deze boeken is de zoektocht verder gegaan
naar andere auteurs, artikelen en boeken. De meeste informatie is
gevonden via de databases en catalogus van de Wageningen Universiteit, aangevuld met geleende boeken van de Technische Universiteit Delft en hoofdstukken van boeken via Amazone.com. Op
een gegeven moment kwamen steeds dezelfde auteurs en referenties terug, wat betekent dat een samenhangend deel van de
literatuur gevonden was.
Naast de oriënterende functie kan literatuur een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatsing van het onderzoek binnen het
academische veld (Groat & Wang, 2002). Via de literatuur kunnen
methodische uitgangspunten en benaderingen onderzocht en
nader gedefinieerd worden. Informatie op dit vlak is verweven in
dit hoofdstuk terug te vinden.

Om door te kunnen dringen in de belevingswereld van 65-plussers
wordt een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Kenmerkend voor
een kwalitatief onderzoek is de gedetailleerde, beschrijvende
aard, waarbij ingezet wordt op het beschrijven van de wereld
zoals deze door de respondent wordt gezien. Het onderzoek is
praktijkgericht. Dit betekent dat het onderzoek is gebaseerd op
een concrete vraag of probleem uit de praktijk, in dit geval de
gemeente Zutphen en specifiek de Zuidwijken. De doelstelling van
toegepast onderzoek is het vergroten van de kennis over een
bepaald probleem, zodat hierop ingespeeld kan worden en de
omgeving van mensen effectiever gecontroleerd en beheerd kan
worden (Patton, 2002). De praktijkgerichte toepassing bepaalt in
grote mate de relevantie van het onderzoek. Daarnaast kan het
onderzoek via de praktische toepassing een bijdrage leveren aan
de bestaande theorievorming rond ouderen en huisvesting.
De methode die wordt toegepast om de beleving van de woning
door 65plussers in kaart te brengen is de casestudie. Kenmerkend
voor deze methode is de holistische benadering en aandacht voor
de context (Patton, 2002). De mens wordt niet los gezien van zijn
of haar omgeving, maar als onderdeel ervan. In dit onderzoek is
de overkoepelende case de Zuidwijken waarbij de aandacht ligt bij
de individuele bewoners en hun woonsituatie.
In de volgende tekst zullen de verschillende onderdelen binnen
het onderzoek werden beschreven worden.

4.2.2 Praktijk en professionals
Om de inzichten uit de literatuur te kunnen toetsen in de praktijk
heb ik in eerste instantie gesprekken gevoerd met een aantal
professionals: John Hegenbart, werkzaam als ouderenadviseur in
Wageningen, Henk Kuijpers, werkzaam als ouderenadviseur in
Zutphen en Hans Kroes, voorzitter van de overkoepelende ouderenbond SBOZ en bestuurslid van de PCOB. Tijdens de gesprekken
zijn een aantal onderwerpen aan de orde geweest. de belangrijkste insteek van de gesprekken was een beter beeld te krijgen van
de praktijk. Wat speelt in Zutphen en welke inzichten hebben de
professionals met betrekking tot de beleving van de woning door
ouderen vanuit hun werkzaamheden? En hoe kunnen 65-plussers
het beste benaderd worden om zoveel mogelijk informatie uit
interviews te krijgen? Vervolgens heb ik hen het conceptuele
schema voorgelegd, met de verschillende lagen van beleving. Ik
wilde graag weten of zij deze lagen herkenbaar vonden vanuit hun
werkzaamheden met ouderen in de praktijk. De lagen bleken
inderdaad herkenbaar te zijn en de professionals benadrukten dat
het wel of niet kunnen blijven wonen in de huidige woning altijd

4.2.1 Literatuur
In dit onderzoek is de literatuur in de eerste plaats gebruikt ter
oriëntatie. Er is gekeken wat over de beleving van het huis als
thuis in het algemeen geschreven is om vervolgens in te zoomen
op de betekenis van het huis voor ouderen. Hieruit zijn een aantal
globale thema’s naar voren gekomen, ook wel sensitizing concepts
(Baarda, de Goede & Teunissen, 2005) genoemd, die vervolgens
zijn gebruikt om het veldwerk toe te kunnen spitsen en als structuur voor de beschrijving van de resultaten hebben gediend.
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een afweging van verschillende factoren is, die zowel betrekking
hebben op de woning zelf als op de sociale en fysieke omgeving
van de woning. De ouderenadviseur in Zutphen en de vertegenwoordiger van de ouderenbond boden vervolgens aan om op zoek
te gaan respondenten voor de interviews.
Tijdens deze oriënterende gesprekken werd de relevantie van dit
onderzoek bevestigd. Hans Kroes geeft aan dat de gemeente hem
wel eens vraagt wat senioren willen. Daar heeft hij geen goed
antwoord op. Volgens hem zou er meer bij mensen geïnformeerd
moeten worden. Kennis met betrekking tot de behoeften in de
praktijk ontbreken.
In de loop van het onderzoekstraject heeft een voortdurende
terugkoppeling naar de professionele praktijk plaatsgevonden. Ik
heb binnen de gemeente gesproken met mensen die zich bezighouden met het ouderenbeleid en iemand die via haar werk als
WMO-consulente de aanvragen voor aanpassingen in de woning
beoordeeld. Ik heb gesproken met de initiatiefnemer van Verzilverd Wonen, een product dat mensen in staat stelt langer zelfstandig in hun huidige woning te blijven wonen. Ik heb bijeenkomsten bijgewoond op gemeentelijk en provinciaal niveau om een
beter beeld te krijgen van wat leeft binnen de professionele praktijk en om een beter beeld te krijgen van waar behoefte aan is en
welke informatie mist met betrekking tot de doelgroep. Door deze
terugkoppeling was het mogelijk de uitkomsten uit mijn onderzoek direct te toetsen. Herkennen de professionals zich in wat de
bewoners vertellen, klopt dit met het beeld dat zij hebben van de
belevingswereld van 65-plussers en passen de uitspraken van
bewoners binnen het beleid dat gevoerd wordt en zo niet hoe kan
het beleid bijgesteld worden? Belangrijk om hierbij te beseffen is
dat de beleving van de bewoner(s) als richtinggevend wordt beschouwd en niet het kader dat vanuit de praktijk wordt gegeven.
Wat geholpen heeft in dit proces is de mogelijkheid die de gemeente bood om gemiddeld één à twee dagen in de week op het
gemeentehuis te kunnen werken. Hierdoor waren de lijnen kort
en kon gemakkelijker informatie verkregen worden ten behoeve
van het afstudeerproject. Ook de mogelijkheid om mee te lopen
met Woonbedrijf Ieder1 heeft bijgedragen aan de betrokkenheid
tussen de verschillende partijen en mijn inzicht in de praktijk.

De laatste partij die ik hier wil noemen is de Academische Werkplaats Agora, het samenwerkingsverband tussen de GGD GelreIJssel en Wageningen Universiteit, zoals toegelicht in de inleiding.
Via de samenwerking met Agora zijn de eerste contacten met de
gemeente Zutphen tot stand gekomen. Bovendien was het mogelijk om reeds in een vroeg stadium de resultaten te vergelijken en
de uitkomsten van dit onderzoek te bespreken.
4.2.3 Dagboekjes
De woning maakt deel uit van de alledaagse belevingswereld van
de bewoner. Vaak wordt deze wereld als vanzelfsprekend ervaren
en zijn mensen zich niet bewust van dieperliggende betekenissen.
Buttimer (1980) stelt de ervaring van het huis door de bewoner
voor als “So fundamental a movement of everyday esixtence that
it is not usually reflected upon”.(Buttimer, 1980, p. 171) Het is
volgens hzesaar de taak van de outsider, de onderzoeker om dit
bewustzijn te creëren door bewust aan te zetten tot reflectie. De
onderzoeker als outsider raakt op deze manier bekend met de
alledaagse belevingswereld van de bewoner en de bewoner wordt
als insider meer bewust gemaakt van zijn dagelijkse context en
wordt als het ware mede onderzoeker van zijn eigen omgeving.
Met de opmerking van Buttimer in het achterhoofd, ben ik gaan
nadenken over een methode om mensen meer bewust te maken
van het alledaagse gebruik en beleving van de woning. Ik wilde de
respondenten graag iets geven ter voorbereiding op het gesprek
om hen te stimuleren op een andere en meer bewuste manier
naar hun alledaagse leefomgeving te kijken. Een mogelijkheid is
bijvoorbeeld om mensen foto’s te laten maken van hun woning,
een tekening zoals Marcus (1995) in haar onderzoek heeft laten
doen of uitgebreide plattegronden laten tekenen (Altman, Nelson,
& Lett, 1972). Inspirerend in deze zoektocht is het boek ‘Gekrulde
ruimte: gesprekken over beleving in ruimtelijke inrichting’ geweest (Veld, Mertens, Vliet, & Basten, 2005). Het onderzoek in dit
boek, dat in opdracht van de Raad voor Ruimtelijk, Milieu en Natuuronderzoek is uitgevoerd, bestaat uit een dagboekonderzoek
naar de individuele ruimtebeleving van 24 personen. De respondenten ontvingen wekelijks, gedurende vier achtereenvolgende
weken, een e-mail met daarin een vraag over ruimtebeleving. De
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eerste opdracht luidde bijvoorbeeld: beschrijf in ongeveer 500
woorden een ruimte waar u ontroerd bent (geraakt). De respondenten konden hierbij denken aan ontroering die samenhangt
met de fysieke ruimte, met de esthetische kwaliteit van de ruimte,
maar ook met de sociale omgeving of herinneringen. De weken
erna volgde een e-mail over ervaringen met betrekking tot beklemmende ruimte, vervolgens tegenstrijdige ruimte en tot slot de
rol van grenzen in de beleving van ruimtes. De ingeleverde opdrachten leverden een variëteit aan ervaringen, anekdotes en
hersenspinsels op, die vervolgens zijn geanalyseerd door socioloog
Floor Basten. Haar analyse richt zich op het gebruik van taal om de
beleving van ruimtes tot uitdrukking te brengen. Kanttekening bij
het onderzoek is dat de respondenten zijn geselecteerd uit het
netwerk van de raad op basis van hun schrijverskwaliteiten. Een
directe betrokkenheid bij de gebouwde omgeving was geen vereiste. Voor het onderzoek in Zutphen is juist de alledaagse beleving, in een alledaagse context, van doorsnee personen van belang.
De uiteindelijke opzet van het boekje is ontleend aan een methode binnen industrieel ontwerpen, genaamd cultural probes. Cultural probes is een toolkit, ontworpen voor gebruikersonderzoek,
waarbij zelf documentatie wordt gebruikt als input voor het ontwerpen van nieuwe producten (Mattelmãki, 2005). De toolkit kan
bijvoorbeeld bestaan uit ansichtkaarten met daarop een open
vraag geschreven, die mensen kunnen beantwoorden en terugsturen; een wegwerpcamera om foto’s mee te maken; stickers, pennen en papier om collages mee te maken en een audio-recorder
om geluid mee op te nemen. Kenmerkend voor de probes is het
open, verkennende karakter (Gaver, Dunne & Pacenti, 1999). De
samenstelling van het pakket nodigt de gebruiker uit om op een
andere manier naar zijn of haar omgeving te kijken, wat voor onverwachte ideeën en invalshoeken kan zorgen. Binnen het Industrieel Ontwerpen wordt deze methode enerzijds toegepast ter
inspiratie en om informatie te verzamelen over de gebruiker,
anderzijds om gebruikers actief bij het ontwerpproces te betrekken en een dialoog mogelijk te maken tussen ontwerper en gebruiker (Mattelmãki, 2005). Dit type onderzoek is ook toegepast
op de doelgroep ouderen in de zogenaamde Vãinõ-studie (Mattelmãki, 2003). Doel van de studie was om inzicht te krijgen in de

thuisomgeving van ouderen, hun attitudes en gevoelens ten opzichte van het ouder worden en het zelfstandig wonen in de Bijlmer, Nederland. Jammer van deze benadering binnen Industrieel
Ontwerpen is, dat het analyseren van de resultaten vaak geen
onderdeel van het ontwerpproces is. De resultaten worden wel
besproken, maar vervolgens wordt een directe vertaalslag naar
een mogelijk ontwerp gemaakt. Voor mijn onderzoek leek het
voorbereiden van de respondenten met een toolkit mij wat vergaan. De ouderenadviseur in Wageningen raadde aan een eenvoudige vragenlijst op te sturen, niet te moeilijk, met eenvoudige
vragen. Dit om de drempel laag te houden en mensen niet af te
schrikken.
Toch vond ik het zelf interessanter om iets anders te proberen dan
een korte vragenlijst. Ook gezien de ervaringen van de Vãinõstudie en de positieve reacties van de deelnemers aan het onderzoek. Het dagboekje voor het onderzoek in de Zuidwijken is een
combinatie tussen bovengenoemde voorbeelden geworden. Een
combinatie tussen de creatieve benadering van Industrieel Ontwerpen en de meer beschrijvende benadering van ‘gekrulde ruimte’. Via een vriendin kreeg ik een opdracht van studenten Industrieel Ontwerpen van de Technische Universiteit Delft te zien, die
een werkboek hadden gemaakt om het thuisvoelen van mensen in
kaart te brengen als input voor het ontwikkelen van een beveiligingsproduct voor woningen. Dit voorbeeld heeft me geholpen
het idee voor een dagboek verder uit te werken.
In het boekje staat vier opdrachten: het maken van een tijdlijn
met de activiteiten van een doorsneedag in huis. Opdracht twee is
het tekenen van de plattegrond van de woonkamer met aangrenzende ruimtes. Vervolgens wordt gevraagd wat het favoriete plekje in huis is en waarom. Tot slot wordt gevraagd de volgende zin
aan te vullen: wanneer ik aan mijn ideale oude dag denk, dan
woon ik … De vragen sluiten aan bij de verschillende lagen van
beleving zoals beschreven in het conceptuele schema. Zo heeft de
eerste vraag betrekking op de activiteiten en vormt de derde
vraag een aanleiding om te praten over het thuisvoelen binnen de
woning.
Elk boekje is met de hand gemaakt en informeel van karakter om
het uitnodigend te maken om in te gaan schrijven en tekenen. Bij
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Figuur 4.1: Het boekje zoals uitgereikt aan de bewoners, compleet met
begeleidende brief, pen en potlood.
p
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boekjes aan de orde kwamen, die ondanks de vele jaren samen
lang niet altijd overeenkwamen.
Aan het eind van elk gesprek heb ik met toestemming van de
bewoners foto’s gemaakt van hun woning. Deze foto’s zijn gebruikt voor de beschrijving van de woningen in deze thesis en het
aanvullen en uitwerken van de plattegronden in de dagboekjes.
Ik ben doorgegaan met het plannen van gesprekken totdat een
goed, divers beeld van de situatie in de Zuidwijken was verkregen.
Doordat mensen verwezen naar kennissen had ik na acht gesprekken niet alleen de mening van de 12 respondenten, maar ook een
brede indruk van wat speelt onder 65-plussers.

geven in plaats van de nadruk te leggen op één type woning. Bovendien kan door de variëteit in woning types ook gekeken worden naar de keuzes die mensen maken om wel of niet verhuizen.
Sommige respondenten wonen bijvoorbeeld al 30 jaar in een
eengezinswoning, terwijl andere respondenten verhuisd zijn naar
een appartement. Dit onderzoek is beperkt tot zelfstandige woonvormen. 65-plussers die wonen in een verzorgingshuis of verpleeghuis hebben dus niet aan het onderzoek deelgenomen. De
Tot slot heb ik gekeken naar de eigendomsverhouding: ik heb
geprobeerd zowel mensen met een huur- als koopwoning bij het
onderzoek te betrekken. In het onderstaande schema staat een
overzicht van de mensen die aan het onderzoek hebben meegedaan. De namen in dit schema zijn wegens privacyredenen gefingeerd.

4.3 Werving respondenten
Van tevoren stond niet vast hoeveel respondenten aan het onderzoek mee zouden doen. Uiteindelijk bleek dat na acht gesprekken
met 12 respondenten voldoende informatie verzameld was om
een beeld te kunnen geven van de beleving van deze groep mensen. Hoewel elke situatie uniek was begonnen een aantal thema’s
terug te keren. Bovendien verwezen de respondenten naar mensen om hen heen, die bezig waren met bepaalde keuzes met betrekking tot hun woonsituatie of reeds een keuze gemaakt hadden. Hierdoor ontstond, naast inzicht in elke individuele situatie,
een goed beeld van de doelgroep als geheel.
Bij het werven van respondenten hebben een aantal criteria meegespeeld. Allereerst de leeftijd: aan het onderzoek hebben alleen
mensen meegewerkt van 65 jaar en ouder. Uit de gesprekken met
de ouderenadviseur in Zutphen en onderzoekers van Agora kwam
naar voren dat mensen jonger dan 65 jaar nog nauwelijks over
hun toekomstige woonsituatie nadenken. Voor hen is het doen
van aanpassingen of een eventuele verhuizing vaak niet direct aan
de orde. Hoewel deze groep de 65-plussers van de toekomst zijn,
zijn zij om deze reden niet betrokken bij het onderzoek. Het tweede selectiecriterium was het type woning. Om een divers beeld te
kunnen geven van de woningen waarin ouderen in de Zuidwijken
wonen, heb ik zowel gesproken met mensen in een eengezinswoning als met mensen in een appartement of bungalow. Het was
ook de wens vanuit de gemeente om een wat breder beeld te

Tabel 4.1: Overzicht respondenten. De namen zijn wegens privacyredenen gefingeerd.
Naam
A

Type

B

Mr. (79) & mevr.(76)
Wijers
Mevr. Boskamp (68)

Huur

C

Mevr. De Wit (84)

Huur

D

Mr. Peters (89)

Huur

E

Mr. (71) & mevr. (68)
Beekman
Mevr.(80) (alleen
gesproken) & mr. (78)
Post
Mr. (68) & mevr. (68)
Verhagen
Mr. (69) & mevr. (67)
Breedveld

Koop

Seniorenappartement
Brink Zuid
Seniorenappartement
IJsselflat
Bungalow geschakeld

Koop

2 onder 1 kap

Koop

Appartement

Koop

2 onder 1 kap
(zelfde als fam. Post

F

G
H
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Eigendomsverhouding
Koop

Appartement
bg maisonnette
Hoekwoning

De respondenten zijn op verschillende manieren geworven. Allereerst is een brief uitgegaan naar de contacten in het adressenbestand van de ouderenadviseur in Zutphen. Via dit bestand worden
55-plussers in de Zuidwijken maandelijks uitgenodigd voor de
koffieochtend in buurtcentrum ‘de Uitwijk’. Voor de maand november bevatte deze brief niet alleen een uitnodiging voor de
koffieochtend, maar ook een toelichting van mijn onderzoek met
de vraag om mee te werken. Bij de brief zat een antwoordstrookje
die mensen ingevuld bij de ouderenadviseur in konden leveren.
Vervolgens ben ik deze maand zelf naar de koffieochtend toegegaan om mijn onderzoek persoonlijk toe te lichten. Dit bezoek
verhoogde de respons aanzienlijk. Voor aanvang van de ochtend
waren slechts twee briefjes binnengekomen, tegen het eind van
de ochtend waren dit er zes. Daarnaast heb ik via de vertegenwoordiger van de ouderenbond een aantal contacten gekregen,
via respondenten die iemand anders kenden in de Zuidwijken en
één meneer kwam ik tegen bij de bijeenkomst van het WWZpanel. Dit leverde uiteindelijk 16 adressen op. In twee gevallen
zagen mensen ervan af mee te doen aan het onderzoek. In het
ene geval omdat op dit adres al twee keer mensen langs waren
geweest om over voorzieningen in de woning te praten en de
bewoners dit niet nog een keer wilden. In het tweede geval belde
een meneer mij verontwaardigd op na het ontvangen van het
boekje. Hij vond de vragen in het boekje kinderachtig: “Plattegronden tekenen, dat doe je niet meer als je met de VUT bent”.
Uiteindelijk heb ik niet alle verkregen contacten kunnen bezoeken
wegens een gebrek aan tijd. Naar zes adressen is een brief uitgegaan om de mensen hiervan op de hoogte te stellen en hen te
bedanken voor hun interesse.

sociale aspecten in de beleving van de woning. Ook is de tekst
gemarkeerd op passages die betrekking hadden op de toekomst.
Zo kon gekeken worden of de verzamelde data binnen de structuur van het conceptueel schema paste en zo niet hoe het schema
aangepast of uitgebreid kon worden. Daarna heb ik alle interviews nogmaals uitgeprint en ben ouderwets met schaar en papier
aan de slag gegaan om de data te kunnen reduceren en ordenen.
Per interviews zijn relevante uitspraken uitgeknipt, per thema
gegroepeerd en op A-4tjes geplakt. Ik heb overwogen deze stap
met de hulp van het computerprogramma Atlas te zetten, maar
om mijn computerwerkzaamheden af te kunnen wisselen heb ik
ervoor gekozen het ordenen met de hand te doen.
Op basis van deze ordening is de beschrijving van de resultaten in
het volgende hoofdstuk geschreven. Bij deze beschrijving is geprobeerd zo dicht mogelijk bij de uitspraken van de bewoners te
blijven en de inbreng van de onderzoeker summier te houden.
In het onderzoeksschema zoals afgebeeld in figuur 4.2 zijn de
verschillende onderdelen van het onderzoek met elkaar in verband gebracht. De praktijk en literatuur dienen als input voor de
vormgeving van de dagboekjes en de interviews. Via de gesprekken is de beleving van de woning in de praktijk onderzocht, wat
leidt tot meer inzicht in de beleving van de woning door 65plussers. Dit inzicht wordt teruggekoppeld naar de literatuur en de
praktijk van beleid en woningbouw, wat resulteert in het doen van
aanbevelingen.

4.4 Analyse
De opgenomen interviews zijn woord voor woord uitgewerkt op
de computer. De eerste stap was vervolgens om te kijken of de
categorieën van het conceptueel schema teruggevonden konden
worden in de data. Met accentueerstiften in verschillende kleuren
ben ik de interviews langsgegaan om de tekst te markeren op
passages die betrekking hadden op functionele, persoonlijke en
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Figuur 4.2: Onderzoeksschema
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De verschillende aspecten van de woonbeleving worden in afzonderlijke paragrafen gepresenteerd. In werkelijkheid zijn deze aspecten echter niet los van elkaar te zien. Samen vormen zij het
dagelijkse leven van de bewoners. Ieder met zijn/haar eigen accent.

5| HET RESULTAAT: DE BEWONERS
AAN HET WOORD
5 februari: 8 Huizen, 13 bewoners, 12 boekjes, circa 16 uur geluidsopname, 102 foto’s, een warme maaltijd, vele koppen thee
en vooral vele persoonlijke verhalen rijker.

5.1 De buitenkant
De beschrijving in dit hoofdstuk begint met de gegeven materiële
structuur van wanden, vloeren, plafonds, deuren, ramen en vooraf
geïnstalleerde voorzieningen. De schil, ontworpen door architecten en technici, maar eigen gemaakt door de bewoners. Wat vinden de respondenten belangrijke aspecten wat betreft de materiële structuur om prettig te kunnen wonen? En welke aspecten
worden belangrijker naarmate mensen ouder worden?

12 Mensen die mij binnengelaten hebben in hun woning en hun
persoonlijke ervaringen met mij gedeeld hebben. Hieronder volgt
een verslag van wat ik gezien, gehoord en gelezen heb. Mijn eigen
waarneming, maar vooral ook de woorden van de bewoners. Welke antwoorden hebben zij ter voorbereiding in het boekje geschreven en wat hebben zij tijdens ons gesprek over hun woning,
nu en in de toekomst, gezegd?
De indeling in paragrafen geeft een zoektocht weer langs de verschillende aspecten van de woonbeleving. Elke paragraaf heeft
een ander accent. Het verhaal begint bij de buitenkant: de structuur van muren, daken, ramen en vooraf geïnstalleerde voorzieningen. In de tweede paragraaf wordt ingegaan op de ruimtes die
deze structuur omhult. Er wordt een beschrijving gegeven van de
bezochte woningen en de bewoners. Vervolgens komen de activiteiten van de bewoners aan de orde: wat doen 65-plussers in hun
woning en welke ruimte hebben zij hiervoor nodig? Paragraaf vier
gaat over de persoonlijke ruimte, gecreëerd door objecten met
een speciale betekenis. Voorwerpen die van een anonieme woning een persoonlijke en vertrouwde omgeving maken. De vijfde
paragraaf gaat over de sociale ruimte: de ruimte binnen de woning die gedeeld wordt met bezoekers, familie en vrienden. Daarnaast gaat deze paragraaf over het contact met buren, het kunnen
vragen van hulp en de aanwezigheid van voorzieningen in de
buurt. De laatste paragraaf gaat over de ideeën die 65-plussers
hebben over hun woonsituatie in de toekomst. Er wordt gekeken
naar een ideaalbeeld, maar ook naar de aanpassingen die mensen
doen in hun huidige woning om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

5.1.1 Daglicht
Daglichttoetreding is misschien wel een van de belangrijkste aspecten van de materiële structuur om prettig te kunnen wonen.
Dit blijkt uit allerlei keuzes, die mensen met betrekking tot hun
woning maken.
In de eerste plaats kan de ligging ten opzichte van de zon meespelen in de keuze van de woning. Mr. Verhagen: “Maar wij vonden
dit dus qua uitzicht, qua zon en licht, vonden wij dit een mooi
punt. Dat heeft voor ons meegespeeld.” Het echtpaar Verhagen
woont nu in een appartement op de eerste verdieping, op het
zuidwesten. Een bijkomend voordeel is dat door de hoeveelheid
zon in de woning de energiekosten laag zijn. Mevr. Verhagen:
“Daarom wilden we ook graag deze hoek hebben, omdat je dan
altijd de zon hebt. Alleen in de zomer is het soms wel heel erg
warm. Dan laat je de gordijntjes zakken. We hebben natuurlijk ook
heel weinig energiekosten hier, het is zo goed geïsoleerd en als de
zon erin staat …”
Verschillende bewoners hebben aanpassingen gedaan om de
hoeveelheid licht in hun woning te vergroten. Voor mensen met
een koopwoning kunnen deze aanpassingen verder gaan dan voor
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mensen die huren. Een voorbeeld van mensen met een koopwoning is het echtpaar Beekman. Zij hebben de afgelopen jaren een
aantal aanpassingen gedaan om hun bungalow lichter te maken.
In de woonkamer hebben ze een schuifpui aan laten brengen “van
beneden tot boven”. Meneer vertelt: “Nu krijg je een leuke, lichte
indruk, omdat de zon laag staat. Maar vaak moeten we overdag
het licht aan hebben. Als het bewolkt is is het hartstikke donker”.
Daarnaast hebben ze een lichtkoker aan laten brengen boven de
eettafel. Mevrouw: “Vooral in de zomer geeft dat ontzettend veel
licht daar. Dat is als een felle lamp”. Wanneer ze de woning opnieuw zouden laten bouwen, zouden ze extra ramen in de zijgevel
plaatsen. Nadeel is wel dat de woning daarmee inbraakgevoeliger
wordt. Een inbreker kan zo op de garage klimmen en doorlopen
naar achter.
Voor huurders is het interieur dé mogelijkheid om in ieder geval
een indruk van licht in de ruimte te creëren. Mevrouw de Wit
heeft haar kleinzoons een spiegel met een mooie ombouw voor
de radiator eronder laten maken. Ze zegt: “Ik heb dus dat raam in
de keuken niet en nu hebben de jongens dat zo gemaakt. Met een
spiegel, zodat je nog een idee van diepte hebt” Je ziet ook een
raam in de spiegel… “Ja, dat is leuk gemaakt en een ombouw om
de verwarming. Het is hier [keuken] vrij donker altijd. Ik heb altijd
de lamp van mijn man hier staan, die brandt om vier uur al.”
Ook het echtpaar Beekman probeert via hun interieur een lichte
indruk te creëren. Zo hebben zij bewust voor een licht bankstel in
hun woonkamer gekozen. Mevrouw zou de overige donkere meubels, die ze uit het vorige huis hebben meegenomen, het liefst
licht verven. Enerzijds om het een meer eigentijdse uitstraling te
geven, maar ook om de wand waar de donkere kast staat een
lichtere indruk te geven.
De stand van de zon of de hoeveelheid daglicht heeft invloed op
wat je waar doet. Mensen zoeken bewust en soms onbewust het
daglicht in hun woning op. Vooral wanneer je ouder wordt is goed
licht belangrijk bij bepaalde activiteiten. In vergelijking met jonge
mensen hebben 65-plussers meer licht nodig om goed te kunnen
zien. Het echtpaar Post zoekt overdag bewust het zonlicht in hun
huis op. In de ochtend zitten ze graag in de keuken aan de voorzijde, ’s middags zijn ze vaak in de woonkamer, die op het zuidwesten georiënteerd is. Mevr. Post: “’s Ochtends is het in de keuken

lichter en ’s middags hebben we de zon hier [woonkamer]. Ik denk
dat we gewoon meedraaien met de zon”. Hetzelfde geldt voor
mevrouw de Wit. Overdag zit ze graag in de stoel voor het raam te
lezen, omdat ze daar het volle licht heeft. Het favoriete plekje van
mevrouw Verhagen is aan de eettafel voor het raam. Hier heeft ze
goed licht om met haar hobby’s bezig te zijn en tevens een mooi
uitzicht naar buiten. Bij te weinig licht kun je natuurlijk een lamp
aan doen, maar daglicht en vooral zonlicht geeft toch een andere
sfeer. Mevrouw de Wit is 84 en heeft het nog elke dag moeilijk
met het overlijden van haar man, nu 16 jaar geleden. Af en toe de
zon door de ramen doet haar goed: “Het maakt het hier minder
somber”.
Mevrouw Breedveld zit ook graag voor het raam. De buren hebben echter een uitbouw aan hun woning gemaakt, waardoor de
zon heel laat of soms helemaal niet meer in de woonkamer
schijnt. Vooral in de winter als de zon laag staat is het donkerder
geworden. Over haar favoriete plekje voor het raam: “Daar zit ik
altijd. Gewoon voor het licht, even naar de wolken kijken en in de
tuin. Ja daar zit ik heel graag. Ik ben een licht mens. En daarom
vind ik die muur zo erg”. Uit dit citaat blijkt ook dat een raam
naast licht in de woning ook uitzicht naar buiten geeft. Het vormt
een verbinding met de buitenwereld: de tuin, de straat of langslopende mensen. Onder het kopje ‘sociaal’ wordt hier verder op
ingegaan.
Naast de positieve aspecten, kan zonlicht bij bepaalde activiteiten
ook hinderlijk zijn, bijvoorbeeld wanneer je televisie kijkt. Mr.
Wijers: “Als de televisie aan die kant staat dan schijnt de zon erin.
Dan zou je altijd de zon in de beeldbuis hebben. En dan moet je
het gordijn dicht hebben en dat is natuurlijk ook niet leuk. “
5.1.2 Warmte, veiligheid en duurzaamheid
Een woning biedt in de eerste plaats bescherming . Tegen kou,
regen en niet te vergeten: ongenode gasten. Een goede woning
zorgt ervoor dat je je veilig voelt en beschermd. Die bescherming
begint bij de buitenkant. Goed geïsoleerde muren, dubbele beglazing en kwalitatief hoogwaardige materialen. Hierin spelen niet
alleen onze eigen belangen mee, maar ook die van toekomstige
generaties. Naast warmte en veiligheid gaat deze paragraaf daar48

om over duurzaamheid, omdat hier volgens de respondenten te
weinig in geïnvesteerd wordt.
Allereerst biedt de woning bescherming tegen allerlei weersinvloeden. We willen er graag zo warm en behaaglijk mogelijk bij
zitten. In een woning die koud is en tocht is het niet prettig wonen, vooral niet wanneer je ouder wordt. Het activiteitenpatroon
verandert dan namelijk van actief en buitenshuis naar passief en
binnenshuis. Oudere mensen lezen en puzzelen meer, zitten meer
stil en bovendien wordt het lichaam kwetsbaarder en minder
soepel. Gelukkig is de staat van de woningen in de Zuidwijken
behoorlijk goed. De eerste huizen werden er begin jaren ’70 gebouwd. De seniorenwoningen in de Brink-Zuid en IJsselflat (deel C)
zijn in de jaren ’90 gebouwd en voldoen nog beter aan de huidige
normen.
Mensen met een koopwoning hebben de mogelijkheid om op
eigen initiatief hun woning extra te isoleren. Een andere mogelijkheid is het aanpassen van de inrichting. Het huis van het echtpaar
Wijers ligt op de hoek. Zij hebben hun bank tegen de ‘warme’
binnenmuur geplaatst, om de ‘koude’ buitenmuur te vermijden.
Mevr. Wijers: “[…] De muur is steenkoud, dat merk je aan dat wat
in deze kast zit. Daar zit bijvoorbeeld wijn in, nou dat is net een
wijnkelder zo koud. […] Wanneer je de kast daar neerzet moet de
bank tegen de koude buitenmuur en dan zit je nogal ver van de
verwarming vandaan.”
Mevrouw Boskamp huurt een woning van Woonbedrijf Ieder1 in
de Tichelkuilen. Ze is tevreden over haar hoekhuis, het zou alleen
wat meer solide mogen zijn. “Ik bedoel hier [onder het raam] zit
een eenvoudig schotje. Even een boor erin zetten en je bent zo in
de woning. Dat is goedkoop natuurlijk. En dat is ook aan de voorkant zo. Dat scheelt natuurlijk ook met verwarming, dat houdt niet
zoveel tegen”.
Ze stipt hier tevens het aspect van veiligheid aan. Degelijke materialen houden niet alleen kou tegen, maar maken de woning ook
minder inbraakgevoelig. Mevrouw Boskamp heeft deze dreiging
zelfs een aantal keer meegemaakt. Jongeren hebben met oud en
nieuw tot twee keer toe haar zijraam ingegooid. Ze zou graag
veiligheidsglas krijgen: “Je hebt dan minder gevaar voor beschadiging. Het glas heb ik aan het eind van het jaar nog onder de boekenkast terug gevonden. Zo hard gaat dat. Het lag in de hele ka-

mer. En ze kunnen heel makkelijk naar binnen komen, dus je voelt
je daardoor minder veilig”.
Veiligheid kan ook ingebouwd worden door een camerasysteem
en zonering binnen het gebouw. Het appartementencomplex waar
het echtpaar Verhagen woont, beschikt over een intercom met
camera. Ze hebben met de bewoners onderling afgesproken om
alleen mensen binnen te laten die ze kennen. Mocht er toch iemand binnen komen, dan kunnen ze niet zomaar een trap oplopen. Alles is afgesloten, behalve de lift, maar tegen de tijd dat die
open gaat zijn de bewoners meestal wel gealarmeerd. Meneer:
“Je weet dat hier mensen zijn die minder weerstand kunnen bieden en te goed van vertrouwen zijn. Daar moet je rekening mee
houden. In het begin was het zo dat als er werd aangebeld er
meteen open werd gedaan zonder te vragen wie ben jij. We hebben er tijdens vergaderingen heel duidelijk op gewezen van doe
dat nou niet”.
Een derde aspect dat te maken heeft met de kwaliteit van de
materiële structuur is ‘duurzaamheid’. Dit aspect van duurzaamheid wordt door meer mensen genoemd. Enerzijds moet het huis
met goede, degelijke materialen gebouwd worden om ons warm
en veilig te houden. Anderzijds draagt deze investering bij aan een
beter klimaat. Mevrouw Boskamp vindt het jammer dat er niet
meer in duurzaamheid geïnvesteerd wordt. Waarom niet één keer
een goed raam erin zetten? Waarom geen dubbele beglazing
zodat je minder warmte verliest? Volgens haar zou hier meer over
nagedacht moeten worden, zeker met het oog op de toekomst.
Wat duurzame materialen precies zijn is echter niet geheel duidelijk. Meneer Beekman vertelt over een aantal aanpassingen die zij
in hun woning hebben gedaan: extra isolatie, spaarlampen en
kunststof lamellen in plaats van houten schrootjes aan het plafond. “Daar heb ik hele discussies over. Ik zeg: ik heb liever plastic
planken dan hout, want voor hout moet je een levende boom
tegen de grond gooien en hiervoor niet.” Je kunt je daarentegen
wel voorstellen dat het toepassen van tweede keus hout in kozijnen geen duurzame oplossing is. Mr. Verhagen: “Het hout van de
kozijnen is niet vervangen, er is een kunsthars in aangebracht. Dus
we zitten toch wel met een stuk erfenis. De kopers die hierna
komen kunnen daar wel problemen mee krijgen.” De inzet van
49

goedkope materialen door projectleiders, betekent vaak duurkoop
voor de uiteindelijke bewoners.

Dit onderwerp benadrukt de betekenis van de woning als plek
waar je je terug kunt trekken. Een plek waar een bepaalde mate
van privacy gewenst is. Het gaat hier niet alleen om een beperking
in de activiteiten zelf, maar ook om het gevoel dat je niet helemaal
vrij bent om te doen en laten wat je wilt. Het gaat om het idee dat
zij jou horen en jij hen. Het gevoel dat je in je eigen huis niet helemaal jezelf kunt zijn, omdat je rekening moet houden met je
buren.

5.1.3 Geluid
Het thema ‘geluid’ sluit goed aan bij het thema ‘solide’. Het eerder
besproken thema heeft betrekking op de relatie tussen binnen en
buiten, het thema geluid gaat dieper in op de relatie met de buren. Of eigenlijk: een relatie die er bij voorkeur niet zou moeten
zijn.
De respondenten geven aan dat het fijn is om de buren niet te
horen wanneer je in huis bent. Bij het echtpaar Beekman grenst
de slaapkamer op de begane grond aan de woonkamer van de
buren. De woning is zo goed geïsoleerd dat ze de tv van de buren
’s avonds niet horen. Ook de woning van het echtpaar Breedveld
is goed geïsoleerd. Mr. Breedveld: “ Het is niet erg gehorig , we
horen weinig van de buren”. Ze vinden dat het voordeel van een
hoekhuis.
Mevrouw Boskamp woont ook in een hoekhuis, maar is minder
tevreden over de kwaliteit van de binnenmuren. ”Nou, de huizen
zijn gehorig. Ik kan mijn muziek niet zo hard zetten, zoals ik het
zou willen. Ik ben zelf doof, ik heb twee gehoorapparaten. We zijn
overeengekomen dat ik hem op een bepaalde stand kan zetten,
dan hebben ze er geen last van, maar dat is voor mij eigenlijk te
zacht”. Ze laat er zelfs bepaalde activiteiten voor schieten. Ze
vertelt:” Pianospelen heb ik vanaf het begin af aan al moeite mee
gehad, omdat ik toch vind … de buren horen het. Je hebt toch het
gevoel … Niet iedereen houdt ervan. Ik weet niet hoe ze er tegenover staan. Ze hebben er nooit iets over gezegd hoor, maar dat
legt een beetje een rem bij mij erop. […] Dat is dus jammer, de
woonhuizen moeten minder gehorig gebouwd gaan worden”.
Door haar gehoorbeperking is het extra lastig dat de woning zo
gehorig is. Het belemmert haar in haar activiteiten. Ze voelt zich
niet vrij om te doen en laten wat ze wil. Dat het niet alleen om de
activiteiten zelf gaat, maar ook om een bepaald gevoel laat het
volgende citaat zien: ”Als je mensen hoort hoesten ’s nachts achter de muren is dat niet fijn. Dat je de wc hoort doortrekken, dat
je bijna kunt horen wat ze zeggen …dat je dat allemaal hoort is
niet fijn. Dan voel je je niet echt op je gemak, vrij”.

5.1.4 Installaties
Elke woning bevat een aantal technische installaties om het binnen klimaat in de woning te regelen. Voorbeelden van installaties
zijn: mechanische ventilatie, elektra, een cv ketel voor de verwarming en een boiler voor warm water.
De appartementen in de woontoren van het echtpaar Verhagen
zijn uitgerust met gebalanceerde ventilatie. Dit betekent dat vervuilde lucht mechanisch afgevoerd en verse lucht mechanisch
toegevoerd wordt. Om het systeem in evenwicht te houden wordt
geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Het echtpaar
had liever ventilatieroosters gehad of in ieder geval de mogelijkheid om zonder problemen een raam of deur open te kunnen
zetten. Meneer zegt: “Nee, je mag niks opendoen. Je stinkt op een
gegeven moment de tent uit!”. Mevrouw: “Dat is heel erg in een
woning. Neem bijvoorbeeld de slaapkamer, daar hebben we een
groot raam en ook een klein raam. Dat kleine raampje hebben we
altijd openstaan. Nou, als je met het raam dicht moet slapen … ik
krijg het Spaans benauwd, ik vind het verschrikkelijk”. In de zomer
heeft het echtpaar altijd de deur naar het balkon open staan.
Mevrouw: “Daar moet je toch niet aan denken, dat je met mooi
weer de hele dag de deur dicht hebt!”.
Mevrouw Boskamp ervaart een ander probleem. In haar huis staat
het ventilatiekanaal in verbinding met de buren. Wanneer zij roken, komt er rook via het kanaal in haar woning. Het is niet zo
sterk, maar ze ruikt het wel en dat vindt ze vies.
Het echtpaar Verhagen is niet tevreden over het verwarmings- en
warm watersysteem in de woontoren. Meneer: “Dit is een project
ketel, het goedkoopste van het goedkoopste. Het moest HR zijn,
dat is het min of meer. Maar het is een heel goedkoop keteltje, je
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hoort het ding ook continu. Het ding is niet stil en de warmwatervoorziening is uitermate slecht. Het duurt heel lang voordat je
warm water hebt op sommige punten”. Een goedkope ketel is
uiteindelijk geen duurzame oplossing. Er wordt veel water verspild
en de bewoners hebben last van het geluid dat de ketel produceert. In de toren zijn bovendien zonneboilers geplaatst. Deze
leveren echter ook niet het gewenste rendement op. Om de bovenste verdiepingen te bereiken was een extra pomp nodig. Meneer: “Dus vraag dan: wat kost dat aan energie en wat levert het
je op aan energie? Er worden achter het bureau maar dingen
beslist waar men geen enkel inzicht in heeft”.
Meneer Verhagen heeft zich als lid van de Vereniging van Eigenaren in de technische kant van het wonen verdiept. Daardoor weet
hij meer dan de gemiddelde koper. Toch bevatten de bovenstaande alinea’s een aantal aspecten, die ook voor een onwetende
bewoner van belang zijn en het woonplezier vergroten. Vooral
voor oudere mensen, die meer binnen zitten, kan bijvoorbeeld de
toevoer van verse lucht via een raam of deur belangrijk zijn. Al is
het alleen maar om het gevoel van ‘opgesloten zitten’ te verkleinen, zoals mevrouw Verhagen beschreef.
Over de plaats van elektra heb ik niemand gehoord. Mevrouw
Boskamp zegt wel dat ze, toen ze nog een koophuis had, meer bij
dit soort aspecten van de woning stilstond. Ze zegt: “Vroeger toen
ik een eigen huis had heb ik me daar wel aan geërgerd. Dan bouwen ze al zo lang huizen, waarom wordt het dan niet beter gedaan! Een gewone leek kan je zo vertellen… vaak beter dan de
bouwkundige… want je woont er en je hebt ermee te maken”.

nog aan hebt. Je wordt steeds ouder. En het is wel makkelijk
schoon te houden. Eerst lag er een wollen kleed van vaste vloerbedekking. Dan is dit toch beter denk ik of denken we. Het is ook
zo. Hoe minder stof je hebt hoe beter het is”. Bij de keus van de
nieuwe vloer hebben ze nagedacht over de praktische kant, ook
met het oog op het ouder worden.
Meneer Breedveld is nu nog in staat het huis zelf te schilderen. Dit
doet hij samen met de buurman. Hoe dat in de toekomst gaat
weet hij niet. Het is de vraag of ze de financiële ruimte hebben om
dit te laten doen en of ze het geld ervoor over hebben. Een mogelijkheid is om minder precies te worden in het onderhoud van de
woning. In het geval van een koopwoning betekent dit echter wel
een achteruitgang van de waarde van het huis. Op dit soort afwegingen wordt onder het kopje toekomst verder ingegaan.
Bij het onderhoud van de woning hoort ook het schoonmaken van
de ramen. Om de zelfstandigheid van mensen te vergroten is het
belangrijk dat ramen makkelijk bereikbaar zijn. In een appartementencomplex bieden naar binnen draaiende ramen het voordeel dat mensen deze zelf kunnen lappen. Bij het echtpaar verhagen is dit echter niet toegepast. Meneer vertelt: “Op de vierde
verdieping kregen ze stolpramen: naar binnen draaiende, gescheiden ramen, dan kun je zelf ramen lappen. Ik zei: waarom doen
jullie nou niet in al die woningen stolpramen? Dat kostte misschien toen die tijd 1000 gulden meer. Nee meneer Verhagen, dat
kon niet! Nu zijn we op een punt dat er niet meer met een ladder
ramen gelapt mogen worden, dus voor iedere keer moet je een
hoogwerker inhuren. Moet je vragen wat dat kost! We zijn nu
zover dat ik de offertes heb liggen om zelf deze ramen aan te
schaffen”.

5.1.5 Onderhoud

5.1.6 Conclusie

Het onderhoud van de woning is een van de grootste struikelblokken wanneer mensen ouder worden. Het toepassen van onderhoudsvriendelijke materialen kan hierbij uitkomst bieden. Het
echtpaar Beekman heeft de houten kozijnen in hun bungalow
vervangen door aluminium kozijnen. De houten schrootjes aan het
plafond hebben zij vervangen door kunststof schrootjes. Het echtpaar Wijers heeft voor een andere afwerking van de vloer gekozen. Meneer vertelt over de nieuwe vloer van kurk: “Ja, dat moesten we nu doen, want hoe meer je het uitstelt hoe minder je er

Prettig wonen hangt samen met verschillende aspecten van de
gebouwde vorm, zoals de hoeveelheid daglicht, isolatie en ventilatie. Dit zijn aspecten die voor iedereen van belang zijn en voor
oudere mensen in het bijzonder, omdat zij naarmate zij ouder
worden meer thuis zijn. De genoemde aspecten raken aan onderliggende thema’s zoals veiligheid, privacy en duurzaamheid.
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In het kader van het wonen van 65-plussers is het toepassen van
onderhoudsvriendelijke materialen en bouwdelen een belangrijk
aspect. Dit kan namelijk de zelfstandigheid van mensen op latere
leeftijd vergroten. Bij bestaande bouw zou dit bij vernieuwing en
renovatie meegenomen kunnen worden.
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Figuur 5.1: Plattegrond 2-onder-1-kap
Braamkamp, 1979
Mr. (69) en mevr. (67) Breedveld
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5.2 Functionele ruimte

zijn hobbykamer, die ze na zijn pensioen gebouwd hebben. Mevrouw gaat liever de deur uit om haar sociale contacten te onderhouden.
Met het interieur heeft het echtpaar zoveel mogelijk het idee van
ruimte willen versterken. De grote meubels zoals de bank en de
eettafel staan tegen de wand, zodat er veel open ruimte is. De
kleinkinderen maken hier dankbaar gebruik van om te spelen. Het
interieur is persoonlijk gemaakt met foto’s van dierbaren en een
aantal houtsnijwerken van meneer.
Het echtpaar is blij met hun woning. Het is ruim en goed gebouwd. Bovendien kunnen ze goed met de buren overweg en
vinden ze het buurtje prettig om in te wonen. Het echtpaar oriënteert zich op mogelijkheden voor de toekomst, maar onderneemt
geen concrete stappen. Dat is een fase waar ze nu nog niet aan
toe zijn.

In de eerste paragraaf is de buitenkant van het huis aan de orde
gekomen. De materiële structuur van muren, ramen en vooraf
aangebrachte installaties. Hier wordt verder ingezoomd op de
ruimtes die door deze materiële structuur gevormd worden. Eerst
zullen de verschillende woningen geïntroduceerd worden. Hoe zijn
de woningen ingedeeld, welke ruimtes zijn er en welke functies
hebben de bewoners aan de gegeven ruimtes toegewezen? Daarna wordt gekeken welke activiteiten in de woning plaatsvinden.
Wat doen de bewoners zoal op een dag in huis en zijn hierin overeenkomsten en verschillen te ontdekken? Tot slot wordt een koppeling gemaakt tussen activiteiten en ruimte.
5.2.1 De indeling
In het boekje heb ik de bewoners gevraagd om een plattegrond
van hun woning te tekenen. Vaak was het de man des huizes die
deze taak op zich heeft genomen. Ik heb een aantal mooie plattegronden terug gekregen, die hieronder gebruikt zullen worden om
de woningen te beschrijven. Omdat niet alle tekeningen even
duidelijk waren, heb ik een aantal plattegronden zelf bijgewerkt.
Hiernaast staat de plattegrond van een 2-onder-1-kapwoning in
de Braamkamp. Het is een koopwoning, gebouwd in 1979. Het
huis heeft een tuin op het zuidwesten en een garage. Via de gang
met garderobe, meterkast en toilet kom je binnen in de woonkamer met aangrenzende keuken en een deur naar de tuin. Tevens
is vanuit de woonkamer de hobbyruimte te bereiken. Via de trap
kom je op de eerste verdieping met een slaapkamer, twee kleinere kamers en de badkamer. De vroegere kamers van de kinderen
zijn nu ingericht als computerkamer en logeer/strijkkamer. De
zolderverdieping wordt gebruikt als opslag en mevrouw hangt hier
de was op. De garage is alleen van buitenaf te bereiken.
De plattegrond is op schaal getekend en wordt bewoond door
meneer (69) en mevrouw (67) Breedveld. Zij wonen hier vanaf de
oplevering, nu 30 jaar geleden. Het echtpaar staat nog volop in
het leven: ze doen veel vrijwilligerswerk, tennissen en passen één
dag in de week op de kleinkinderen. Meneer is graag thuis bezig in
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Figuur 5.2: Plattegrond 2-onder-1-kap
Braamkamp, 1979
Mr. (77) en mevr. (79) Post
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Dit is het huis van meneer (77) en mevrouw (79) Post. Net als het
echtpaar Breedveld zijn zij 30 jaar geleden in de Braamkamp komen wonen. De kinderen waren toen net het huis uit. De echtparen zijn goed bevriend met elkaar.
De indeling en oriëntatie op de zon van de huizen is identiek, maar
het gebruik van ruimtes verschilt hier en daar. Het echtpaar Post
heeft van de keuken een kleinere, compacte ruimte gemaakt door
middel van een verhoging. Door deze verhoging kunnen ze wanneer ze aan tafel zitten naar buiten kijken. Ze hebben in de loop
der tijd een aantal aanpassingen gedaan om de woonkamer groter
te laten lijken. De open haard is weggehaald, zodat de stoelen een
stukje naar achter konden worden geschoven. Verder hebben ze
kleinere meubels aangeschaft. De eerste verdieping wordt vergelijkbaar gebruikt. Ook hier wordt het kleinste kamertje gebruikt
voor computer werkzaamheden. Mevrouw Post heeft in deze
kamer bovendien haar strijkplank en naaimachine staan. De tweede kamer, die wat groter is, is ook hier ingericht als logeerkamer.
De grote slaapkamer wordt in beide huizen hoofdzakelijk gebruikt
om in de slapen. Op de zolder heeft mevrouw haar wasmachine
staan, waar ze ook haar was ophangt. De extra kamer wordt gebruikt voor de opslag van spullen van bijvoorbeeld de kinderen en
niet gebruikte meubels.
Mevrouw Post is ondanks haar 79 jaar nog dagelijks actief. Ze
tennist, gaat naar gymnastiek en doet af en toe vrijwilligerswerk.
De gezondheid van meneer gaat steeds verder achteruit, waardoor hij vaak thuis is. Meneer heeft om deze reden ook niet meegewerkt aan het interview. Het echtpaar vindt de Braamkamp een
fijne buurt om in te wonen. Omdat ze hier al 30 jaar wonen is het
een vertrouwde omgeving geworden. Met het huis was mevrouw
Post 30 jaar geleden zeer tevreden. Nu ze wat ouder zijn en haar
man steeds meer beperkingen krijgt ‘past’ het huis niet goed
meer. Ze zegt: “Het had van mij boven wel kleiner mogen zijn en
beneden groter”. In tegenstelling tot het echtpaar Breedveld hebben zij wel te maken (gehad) met fysieke beperkingen. Omdat
meneer ook geestelijk steeds verder achteruit gaat hebben ze nu
besloten het huis te koop te zetten. Ze willen graag verhuizen naar
een appartement waar directe zorg aanwezig is.
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Figuur 5.3: Plattegrond hoekwoning
Tichelkuilen, 1974
mp
Mevr. (68) Boskam
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Dit is de plattegrond van de woonkamer van een huurhuis gelegen
op de hoek van een rijtje woningen. Het is gebouwd in 1974 en ligt
midden in de buurt Tichelkuilen, tegenover een rij maisonnettes.
Dit huis wordt sinds 15 jaar bewoond door mevrouw Boskamp
(68). De woning heeft een tuin en beginnend bij de begane grond
de volgende ruimtes: een hal met een deur naar de berging, een
deur naar de toilet en entree tot de keuken met aangrenzend de
woonkamer. In de keuken staat de eetkamertafel. Een deur in de
woonkamer biedt toegang tot de tuin. Via een trap is de eerste
verdieping bereikbaar, waar drie kamers en een badkamer gesitueerd zijn. De vorige bewoners hebben de badkamer uitgebouwd
boven het halletje, waardoor deze ruimte groter is dan normaal.
Eén kamer wordt gebruikt als praktijkruimte: mevrouw gebruikt
deze ruimte om massages uit te wisselen. De tweede kamer wordt
gebruikt als televisie kamer en in het derde kamertje staan kasten
voor kleding en andere spullen. Op zolder is een afgetimmerde
kamer, die op dit moment dienst doet als slaapkamer. Mevrouw:
“Ja, lekker rustig, ver van het verkeer en de stank. Dat is allemaal
heel bewust gekozen hoor”.
Het leven van mevrouw Boskamp bestaat op dit moment uit het
opruimen en ordenen van haar spullen. In de loop der tijd heeft ze
zoveel verzameld, dat ze het overzicht is kwijtgeraakt. Mevrouw is
een echte verzamelaar. Het interieur vormt een weerspiegeling
van haar persoonlijke interesses. Zo heeft ze onlangs een themahoekje gemaakt met klankschalen, waar ze in de toekomst misschien iets mee wil gaan doen.
Vanwege haar nieuwe partner, die minder goed ter been is, doet
ze een aantal aanpassingen aan haar woning. Zo wordt de slaapkamer naar de eerste verdieping verplaatst en wordt de trapleuning weer aangebracht. Via Woonbedrijf Ieder1 krijgt ze bovendien een nieuwe badkamer, toilet en aanrechtblad aangeboden,
waar ze dankbaar gebruik van maakt. Het aanbod maakt voor haar
de drempel kleiner om een verhoogd toilet, douchecabine in
plaats van bad en een glad aanrechtblad te nemen, wat het comfort en de veiligheid in haar woning vergroot. In de buurt is regelmatig overlast van jongeren, maar mevrouw laat zich niet wegjagen. Ze is blij met de hoeveelheid ruimte die haar huis biedt en is
er niet aan toe om te verhuizen.
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Figuur 5.4: Plattegrond bungalow
De Waarden, ‘70
Mr. (71) en mevr. (68) Beekman
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Dit is de plattegrond van de begane grond van een bungalow in de
Waarden, gebouwd in de jaren ‘70. Via de garage is de bungalow
geschakeld met de buren. De tuin ligt op het zuidoosten. Meneer
(71) en mevrouw (68) Beekman bewonen deze woning nu 16 jaar.
Destijds wilde mevrouw graag weg uit hun eengezinswoning naar
een woning met de slaapkamer en badkamer beneden, vanwege
problemen met haar knie. Meneer vertelt dat hij alleen de plattegrond van de begane grond heeft getekend, omdat ze hier toch
80% van hun tijd doorbrengen. De meubels zijn naderhand door
mij ingetekend.
Op de begane grond kom je binnen in de hal met toilet en garderobe. Vanuit de hal is een doorgang naar de woonkamer en keuken met bijkeuken en garage. De woonkamer heeft een schuifpui
naar de tuin. Grenzend aan de woonkamer ligt de slaapkamer, die
ook een deur naar de tuin heeft en een doorgang naar de badkamer en toilet. Via de toilet kom je weer in de hal van waaruit een
trap naar de eerste verdieping leidt met drie kamers en een kleine
badkamer. Eén kamer is de werkkamer van meneer. Er staat een
bureau met computer en boekenkasten met allerlei spullen. Bovendien gebruikt hij deze ruimte om te schilderen. De tweede
kamer wordt voornamelijk gebruikt door mevrouw. Hier staat een
bureau met naaimachine, een strijkplank, een linnenkast en een
extra logeerbed. De derde kamer wordt gebruikt als logeerkamer,
met twee bedden. Door het plaatsen van een dakkapel op de
eerste verdieping zijn het drie volwaardige en lichte kamers geworden.
Meneer is begonnen als leerling stuurman op de Holland Amerika
lijn en heeft als stuurman cruises gemaakt op De Rotterdam.
Daarna heeft hij als commercieel manager gewerkt. Mevrouw
heeft in de zorg gewerkt. Na een druk leven genieten ze samen
van het gepensioneerde leven. Meneer is actief in verschillende
vrijwilligersfuncties. Mevrouw doet het op dit moment wat rustiger aan wegens haar gezondheid.
Het echtpaar is tevreden over de buurt en het goede contact dat
zij hebben met de buren. Volgens het echtpaar is deze bungalow
de ideale woning om in te wonen: voor gezinnen, maar ook voor
ouderen. De indeling is praktisch met de belangrijkste functies
gelijkvloers, maar de eerste verdieping biedt ook voldoende ruimte voor een eigen kamer en logés. Mevrouw heeft het gemak van

de woning ervaren toen zij een nieuwe knie en heup kreeg. Ze
vertelt: “Ik heb dus aan den lijve ondervonden hoe makkelijk het
is. Ik heb hier met de rollator gelopen, ik heb hier met mijn stokken gelopen en dat gaat allemaal prima”.
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Figuur 5.5: Plattegrond appartement
De Waarden, 1976
Mr. (79) en mevr. (76) Wijers
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Dit is de plattegrond van een koopappartement op de begane
grond van een maisonnette, getekend op basis van de tekening
van de bewoners en de bouwtekening. Het is gebouwd in 1976
aan de rand van de Waarden, langs de IJssel. Het appartement is
gelijkvloers en beschikt naast de tuin en carport met berging over
de volgende ruimtes: een hal met meterkast, een woonkamer
met deur naar de tuin en uitzicht op de IJssel. Grenzend aan de
woonkamer ligt de keuken. Een hal geeft toegang tot de slaapkamer, een logeer/studeerkamer, een badkamer, een apart toilet en
een berging met cv ketel.
Meneer (79) en mevrouw (76) Wijers zijn 17 jaar geleden in dit
appartement komen wonen, na het pensioen van meneer, omdat
hij graag terug wilde naar de plaats waar hij geboren is. Ze hebben
de meubels uit hun vorige appartement in Duivendrecht meegenomen. Het interieur bestaat voornamelijk uit degelijke, eiken
meubels. De bewoners kopen niet zomaar iets nieuw: wat goed is
is goed. Verder is de inrichting sober. Er staan een aantal objecten
met een bijzonder verhaal, zoals de kist die door meneer van hout
uit de chocoladefabriek in Haarlem is gemaakt.
Ze hebben deze woning gekozen vanwege ’het plekje’. Meneer
geniet van het uitzicht: het veranderen van de seizoenen, de bliksem en de zonsondergang. Hij vindt de woning zelf ook perfect. Hij
kan hier alles doen wat hij wil doen. Zijn vrouw vindt het uitzicht
ook prachtig. Toch miste ze een plekje voor zichzelf. De tweede
kamer is erg klein, er past alleen een klein bureautje in waar ze
niet goed aan kan werken. Daarnaast is het appartement in geval
van ziekte weinig flexibel. “Alles past precies, er moet niets gebeuren”. Mevrouw maakt zich dan ook zorgen over de toekomst. Ze is
bang dat er geen zorg of hulp beschikbaar is wanneer dat nodig is.
Daarom zou ze het liefst uit voorzorg verhuizen naar een appartement dichtbij haar dochter in Almere. Haar man daarentegen
wil graag zo lang mogelijk blijven, eventueel met eenvoudige aanpassingen aan de woning.
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Figuur 5.6: Plattegrond appartement ‘Bronssteede’
De Brink, 2001
Mr. (68) en mevr. (65) Verhagen
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In het hart van de wijk, de Brink, liggen verschillende appartementencomplexen bij elkaar rond een aantal voorzieningen. Zo is er
een winkelcentrum, wijkcentrum ‘de Uitwijk’ en een basisschool.
De complexen verschillen van elkaar in het wel of niet aanwezig
zijn van zorg en extra activiteiten.
De Bronssteede en Brinksteede zijn twee torens van 5 verdiepingen met in totaal 30 koopappartementen. De torens zijn opgeleverd in 2001. Hier wonen de bewoners het meest zelfstandig. Er
zijn geen gezamenlijke ruimtes of andere voorzieningen aanwezig,
afgezien van de verkeersruimtes. Ik heb voor mijn onderzoek met
meneer (68) en mevrouw (65) Verhagen gesproken, die sinds de
oplevering op de eerste verdieping van de ‘Bronssteede’ wonen.
Op de afbeelding staat de plattegrond van het appartement van
het echtpaar Verhagen. Zij hebben de bouwtekening gekopieerd
en zelf de meubels erin getekend. Het appartement wordt betreden via een centrale hal, die toegang biedt tot alle ruimtes, namelijk: de woonkamer met aangrenzend de keuken en deur naar het
balkon, een slaapkamer, een tweede kamer, een berging met cv,
een apart toilet en de badkamer. Het echtpaar gebruikt de tweede
kamer als werkkamer, logeerkamer en berging. Er staat een computertafel met computer, een opklapbed en grote kasten. In de
berging met cv staan de wasmachine en droger. Het echtpaar
heeft veel bergruimte gecreëerd in de woning, onder andere vanwege de hobby’s van mevrouw zoals bloemschikken, die veel
ruimte innemen. Beiden zijn actief in de Vereniging van Eigenaren,
waar meneer als technisch lid de belangen van alle bewoners
behartigt. Ze organiseren onder andere sociale activiteiten, waardoor de band tussen de bewoners hecht is en mensen voor elkaar
klaarstaan. Daarnaast is er een grote vrijheid.
Omdat ze in de zomer vaak weg zijn met de boot en met het oog
op de toenemende beperkingen, zijn ze verhuisd van een eengezinswoning naar dit appartement. De overgang was vooral voor
mevrouw erg wennen, omdat ze veel spullen moesten wegdoen
en vanwege de kleinere ruimte. Maar ze zijn blij met de vrijheid
die ze ervoor terug hebben gekregen. Ze hoeven zich nu geen
zorgen te maken over het onderhoud van hun woning.
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Figuur 5.7: Plattegrond appartement ‘Brink-Zuid’
De Brink, 1990
Mevr. (84) de Wit
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het fijn dat ze mensen om zich heen heeft, al mist ze soms wat
aanloop. Ze loopt nu met een stok, maar is blij dat ze al haar dagelijkse activiteiten nog zelfstandig uit kan voeren. Ze hoopt dat ze in
de toekomst zelfstandig kan blijven wonen.

Dit is de plattegrond (getekend door de onderzoeker) van het
appartement waar mevrouw (84) de Wit 16 jaar geleden is komen
wonen. Dit huurappartement ligt op de vierde verdieping van de
Brink-Zuid, een complex dat in 1990 speciaal gebouwd is voor 55plussers. Binnen het complex is een gemeenschappelijke ruimte,
waar allerlei activiteiten worden georganiseerd en een receptie
waar bewoners terecht kunnen voor vragen. In de ochtend is een
huismeester aanwezig, die onder andere kan helpen bij klusjes in
huis. Daarnaast kunnen de bewoners een beroep doen op de
zorgpost van de nabijgelegen IJsselflat. De galerijen zijn afgeschermd met glas en hebben onlangs nieuwe vloerbedekking
gekregen.
De indeling is vergelijkbaar met het appartement van het echtpaar
Verhagen. Ook de ruimtes hebben een vergelijkbare functie. Alleen het gebruik van de tweede slaapkamer wijkt wat af. Mevrouw
de Wit gebruikte deze kamer voorheen als logeerkamer, maar
omdat er niet meer zoveel mensen komen logeren wordt het bed
nu gebruikt voor behandelingen van de fysiotherapeut. Daarnaast
staat er een kast in de kamer voor “alles wat je bewaart” en een
rek met zelfgemaakte kleding. Mevrouw heeft de opening tussen
deze kamer en de woonkamer dicht laten maken, zodat ze ruimte
had om een kast neer te zetten.
In de slaapkamer staat een klein bureautje, maar deze gebruikt
mevrouw slechts af en toe. Wanneer ze iets moet schrijven zit ze
meestal aan de eetkamertafel in de keuken. Naast het bed staat
bovendien een hometrainer. Deze wordt nauwelijks gebruikt.
Mevrouw maakt liever een wandeling binnen het gebouw of wanneer het mooi weer is loopt ze naar het winkelcentrum met haar
stok.
In de woonkamer zijn allerlei persoonlijke spullen te vinden, zoals
de baby schoentjes van haar kinderen, een zelfgemaakte lamp van
haar man en geborduurde schilderijtjes van haarzelf. Dit maakt
haar huis gezellig en persoonlijk vertelt ze: “Dat heeft niet iedereen”.
Mevrouw de Wit is na het overlijden van haar man in dit appartement komen wonen. De eengezinswoning in de Braamkamp werd
te groot voor haar alleen, ze had moeite met traplopen en ze
wilde liever in een meer beschermde omgeving wonen. Ze vindt
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Figuur 5.8: Plattegrond appartement ‘IJsselflat’
De Brink, 1996
Mr. (89) Peters
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In serviceflat ‘de IJssel’ zijn de meeste voorzieningen aanwezig. Er
is een apothekersservice, een bescheiden bibliotheek, een kapsalon, een pedicure, een kleine supermarkt, een wasserette en een
gemeenschappelijke ruimte. Wanneer er logés zijn, kan men tegen
een kleine vergoeding een van de logeerkamers reserveren. Bij de
receptie kunnen de bewoners terecht met allerlei vragen. Daarnaast heeft Sensire en zorgpost in het gebouw, dit betekent dat
met een druk op de knop hulp aanwezig is.
Het complex telt 141 woningen, verdeeld over drie delen bestaat
met type A, B en C appartementen. Deze appartementen variëren
in grootte, indeling en bouwjaar. In het C-gedeelte ben ik bij meneer Peters (89) op bezoek geweest. Hij is hier in 1996 komen
wonen samen met zijn vrouw, net na de oplevering. Zijn vrouw is
twee jaar geleden overleden.
Dit appartement is riant voor één persoon. Qua indeling is het
vergelijkbaar met de vorige appartementen. Vanuit een centrale
hal zijn de verschillende ruimtes bereikbaar. Vanaf het begin heeft
meneer zich het tweede kamertje grenzend aan de woonkamer
toegeëigend. Dit is zijn werkkamer: hij heeft hier zijn boeken
staan, een bureau met computer en een keyboard. De computer
wordt echter nauwelijks gebruikt, omdat het bureau vol ligt met
stapels papier. In de berging staat, naast een wasmachine en droger, de magnetron waarin meneer zijn maaltijden opwarmt. Hij
vindt dit zelf de meest logische plek.
Meneer vindt het fijn dat hij in het appartement kon blijven wonen, dat hij samen met zijn vrouw heeft ingericht. Dat geeft hem
een vertrouwd gevoel. Bovendien kent hij inmiddels de meeste
bewoners en medewerkers in het gebouw. Voor zijn beweging
maakt hij dagelijks een wandeling in de wijk. Onderweg gaat hij
meestal bij iemand op bezoek om even uit te rusten.

Het zorgt voor een extra ruimte voor activiteiten en is een bron
van vreugde. Daarnaast zorgt de tuin voor privacy, door bomen of
andere begroeiing. Mevr. Boskamp: “Er is hier heel veel aan bomen weggehaald, omdat mensen geklaagd hebben dat de stenen
omhoog kwamen. Dat vond ik allemaal niet erg natuurlijk. De
meeste mensen hebben hier een bladfobie. Het is ontzettend kaal
nu. Daar [achter het huis] zijn er ook twee weggehaald, het was zo
mooi! Een prachtige berk en een esdoorn. Er bleek wel luis in te
zitten. Eerst zag ik al die huizen niet, dat was heerlijk. Je zat veel
vrijer. Daarom wil ik ook gordijnen, dan gaan die lamellen weg”.
Ten tweede: het balkon. Wanneer mensen nadenken over een
appartement willen ze graag een groot balkon ter compensatie
van de tuin, maar als ze eenmaal een appartement hebben doen
ze er niet zoveel mee. Mevrouw Verhagen geeft bijvoorbeeld aan
dat ze niet in de zon kan zitten. Wel vindt ze het fijn om de deur
open te zetten in de zomer. Mevrouw Verhagen mist haar tuin
nog altijd: “Het werk in de tuin niet, maar wel het groen in het
voorjaar, alles uit zien komen. Nou zie je dat natuurlijk hier buiten
ook wel, maar in de tuin zelf heb je toch meer kleine vogeltjes. Ja,
de vogels die miste ik eigenlijk nog het meest in het begin”. Voor
plantjes is het balkon niet altijd een ideale plek: of er staat teveel
zon of te veel wind. De vrouw van meneer Peters wilde per se een
overdekt balkon, zodat de plantjes niet zouden verregenen.
Tot slot: het woongebouw. Wanneer mensen in een appartement
wonen is het woongebouw een soort verlengstuk, een buffer
tussen de woning en de openbare ruimte. Deze ruimte is iets
minder privé, maar nog wel beschermd. Mevrouw de Wit gebruikt
de overdekte galerijen in de Brink zuid voor haar dagelijkse beweging. Bovendien vormen de gangen en de lift een ontmoetingsruimte voor medebewoners en medewerkers. In de Brink-Zuid en
de IJsselflat worden bovendien activiteiten voor de bewoners
georganiseerd, waar zij elkaar kunnen ontmoeten.

Overige ruimtes
In het bovenstaande verhaal zijn een aantal ‘ruimtes’ die in verbinding staan met de woning nog niet aan de orde gekomen. De
eerste die ik hier wilde spreken is de tuin. Het is geen afgebakende ruimte, zoals een slaapkamer, maar vormt vooral in de zomer
wel een belangrijke verblijfplaats van mensen. De tuin is een plek
om in te werken, in te zitten, maar ook om mensen te ontvangen.
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5.2.2 Activiteiten
Van binnen is de woning in de eerste plaats belangrijk omdat we
er activiteiten uitvoeren. Hoe meer ruimte de woning biedt voor
de gewenste activiteiten, hoe prettiger het wonen is. Als eerste
heb ik de bewoners in het boekje gevraagd op te schrijven wat ze
zoal doen op een doorsnee dag in huis. Het was in eerste instantie
de bedoeling om alleen de activiteiten binnenshuis te inventariseren. De bewoners wezen mij er echter op dat ze niet de hele dag
binnen zitten en hun activiteiten buitenshuis minstens zo belangrijk voor hen zijn. Daarom staan in het dagprogramma zowel activiteiten binnen de woning als buiten de woning.

Het dagprogramma
Rond 8 uur zijn de meeste respondenten uit bed. Een enkeling
staat elke dag rond 6 uur op. Meneer Beekman geniet daarentegen met zijn vrouw van het gepensioneerde leven. Met ontbijt op
bed, de krant en het geluid van de radio op de achtergrond begint
hij rustig aan zijn dag. Om 9 uur staat hij op, neemt een douche en
kleedt zich aan. Ook het echtpaar Breedveld begint de dag gezamenlijk met het ontbijt aan de eettafel. Ondertussen maken ze de
dagelijkse puzzel in de krant ‘’om goed je hersenen te trainen’’.
Meneer Wijers begint zijn dag met lichamelijke activiteit. Na het
ontwaken doet hij één uur lang oefeningen, om zijn lichaam soepel te houden. Daarna ontbijt hij aan tafel, zodat hij makkelijker
zijn medicijnen in kan nemen. Zijn vrouw zit liever met een kommetje pap op de bank.
Na het ontbijt en het lezen van de krant wordt in de meeste huizen het huishouden gedaan: afwassen, stoffen, de was doen, strijken en stofzuigen. De man wordt meestal ingeschakeld voor het
zwaardere werk, zoals stofzuigen, de ramen lappen, het bed opmaken of de jaarlijkse grote schoonmaak. In een aantal huishoudens is er een keer in de twee weken of elke week een hulp aanwezig, die een ochtend meehelpt. Echtparen hebben het voordeel
dat zij elkaar in geval van ziekte kunnen ondersteunen. Mevrouw
Breedveld heeft slijtage aan haar knie. Ze merkt op dat haar man

Figuur 5.9: Voorbeeld ingevulde pagina in dagboekje

in de toekomst mogelijk meer huishoudelijke taken van haar over
moet nemen. Het huishoudelijk werk wordt veelal afgewisseld
met het drinken van een kopje koffie of de fiets wordt gepakt om
boodschappen te gaan doen. Voor mevrouw Boskamp is het op70

ruimen van haar woning op dit moment haar dagtaak. Ze heeft
zelfs geen tijd om in haar favoriete stoel te zitten: “Dit is mijn
relaxstoel, daar lees ik, las ik dus veel op. Ik ben al een jaar zo druk
met afvoeren en opruimen dat ik amper tijd heb om daar te zitten.
Nee, echt waar, ik ben veel op pad hoor. Ik ben eigenlijk een echte
zwerfkat wat dat betreft”.
Rond 12 uur is het lunchtijd. In het ene huis wordt tussen de middag warm gegeten. In het andere huis zitten de bewoners ’s middags met een boterham voor de televisie om het tennistoernooi in
Australië te volgen. Bij mr. Peters wordt de etenstijd drie keer per
week bepaald door de bezorgservice, die rond half 1 zijn warme
maaltijd komt brengen. De overige dagen eet hij tussen de middag
brood en warmt hij ’s avonds een maaltijd op in zijn magnetron in
de berging. Na de lunch is het tijd om te rusten. Er wordt gelezen
met een boek op de bank of in bed. Sommige respondenten doen
even een dutje.
In de middag hebben de meeste respondenten activiteiten buitenshuis. Veel 65-plussers zijn actief in vrijwilligerswerk: voor de
Zonnebloem, in het verzorgingstehuis, Radio Kerkplein, het Gilde
of het Duurzaamheidcentrum. Heel wat organisaties hebben tijdens de gesprekken de revue gepasseerd. “onze tijd is echt vol!
Dat zou je niet zeggen, maar dat is echt hoor”of “zo ben je toch
wel altijd bezig” werd gezegd. Ook op een andere manier zetten
de mensen zich in voor anderen. Het echtpaar Breedveld past één
dag in de week op hun kleinkinderen. Het echtpaar Verhagen is
actief in de Vereniging van Eigenaren om de woonkwaliteit in de
toren voor iedereen te vergroten. Mr. Verhagen: “Toen wij hier
naartoe gingen ging ik op hetzelfde moment met de vut. Ik heb
van het begin af aan gezegd ik wil mij daar wel voor inzetten, om
de reden dat ik dan wat te doen heb. In het begin liep het wat uit
de hand omdat er veel problemen waren, maar ik vind het nu echt
leuk om dingen uit te zoeken en daar dan ook initiatief in te nemen”. Mevr. Verhagen: “Omdat jij vanaf het begin in de Vereniging van Eigenaren zat, rolde ik automatisch mee. Je komt dan bij
heel veel mensen, dus dat geeft ook een band. Niet iedereen komt
bij iedereen, maar wij komen eigenlijk wel bij de meeste mensen”.
Iets kunnen doen voor anderen geeft voldoening en zorgt voor de
nodige sociale contacten.

Naast het vrijwilligerswerk zijn mensen actief in sporten, zoals
tennis of gym, en wordt er veel gewandeld en gefietst. Daarnaast
wordt er nog volop geleerd. Er wordt een Engelse cursus gevolgd,
een creatieve cursus en één mevrouw is lid van een vrouwenorganisatie waar gesproken wordt over allerlei levensvragen.
Een middagactiviteit binnenshuis is het bijwerken van de administratie. Binnengekomen post wordt bekeken, beantwoordt en
verstuurd. Er worden acceptgiro’s uitgeschreven voor goede doelen of contacten onderhouden middels het schrijven van een brief.
Vooral oudere ouderen zijn hier behoorlijk wat tijd mee kwijt. Bij
mr. Peters stapelt de post zich op. Overal in zijn appartement
liggen stapels papier, ook op het bureau waar hij normaalgesproken zijn administratie bijhoudt. Mr. Peters: “Dat bureau ligt op het
ogenblik helemaal vol gestapeld met allerlei dingen en ik kom er
niet aan toe om het allemaal af te werken. Het lijkt wel alsof ze
denken: die mensen hebben niks te doen, maar je bent altijd druk
nog”.
In de zomer vormt de tuin een extra ruimte voor activiteiten. De
respondenten zijn blij als ze in het voorjaar weer naar buiten kunnen om in de tuin te werken. Het onderhoud van de tuin kan wel
moeilijker worden wanneer mensen ouder worden. Een manier
om daarmee om te gaan is minder precies te zijn en minder eisen
te stellen. Mevrouw Boskamp vindt de tuin in de zomer een fijne
plek: “Daar ben ik graag bezig. Meestal in het voorjaar is het even
heel druk, dan is het wel goed om het op te schonen. Voor het
fatsoen, voor het oog, dat hij er leuk uitziet. Maar hij is een beetje
verwaarloosd eigenlijk. Het is toch veel werk. Dat was ook eerst
even een reden, dat ik dacht ik wil wel verhuizen, ik wil een kleinere tuin. Maar ik heb me er maar bij neergelegd. Ik laat hem gewoon een beetje verslonzen, een beetje wilder worden, dan is hij
maar iets minder mooi”. Om 15 uur staat de thee klaar, waarna
iedereen weer zijn/haar gang gaat.
Rond 18 uur is het etenstijd. Het echtpaar Beekman kookt uitgebreid samen en eet daarna rustig aan tafel. Mevrouw de Wit heeft
tussen de middag warm gegeten en neemt ‘s avonds met een
boterham plaats in haar comfortabele stoel voor de televisie.
Daarna wordt afgewassen en nog even mail gecheckt of de laatste
post afgehandeld. Rond 20 uur is het meestal tijd voor ontspanning. De televisie staat aan, er wordt gelezen of muziek geluisterd.
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Er wordt tijd besteed aan hobby’s, zoals borduren of kaarten maken. In de avond komt ook wel eens visite langs. Er wordt dan
samen gekookt, gekaart of gepraat. De mensen die actief zijn in
het vrijwilligers leven hebben ’s avonds nog wel eens een vergadering thuis of elders.
Rond 22 uur 30 gaan de eerste mensen slapen. Tegen 24 uur ligt
iedereen in bed om de volgende dag weer op tijd wakker te worden.

maar ik kan dat allemaal nog heel goed. Ik kan de trap op… Ik loop
ook nooit zachter, ik draaf wat op en neer”.
Hoe oud de mensen ook zijn, iedereen kiest bewust voor activiteiten buitenshuis al is het alleen maar een wandelingetje naar de
supermarkt. Dan kom je mensen tegen en ben je in ieder geval
even in beweging. Meneer Wijers: “Er komt hier uit dat het niet
een geïsoleerd leven is”. Dat werd door alle respondenten benadrukt. De woning kan mooi en plezierig zijn, maar als je er niet
meer uit kunt, wordt die ervaring toch anders. Meneer en mevrouw Wijers hebben hier een discussie over:

5.2.3 Patronen in activiteiten

V: Nee, we zijn niet steeds maar in huis.
M: Maar aan de andere kant kan ik best makkelijk in huis
zijn.
V: Ja, maar als het allemaal weg zou vallen, de activiteiten, dan wordt het pas anders. We kunnen allebei wel
goed thuis zijn, we houden allebei van lezen. Maar als je
er echt niet meer uit zou kunnen dan wordt het pas anders.
M: Maar dan vind ik het hier ook wel goed. Stel dat door
enige omstandigheid ik dat niet meer kan, dan vind ik het
hier ook mooi en je ziet hier de natuur. Je kunt het hele
jaargetijde volgen …
V: ja dat is zo, maar het is de ervaring dat iets niet meer
kan en dat geeft toch een heel ander gevoel. Kijk als je
niet meer weg kunt, is het heel wat anders dan als je
vandaag in huis moet zijn en je weet het gaat weer over.
Dat maakt wel veel uit.

‘Patronen’ is misschien een groot woord, omdat de bevindingen
gebaseerd zijn op de uitspraken van 12 personen. Toch zijn een
aantal overeenkomsten en verschillen te ontdekken.
In de vorige paragraaf is een overzicht gegeven van de dagelijkse
activiteiten van de bewoners. In de manier van tijdsbesteding zijn
een aantal verschillen te ontdekken. Jongere ouderen hebben
relatief veel activiteiten buitenshuis. De woning is voor hen een
soort uitvalsbasis. Oudere ouderen zijn relatief meer thuis. Actieve
bezigheden buitenshuis maken plaats voor meer passieve bezigheden binnen de woning. Uit onderzoek blijkt dat boven de 75 de
kans op beperkingen toeneemt. Mensen worden minder mobiel
en zijn vaker ziek. Hierdoor gaan mensen hun tijd anders besteden. Mevr. de Wit is 84 en vertelt: “Je doet nu alles veel rustiger.
Je bent natuurlijk met alles niet meer zo vlug en dan pak je toch
liever een boek. Voordat je alles een beetje bijgehouden hebt,
met die papieren …”. Ook al wordt mevrouw de Wit minder mobiel, ze is blij dat ze nog veel zelfstandig kan doen. Ze zegt: “Koken
kun je nog en de boodschappen. Dan moet je de kranten weer
wegbrengen, daar hebben we hier zo’n hok voor. En als je boodschappen hebt gedaan en je hebt de tas aardig vol, dan moet je
wel even een poosje wachten voordat je het uit kunnen pakken”.
Maar het gaat allemaal nog en dat is het belangrijkste.
De statistieken gaan uit van een gemiddelde: niet iedereen boven
de 75 voldoet aan dit beeld. Mevrouw Post is 79, maar is dagelijks
nog veel op pad. Ze tennist, gaat naar gym, doet boodschappen op
de fiets en rijdt in haar auto nog overal naar toe. Ze heeft haar
wasmachine boven op zolder staan, maar het traplopen vormt
voor haar geen enkel probleem. Ze zegt: “Dat is allemaal boven,

Het accent op de activiteiten binnenshuis, hoeft niet alleen te
maken te hebben met de leeftijd of lichamelijke beperkingen,
maar kan ook verklaard worden door persoonlijke voorkeuren.
Meneer Breedveld is bijvoorbeeld graag thuis bezig met zijn hobby’s, terwijl zijn vrouw liever de deur uitgaat om haar sociale contacten te onderhouden. Mevr. Breedveld: “Ik denk dat dat het
verschil is. Ik ben heel graag met mensen en jij kan heel goed in je
uppie dingen doen. Ik denk dat dat het grote verschil tussen ons
is”.
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Dit laat zien dat elke ruimte zijn eigen functie heeft. Enerzijds
wordt die functie bepaald door de gebouwde vorm. Anderzijds
wijzen de mensen zelf functies toe. De extra kamer beneden in het
huis van het echtpaar Beekman is door hen ingericht als slaapkamer, omdat zij de belangrijkste functies graag gelijkvloers wilden
hebben. De ruimte is groot genoeg voor een bed en door de ramen licht genoeg om er ook overdag aangenaam te kunnen lezen
en verblijven. De schakeling aan de badkamer en toilet maakt het
vanuit de gebouwde vorm ook een logische plek voor een slaapkamer.
Mevrouw Beekman heeft zo haar eigen plekjes in de bungalow.
Ook zij is graag in de slaapkamer voor haar rust en om te lezen. In
de woonkamer is ze graag voor de gezelligheid, de rust, om te
lezen, te telefoneren of om ’s avonds televisie te kijken. In de
woonkamer staat bovendien haar bureau, dat ze gebruikt om het
huiswerk voor de Engelse conversatiecursus te maken. Boven
heeft ze haar eigen kamer, voor werk. Ze heeft er haar naaimachine staan en vindt het een prettige kamer vanwege het uitzicht en
het licht. Mevrouw Beekman koppelt haar favoriete plek niet
alleen aan bepaalde functies, maar ook aan een bepaalde sfeer of
eigenschap van de ruimte die ze prettig vindt, zoals bijvoorbeeld
het licht in haar werkkamer.
Mevrouw Boskamp heeft bij de vraag naar haar favoriete plekje
ook verschillende plekken in de woning opgeschreven. Allereerst
haar bed: “Omdat ik zo heen en weer aan het rennen ben, ben ik
erg moe. Ik ben altijd heel blij als ik in bed mag”. Verder noemt ze
haar relax- meditatiestoel en de zit/ligbank in de woonkamer. Ze
staat graag aan het aanrecht om te koken en te snoepen en zit
vaak aan de keukentafel waar ze brieven schrijft of haar administratie doet. Het werkblad met telefoon in de woonkamer gebruikt ze om te telefoneren en soms om wat op te schrijven.
Mevrouw Wijers woont samen met haar man in een appartement
langs de IJssel. Haar man vindt de woning prima: hij kan hier doen
wat hij wil doen. Voor mevrouw geldt dit niet. Ze leest voor:
“Eigenlijk mis ik een favoriet plekje om in rust de dingen te doen
die mijn interesse hebben. Onze woonruimte is klein (70 m²). Een
plek om je terug te kunnen trekken vind ik belangrijk. Een dergelijke plek kan ook van belang zijn bij ziekte, een eigen bed kan wel
eens nodig zijn en dat moet dan klaarstaan. Dit laatste geldt zowel

Net als meneer Breedveld waren er meer mensen die naar het
pensioen hun hobby weer oppakken of er meer tijd aan gingen
besteden. Meneer Beekman is bijvoorbeeld na 40 jaar weer gaan
schilderen.
5.2.4 Activiteiten en ruimtegebruik
Activiteiten vinden plaats in de ruimte. Vaak hebben activiteiten
een aangewezen plek binnen de woning: bepaald door de gegeven
ruimte, of door de mensen zelf gecreëerd met meubels of andere
benodigdheden. Zo is de keuken met het keukenblok de aangewezen plek in de woning om te koken. De badkamer met douche
en wastafel is de plek om je te wassen of te douchen. Een slaapkamer kan daarentegen ook gebruikt worden als studeerkamer.
Ik heb mensen gevraagd naar hun favoriete plekje in huis. Ik verwachtte antwoorden als “die ene stoel” of “dat plekje voor het
raam”. Die antwoorden kreeg ik ook, maar de meeste mensen
antwoordden dat ze niet één favoriete plek in huis hebben maar
meerdere, afhankelijk van wat ze willen doen. Meneer Wijers leest
voor uit zijn boekje: “Geen speciaal favoriet plekje, dat is afhankelijk van hetgeen ik van plan bent te doen. Bijvoorbeeld: TV kijken
of lezen zit ik graag in de stoel bij het raam, overdag mag ik op
deze plek graag naar buiten kijken. Als ik ’s avonds ga slapen dan is
mijn favoriete plek het bed in onze slaapkamer. Wassen of douchen doe ik het liefst in de badkamer. De keuken is mijn favoriete
plek bij het afwassen. De tuin is in de zomer de plek bij uitstek om
mij te vermaken. Dat was het. Het is dus een beetje afhankelijk
van wat ik ga doen”. Meneer Beekman zegt: “Dat vond ik een
beetje een moeilijke vraag, want dat hangt er maar net van af
waarmee je bezig bent. Een favoriete plek heb ik hier niet. Als ik
lekker wel liggen lezen is dat [slaapkamer] mijn favoriete plek, als
ik lekker achter de computer wel zitten is mijn kamer boven …
enzovoort. Als ik televisie wil kijken is dat [woonkamer] mijn favoriete plek”. In het boekje benoemt hij drie plekken gekoppeld aan
activiteiten.

Werken: mijn kamer boven
Wonen en eten: de woonkamer
Slapen en lezen: de slaapkamer
73

voor mijn man als voor mij vind ik”. De gegeven ruimte sluit niet
geheel aan bij de gewenste activiteiten. Hierdoor kan de woning
als minder prettig ervaren worden. Het citaat van mevrouw Wijers
onderstreept het belang van de juiste plek voor een gewenste
activiteit. Vooral voor mensen die samenwonen, kan een eigen
plek belangrijk zijn. In de meeste woningen zie je dan ook, dat
mensen hun eigen plek creëren door middel van een eigen kamer,
of een eigen werkplek. Zo ook meneer Peters. Over ‘zijn’ kamer
grenzend aan de woonkamer zegt hij: “Dat was een van de voorwaarden, ik moet een eigen kamer hebben. Dat heb ik altijd gehad, daar heb ik mijn boeken om me heen”.

te. Mevrouw Verhagen vertelt: “Het is heerlijk, alles gelijkvloers.
Je kunt andere dingen doen. Bijvoorbeeld, wij hadden dus die hele
grote tuin. Mijn man vond de tuin wel leuk, maar niet om in te
werken. Dus het meeste deed ik. Omdat ik geen tuin meer had …
bloemschikken was al wel een hobby, ik deed het wel regelmatig,
maar ik heb nog nooit zoveel bloemstukken gemaakt als hier. Dat
is heel vreemd. Ik denk dat het gewoon een soort compensatie is”.
Een tweede specifieke functie is meer sociaal gericht: de logeerkamer. Wanneer de kinderen het huis uit zijn, wordt vaak een bed
gereserveerd zodat ze kunnen blijven slapen. Vooral wanneer de
kinderen ver weg wonen, wordt hier bewust rekening mee gehouden. Een kamer met een werkplek en computer ondersteunt
voornamelijk de activiteiten voor vrijwilligerswerk of het bijhouden van de persoonlijke administratie. Ook geven een aantal mensen aan dat ze graag aan fotobewerking doen op de computer.
Hoe ouder mensen worden, hoe meer spullen ze verzamelen.
Daarom is een andere belangrijke functie binnen de woning de
aanwezigheid van bergruimte. Dit kan een inpandige berging zijn,
maar ook de ruimte om kasten neer te zetten. Met het echtpaar
Verhagen praatte ik over het wegdoen van spullen. Mevrouw
heeft het daar wel moeilijk mee gehad. Wanneer ik vraag of ze om
deze reden graag een grotere woning had gehad, antwoordt ze
dat hoe meer ruimte je hebt hoe meer spullen je verzamelt. Wanneer je ouder wordt weet je dat je van bepaalde spullen afstand
moet doen. Je kunt niet alles bewaren.

In de bezochte woningen kwam ik een aantal specifieke functies
tegen, die verbonden waren met bepaalde activiteiten. Dit zijn
een logeerkamer, een hobbykamer, een computer/werkkamer en
berging. Zo hebben 65-plussers na hun pensioen vaak meer tijd
voor bepaalde hobby’s. Meneer Breedveld doet al jaren aan houtbewerking. Hiervoor heeft hij een werkbank en een opslagplaats
voor materiaal en gereedschap nodig. Vanwege het zaagsel dat
vrijkomt is het prettig om een aparte ruimte te hebben. Voor zijn
pensioen werkte hij altijd op zolder, op een plek die hier speciaal
voor was ingericht. Toen hij na zijn pensioen extra tijd kreeg om
de hobby uit te voeren, heeft het echtpaar een hobbyruimte in de
garage gecreëerd, die in verbinding staat met de woonkamer. De
hobbyruimte is verwarmd en comfortabel om in te werken. Ook
de fiets kan hier nu gerepareerd worden. Mevrouw is blij met de
aanpassing: nu houdt ze in ieder geval haar woonkamer schoon.
Mevrouw Verhagen heeft in het vorige huis altijd een eigen hobbykamer gehad, waar ze spullen kon laten liggen. De overgang
naar een appartement was voor haar erg wennen. Ze vertelt: “en
wat ik dus echt wel mis is zo een plek die ik op de zolder had, waar
je spullen kon laten liggen. Dat je niet iedere keer zo op hoeft te
ruimen, dat je zeg maar morgen zo weer verder kunt gaan. Dus ik
zou eigenlijk nog wel een extra kamertje willen hebben. Zo moet
ik het eigenlijk zeggen”. Mevrouw Verhagen wijst erop dat ze voor
het bloemschikken meer ruimte nodig heeft dan haar man die
foto’s bewerkt op de computer. Wat mensen doen is bepalend
voor de ruimte en attributen die nodig zijn. Aan de andere kant
kunnen mensen hun activiteiten aanpassen aan de gegeven ruim-

Naarmate mensen ouder worden valt het op dat ze de ruimte
steeds compacter gaan gebruiken. In de eengezinswoningen die ik
bezocht heb, worden in de loop der tijd een aantal dagelijkse
activiteiten naar beneden gebracht. Zoals gezegd heeft meneer
Breedveld na het pensioen een hobbyruimte beneden gekregen.
Het is makkelijk dat hij niet meer naar boven hoeft om te klussen,
maar hij vindt het ook gezelliger. Meneer zou graag meer activiteiten naar beneden halen: “Ik zei al we moeten maar gaan sparen
voor een laptop, zodat ik beneden kan blijven. Ik vind er eigenlijk
niet veel aan om boven te zitten”. Mevrouw is nog wel vaker boven te vinden voornamelijk voor huishoudelijk werk, zoals de was
ophangen en strijken.
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De nieuwe partner van mevrouw Boskamp is niet meer zo goed
ter been. Daarom verplaatst ze haar slaapkamer van de zolder
naar de eerste verdieping. Ze vertelt: “We gaan naar beneden
slapen omdat hij moeilijk loopt, dan hoeft hij niet nog een trap op.
Dat gaat naar beneden, dus we passen zelf een aantal dingen aan,
die nu nodig zijn”. Op het doen van aanpassingen wordt in de
paragraaf toekomst uitgebreid ingegaan.
Bij het echtpaar Verhagen zijn de activiteiten over alle ruimtes
verdeeld. Meneer Verhagen zegt: “Het is eigenlijk een woning
waar je helemaal leeft, je bent overal. Ik heb dus ook gezegd ik
heb eigenlijk nergens een favoriete plek, het hangt ervan af waar
ik mee bezig bent. Als ik televisie zit te kijken zit ik hier, ben ik wat
aan het lezen dan zet ik daar onder de lamp, of wanneer ik uitgebreid iets doe dan zit ik aan tafel”.
Ook mevrouw de Wit heeft geen heel huis, maar alleen een appartement om haar dagelijkse activiteiten uit te voeren. Toch zoekt ze
de variatie in verschillende plekken op: “Ik zit graag in de stoel
voor [bij het raam], want ik wil niet de hele dag in de instapstoel
zitten”.

Naarmate mensen ouder worden, gaan ze de ruimte compacter
gebruiken. Toch blijft afwisseling in het ruimtegebruik en het zelfstandig kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten belangrijk,
met name om te compenseren voor afnemende mobiliteit.

5.2.5 Conclusie
In de woning vinden allerlei activiteiten plaats. Naarmate mensen
ouder worden kan de woning gezien worden als centrum van
activiteiten, maar mensen blijven bewust kiezen voor activiteiten
buitenshuis. Hoeveel tijd de mensen binnenshuis doorbrengen
hangt voornamelijk af van persoonlijke voorkeuren voor tijdsbesteding en de mate van lichamelijke beperkingen. Wat betreft
leeftijd is geen eenduidige lijn te trekken.
Favoriete plekken in de woning worden veelal gekoppeld aan de
gewenste activiteit. Elke activiteit heeft een eigen plek, die daarvoor als het meest geschikt wordt ervaren. Dit kunnen plekken zijn
met een vooraf toegewezen functie, zoals een badkamer of keuken. Het kunnen ook plekken zijn die mensen geheel zelf creëren,
zoals een studeerkamer of een logeerkamer. De favoriete plekjes
hangen bovendien samen met een bepaalde sfeer of eigenschap
binnen de ruimte, zoals gezelligheid of de hoeveelheid licht die
prettig is bij een bepaalde activiteit.
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5.4 Persoonlijke ruimte

gemaakt van hout uit de chocoladefabriek ‘Korf’ in Haarlem. Meneer: “Dat waren oude ovens waar de chocola in warm gemaakt
werd, met een luik dat was van dat hout. Dat is bijzonder hout,
goed hout”.
Wanneer ik het echtpaar vraag naar de stoel die bij telefoon staat,
blijkt daar ook een verhaal achter te zitten. Meneer Wijers: “Dat is
een hele oude stoel. Dat is nog zo’n stoel uit de tijd dat de dames
van die wijde rokken aan hadden. Die konden daar dan tussen.
Daar is ook weer een verhaal aan aan die stoel eigenlijk”. Al pratend beseft hij dat het toch wel een bijzondere stoel is. Toen ze
nog in Amsterdam woonden, wilde de beneden buurvrouw de
stoel bij het grofvuil zetten. Dat heeft hij kunnen voorkomen,
omdat de stoel hem wel handig leek voor zijn schoonmoeder.
Deze stoel was wat hoger en zo kon ze gemakkelijk opstaan. Vervolgens heeft hij de stoel helemaal opgeknapt: “Toen heb ik hem
helemaal in de loog gezet en met een koperen borstel alle beeldhouwwerkjes eruit geborsteld. En toen we hier in Zutphen kwamen hebben we er een mat opgezet. Dus dat is een heel verhaal
van die stoel. Hij is dan meer als 100 jaar oud”. Wat in eerste instantie begon als een praktisch meubel, heeft door de tijd toch
een eigen verhaal gekregen.
Voor buitenstaanders is de persoonlijke betekenis van spullen niet
altijd duidelijk. Mevrouw de Wit: “Die dingen heb ik zelf geborduurd. Ze zeggen wel eens: wil je niet iets anders ophangen? Nou,
moet je horen die heb ik zelf gemaakt en die daarboven ook”.
Zelfgemaakte spullen of zelf bewerkte spullen in het interieur zijn
verbonden met bepaalde verhalen. Daarnaast geeft het interieur
de bewoners de mogelijkheid om de woning persoonlijker te maken. Via het interieur kun je dingen creëren, die anderen niet
hebben. De kleinzoons van mevrouw de Wit hebben een spiegel in
de keuken gemaakt met eronder een ombouw voor de radiator.
Andere bewoners in het gebouw hebben het bewonderend bekeken en een aantal hebben het zelfs nagemaakt. Dat vindt ze toch
wel leuk.
Ten tweede wijzen de bewoners op ambachtelijke spullen in hun
woning, gemaakt door een vakman, zoals tafels en kasten. Het
echtpaar Beekman heeft een grote kast in de woonkamer staan.
Ze vinden deze kast praktisch, maar ook bijzonder vanwege de
manier waarop de kast gemaakt is.

De beleving van de woning beperkt zich niet alleen tot tastbare,
functionele aspecten. Ook gevoelsmatige aspecten spelen mee in
het thuis voelen in de woning. Door geen van de respondenten is
het gevoel van thuis zo duidelijk verwoord als door mevrouw Boskamp (68 jaar):
Wanneer ik thuiskom van mijn escapades elders en weer
op het station sta, dan denk ik ha lekker naar mijn huisje.
Ja, daar heb je gewoon je eigen veilige plek, waar je de
deur achter je dicht kan doen en je weer helemaal je eigen gang kan gaan. […] Ja en als je weer op je eigen plek
bent dan kun je weer helemaal jezelf zijn, je hoeft geen
pose op te houden. Het is gewoon heel lekker om een eigen plek te hebben. En zoveel ruimte ook. Ik voel me wel
rijk ja.
Deze mevrouw benoemt verschillende aspecten binnen haar woning, zoals het hebben van een eigen plek, jezelf kunnen zijn en je
eigen gang kunnen gaan. Voor de meeste mensen is het gevoel
van thuis niet zo makkelijk te beschrijven. Om de persoonlijke
ruimte concreter te maken, is daarom gesproken over het belang
van persoonlijke objecten. De uitkomsten daarvan zijn de focus
van deze paragraaf.

5.4.1 Persoonlijke spullen
Ik heb mensen gevraagd welke voorwerpen of meubels belangrijk
voor hen zijn. Sommige mensen vonden deze vraag lastig te beantwoorden of reageerden in eerste instantie afwijzend: “Ik vind
spullen niet belangrijk” of “als iets weg moet, moet het weg”.
Toch kwamen in de loop van de gesprekken bij iedereen voorwerpen naar voren die een speciale waarde hadden.
Allereerst waren dit zelfgemaakte (of bewerkte) spullen, zoals
schilderijen, borduurwerk of meubelstukken. Meneer Wijers vertelt over de kist die hij zelf heeft gemaakt en die nu in het kleine
kamertje staat. “Daar zit ook nog wel een verhaal aan”. Het is
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beetje bij, je moet sfeer maken. En voor de gezelligheid. Als je dan
binnenkomt dan denk je ja het is hier toch wel gezellig. Het zijn
herinneringen. Mijn man heeft deze lamp gemaakt, die brandt om
vier uur al”.
De spullen maken het interieur (en woning) persoonlijk. Via het
interieur kan de bewoner een persoonlijke stempel op de woning
drukken. Het geeft sfeer en gezelligheid. Daarnaast kan het interieur de woning een bepaalde vertrouwdheid geven, wanneer mensen ouder worden. De vrouw van meneer Peters is twee jaar geleden overleden. Hij heeft het appartement in de IJsselflat waar ze
12 jaar geleden samen zijn gaan wonen, met zijn vrouw ingericht.
Hij vertelt dat hij zich daardoor thuis voelt. “De flat zoals die is
ingericht, zo hebben we die samen ingericht, dat is dus prettig
voor mij”. Hij wijst in het bijzonder op de vitrinekast met kristal.
Meneer vertelt: “Dit lampje heb ik ook altijd aan in de kast, mijn
vrouw noemde dit haar ‘pronkkast’. Ik heb pas nog een paar dingetjes erbij gekocht, van dat kristal”. De kast houdt de herinnering
aan zijn vrouw levend. Samen met de hulp zorgt hij ervoor dat de
kast schoon blijft en hij zet zelfs de interesse van zijn vrouw door
met het kopen van nieuwe items voor in de kast.
Voor mevrouw Boskamp is het interieur nauw verbonden met
haar persoonlijkheid. Het interieur vormt een weerspiegeling van
wat zij belangrijk vindt. In de loop der jaren heeft ze echter zoveel
spullen verzamelt dat ze het overzicht is kwijtgeraakt. Sinds een
jaar is ze daarom bezig met het uitzoeken van alle spullen. Ze
loopt haar boeken langs, heeft de slaapkamer opgeruimd en alle
oude verfpotten in het schuurtje weggedaan. Ze zegt: “Ik ben nu
bezig mijn hele huis op te schonen. Na zoveel jaar is dat gewoon
noodzakelijk. Dan heb je zoveel aangesleept… Ik wil weer precies
weten wat ik heb en… Maar dat heeft ook een andere functie,
namelijk om meer structuur aan te brengen in mijn leven. En te
kijken wat ik nou echt nog wil ermee. Wat mijn prioriteiten zijn,
waar mijn belangstelling ligt. Daar ben ik nu al een jaar, bijna een
jaar mee bezig, sinds hij [nieuwe partner] in mijn leven gekomen
is”.
Tijdens het opruimen van haar interieur maakt mevrouw Boskamp ook haar hoofd leeg. Dit is voor haar een heel bewust proces. Ze wil zich weer gezonder voelen en het opschonen van haar
interieur maakt daar deel van uit. Niet iedereen is hier zo bewust

M: Het is een hele handige kast. Er kan ontzettend veel in
… het leuke van de kast is dat er geen enkel stukje metaal
in zit. Alles loopt op hout. Vandaar dat het ook …(opent
de deur).
V: …lekker knarst.
M: Met houten pennen is hij in elkaar gezet. En als we
hem nou allebei vreselijk hadden gevonden, dan was hij
allang vervangen geweest, natuurlijk. Maar dat is niet zo,
want we vinden het toch een aparte kast.
Het echtpaar Wijers heeft de kast, die gemaakt is door een meubelmaker in Amsterdam, meeverhuisd naar Zutphen. Meneer
Wijers: “Ik vind hout ook mooi. Het wordt steeds mooier”. Ambachtelijke producten stralen een bepaalde degelijkheid en kwaliteit uit, wat deze bewoners belangrijk vinden. Het hout krijgt in de
loop der jaren ook steeds meer karakter.
Daarnaast wordt waarde gehecht aan spullen die geërfd zijn: het
theekastje van schoonmoeder, het bureau van vader, de dovenpot
van moeder, de kast met kristal van de overleden vrouw, de lamp
gemaakt door de overleden man, de vazen van vroegere buren en
ga zo maar door. Allerlei spullen, die vaak “meer dan 100 jaar
oud” zijn. Mevrouw Wijers vertelt: “Wij hebben in de gang ook
nog een barometer hangen, die heeft mijn vader helemaal uitgesneden. En dat ook, dat bordenrek is allemaal houtsnijwerk van
mijn vader. Nou hopen dat de kinderen dat ook nog in ere houden. En anders, nou ja daar kun je niks aan doen”. Dit citaat sluit
enerzijds aan bij de waarde van zelfgemaakte spullen. Aan de
andere kant is het een erfenis, waarvan het echtpaar hoopt dat
het in de familie blijft.
Erfenissen zijn vaak verbonden met bepaalde herinneringen. Mevrouw de Wit vertelt: ”Daar hangen nog twee bordjes van mijn
grootvader, die zijn over de 100 jaar. Dat vind ik leuk. En de vazen
op die kast … Dat zijn allemaal herinneringen. Een chocoladekan
nog en de dovenpot van mijn moeder …”.
Mevrouw de Wit vindt het belangrijk om deze spullen bij zich te
houden. Wanneer ik vraag waarom, antwoordt ze: “Om de sfeer.
Dat heeft iedereen niet, dan vind ik dat wel leuk. Het hoort er een
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mee bezig. Meneer Peters heeft het moeilijk met het overlijden
van zijn vrouw. Overal liggen stapels papier. Daardoor oogt zijn
interieur wat rommelig. Hij vindt het zelf ook niet prettig, want
door de stapels post kan hij niet meer aan zijn bureau werken. En
dit, terwijl hij vroeger altijd heel ordelijk was. De zorgen in zijn
hoofd weerspiegelen zich in zijn interieur. Nu zijn de stapels post
geen waardevolle of persoonlijke spullen, maar het voorbeeld
illustreert wel dat hoe mensen zich van binnen voelen zich weerspiegelt in het interieur. Een opgeruimd interieur zorgt voor een
opgeruimd hoofd.
Naast het opruimen is mevrouw Boskamp altijd bezig met het
ordenen van spullen. Naast haar meditatiestoel heeft ze onlangs
een tafeltje neergezet met klankschalen. Wanneer ze haar huis
heeft opgeruimd, wil ze daar misschien weer wat mee gaan doen.
Ze struint ook nog steeds winkels af voor nieuwe spullen. Wanneer ze een koopje tegenkomt neemt ze het mee. Zo is haar interieur steeds in ontwikkeling. Ze zegt: “Voor mij is mijn interieur
heel belangrijk, want ik kom eigenlijk uit een kunstenaarsfamilie.
Dus die hadden heel veel met interieur en kunst en dingen aankleden …[…] nee, ik heb het niet echt meegekregen, maar wel dat
ik graag met mijn handen werk en dat ik gevoel heb voor inrichten. Dat ik met niets iets kan maken, iets doen. Zo neer weet te
zetten dat het allemaal op zijn meest voordelig uitkomt.[…] dus zo
verzamelt u van alles om u heen? Ja, dat is eigenlijk mijn lust en
mijn leven om er zo warm en gezellig mogelijk bij te zitten”.
Verder noemden mensen de spullen van kinderen, die hoewel ze
op zolder stonden van betekenis waren, boeken en foto’s.

best wel moeite mee. Toen wij gingen verhuizen heb ik veel
bloemschik spullen weggedaan, want ik dacht dat kan toch nooit
meer. Dus heb ik ook van dat soort dingen heel veel weggedaan.
Niet wetend dat ik dat later toch weer op zou pakken. Er komen
ook wel spullen weer terug, maar dat zijn toch wel dingen die voor
mij een hele impact hebben gehad. En je bewaart van de kinderen
natuurlijk dingen van school”.
Meneer Verhagen heeft de verhuizing anders ervaren dan zijn
vrouw. Hij had niet zoveel moeite met het wegdoen van spullen.
Tijdens het interview hebben ze de volgende discussie:
V: We hebben heel veel weggedaan. Echt heel veel. En
daar heb ik echt ook heel veel moeite mee gehad.
M: Ik kon het heel makkelijk wegdoen. Het werd niet
meer gebruikt, dan heeft het voor mij ook geen zin meer
om te bewaren.
V: Maar het zijn toch ook wel dingen die emotionele
waarde hebben. Die je gewoon niet kwijt wil. En daar heb
jij dan minder moeite mee als ik. Dat heb ik toch wel
meer.
Meneer denkt pragmatisch. De spullen die hij niet meer gebruikt,
hoeft hij ook niet te bewaren. En mocht het in de toekomst zo zijn
dat hij toch iets nodig heeft, dan kan hij het altijd aan de buurman
vragen. Bovendien zegt hij: “Hoe meer ruimte je hebt, hoe meer
troep je verzamelt”.
Wanneer ik haar vraag of ze liever een groter appartement had
gehad, zodat ze haar spullen mee kon nemen sluit ze zich bij de
mening van haar man aan. Op een gegeven moment in je leven
moet je toch afstand van bepaalde spullen doen. Je kunt niet alles
bewaren. Ze zegt: “Een mens bewaart natuurlijk veel, maar aan de
andere kant is het denk ik wel zo naarmate je ouder wordt weet je
dat je van bepaalde dingen afstand moet doen”.
Mevrouw Post bereidt zich voor op de naderende verhuizing. Ze
heeft al veel spullen weg moeten doen, zoals boeken en meubels.
Ze heeft er moeite mee, omdat het wegdoen van spullen haar
confronteert met het ouder worden. Ze zegt: “Het takelt zo af
allemaal. Aan de andere kant denk ik ook, die bureaus die stonden
er maar. Toen mijn man met 60 jaar ophield met werken, toen zei

5.4.2 Verhuizen: wat gaat mee?
En verhuizing is hèt moment in een mensenleven waarop je geconfronteerd wordt met de spullen die je hebt. Vooral wanneer
mensen kleiner gaan wonen. Het echtpaar Verhagen is acht jaar
geleden verhuisd van een eengezinswoning naar een appartement. Mevrouw Verhagen vond het moeilijk om bepaalde spullen
weg te doen, die emotionele waarde voor haar hadden. Ze licht
toe: “Ik had bijvoorbeeld een hobby van poppen in klederdracht,
maar die heb ik allemaal weggegeven. Die heb ik allemaal aan
iemand gegeven die dat als hobby had. Dat soort dingen had ik
78

hij: ik ga weer studeren. Hij mocht van zijn kantoor kasten, een
bureau, zo iets meenemen. Dat hebben we allemaal helemaal
naar boven getakeld en eigenlijk kreeg hij al snel epileptische
aanvallen. Er is niks van gekomen. Ook van zijn studie niet of dat
hij boven zou zitten te werken”. De boeken, die in de loop der tijd
verzameld zijn, kunnen niet meer gelezen worden. Het speelgoed
van de kinderen, de boeken van de middelbare school … het zijn
allemaal spullen die niet meer gebruikt worden, maar die wel
symbool staan voor een bepaalde periode in het leven van mensen. Het wegdoen van die spullen kan een emotioneel proces zijn,
omdat tegelijkertijd een periode in het leven afgesloten moet
worden. Een periode die nooit meer terug zal komen. Mevrouw
Breedveld zegt hierover: “Ik denk dat als het eenmaal weg is …
ach, ik kijk er nu ook niet naar om. Het is gewoon het idee dat het
er niet meer is. Dat is het denk ik. Je doet er nu ook niks mee, je
kijkt er nooit naar. Het staat er maar”.
Het echtpaar Wijers kijkt net als het echtpaar Verhagen verschillend tegen hun bezittingen aan. Ze hebben altijd in een appartement gewoond en hebben hun bestaande meubels altijd mee
verhuisd. Mevrouw Wijers heeft van haar ouders een nuchtere
kijk op spullen meegekregen. Ze vertelt: “Stel er moet een bed in
de kamer staan, ik noem maar wat, als dat dan belangrijker is op
dat moment dan moet het andere wijken. Ik bedoel op die manier
heb ik tenminste geen hechting. Dan gaat wat nodig is voor. Daar
waren mijn ouders ook zo makkelijk in. Toen zij wat kleiner gingen
wonen hebben zij een open huis gehouden. Degene die wat mee
wilde nemen die nam maar mee. Die hechten daar ook helemaal
niet aan”. Meneer Wijers vindt dat de spullen toch wel sfeer
geven. De houten meubels worden met de tijd alleen maar mooier. Bovendien zit achter een aantal meubelstukken een speciaal
verhaal, zoals de stoel bij de telefoon. “Het is toch iets wat bij
hoort”, zegt hij.
Even later praat ik met het echtpaar over het aanpassen van de
slaapkamer bij ziekte. Mevrouw heeft aangegeven dat het appartement weinig flexibiliteit biedt. Er is geen plek om een extra bed
neer te zetten in geval van ziekte. We praten over de mogelijkheid
om de bedden uit elkaar te schuiven. Er ontstaat een levendige
discussie over het nachtkastje wat dan weg zou moeten. De rollen
lijken ineens omgedraaid.

M: Tuurlijk, dat kan best. Dat kastje kan gewoon weg.
V: Het kan niet weg, want het zit hartstikke vol.
M: In tijd van nood, dan gaat dat kastje toch weg!
En zo discussieert het echtpaar nog even verder. Ineens blijkt het
toch niet zo makkelijk om spullen weg te doen en plaats te maken
voor bijvoorbeeld een bed.
Het echtpaar Beekman woont met veel plezier in hun bungalow.
Ze hebben er nooit over nagedacht hoe het is om kleiner te gaan
wonen. Dat is volgens meneer nog zo ver weg. Al rondkijkend
benoemen ze een aantal spullen die mee moeten: zoals de bank,
de eettafel en de muziekinstallatie. Mevrouw zegt: “Dat wil ik
graag allemaal wel meenemen, maar verder ben ik eigenlijk niet
zo gehecht aan spullen. Het kan me niet schelen. Er zijn mensen
die doen een moord voor bepaalde dingen … Maar dat heb ik
helemaal niet. Want als er eens iets stuk gaat, dan zeg ik nou ja
dat is jammer dan. Ik stel andere prioriteiten. We hebben daar in
die kast spullen van mijn schoonouders, van mijn ouders … zoveel
dingen. Je kunt het toch niet meenemen allemaal, dus ik vind het
niet belangrijk”. Die prioriteiten zijn bijvoorbeeld goede muziek,
hun poezen of met het oog op ouder worden beschermd wonen.
Het hoofdstuk ’toekomst’ gaat hier verder op in.
5.4.3 Conclusie
De spullen die mensen om zich heen verzamelen helpen bij het
creëren van sfeer en gezelligheid. Door middel van spullen kunnen
bewoners een persoonlijke stempel op de ruimte drukken. Het
interieur geeft een standaard ruimte een bepaalde vertrouwdheid. Daarnaast roepen spullen bepaalde herinneringen op. Dit
kan met name belangrijk zijn voor mensen die een dierbaar persoon verloren hebben. Voor sommige mensen is het interieur
nauw verbonden met het persoonlijk welzijn. Het proces van opruimen kan in dat geval bijdragen aan meer rust in het hoofd en
overzicht in het leven. Toch is het besef aanwezig dat als je ouder
wordt je afstand moet doen van spullen. Vaak worden andere
behoeften belangrijker, zoals het wonen in een veilige en beschermde omgeving. De mate van gehechtheid is per persoon
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verschillend. De een denkt pragmatisch, de ander heeft veel moeite met het wegdoen van spullen.
Tot slot is het meer abstracte gevoel van thuis belangrijk om prettig te kunnen wonen. Een plek voor jezelf hebben, jezelf kunnen
zijn, veiligheid en bescherming zijn hierbij belangrijk.
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5.5 Sociale ruimte

bank tegen dezelfde muur als de televisie. Alleen vanuit de twee
stoelen, waar het echtpaar altijd op zit, is de televisie goed zichtbaar. De stoelen staan in de ruimte tussen het zitgedeelte en de
eettafel, zodat er omheen genoeg ruimte is. De bank staat tegen
de muur, omdat deze ruimte toch niet wordt gebruikt. Mevrouw
vindt vooral het gevoel van ruimte belangrijk: geen groot obstakel
in de ruimte zoals de bank, maar compacte stoelen. Bijkomend
voordeel is dat de kleinkinderen in deze ruimte fijn kunnen spelen.
Wanneer de kleinkinderen ziek zijn, zet mevrouw de bank wel
eens op de plek van de stoelen neer, zodat ze languit in de bank
kunnen liggen en televisie kunnen kijken. Zelf zit ze liever in de
stoel. De kleinkinderen zijn belangrijk voor het echtpaar. “Het
verrijkt je leven”, zegt mevrouw, “Vanwege het contact en je kunt
leuke dingen met ze doen”. Een woning die dit contact ondersteunt is daarom belangrijk.
Mevrouw Boskamp vindt de televisie juist een storend element in
de ruimte. Vooral wanneer er mensen op bezoek zijn. Ze heeft wel
eens meegemaakt dat ze bij kennissen thuis kwam, die de televisie
niet uitzetten. De aandacht lag toen vooral bij het televisieprogramma en niet bij elkaar. Daarom staat de televisie bij haar in
een kamer op de eerste verdieping. Wanneer ze een programma
graag wil zien, gaat ze in die kamer zitten, maar aldus mevrouw
komt dat niet zo vaak voor.
Naast de woonkamer met zitplekken en een televisie is de eettafel
een belangrijke plek om mensen aan te ontvangen. Hoe groter het
aantal bezoekers, hoe flexibeler er met de hoeveelheid ruimte en
beschikbare meubelstukken wordt omgegaan. Bij het echtpaar
Breedveld staat de tafel normaalgesproken tegen de wand. Wanneer ze eters krijgen schuiven ze de tafel van de wand af. Meneer:
“We zetten hem[de eettafel] dwars als we eters krijgen”. Mevrouw: “Of we zetten hem een stukje van de muur af. Ach, dat is
zo gedaan. Dat vind ik niet zo erg. Ik wil gewoon meer ruimte
houden. Dan heb ik het er wel voor over, dat als je eters hebt, dat
ik de tafel even moet verschuiven”. In het dagelijks leven creëert
het echtpaar het liefst zoveel mogelijk ruimte, net zoals met de
compacte stoelen in de woonkamer. Wanneer er visite is wordt de
inrichting tijdelijk aangepast, om iedereen een plek te kunnen
geven.

Niet alleen jijzelf en de spullen bepalen de beleving van de ruimte,
maar ook andere mensen kunnen een bijdrage leveren aan het
woonplezier. Het kunnen ontvangen van mensen, waardoor je een
bepaalde persoonlijke rol kunt vervullen, kan vooral op latere
leeftijd erg belangrijk zijn.
In deze paragraaf worden de sociale contacten binnen en buiten
de woning beschreven. Het belang van hulp in de nabije omgeving
wordt toegelicht en tot slot geven de bewoners hun mening over
de voorzieningen in de wijk. Hoewel het onderzoek eerst was
toegespitst op het leven binnen de woning, blijken deze laatste
aspecten van essentieel belang te zijn in het kunnen blijven wonen
in de huidige woning.

5.5.1 Contacten binnen de woning
Uit de gesprekken blijkt dat allerlei sociale activiteiten een plek
hebben binnen de woning. De respondenten hebben met hun
inrichting ingespeeld op te ontvangen bezoek. De woning hoeft
niet permanent ruimte te bieden aan bezoekers, maar het is prettig wanneer de woning de nodige flexibiliteit biedt om deze activiteiten op te kunnen vangen.
Het merendeel van de sociale contacten bestaat uit bezoek van
kinderen, kleinkinderen en vrienden. In de woonkamer staan
meestal genoeg stoelen en banken om het reguliere bezoek te
kunnen ontvangen. Tijdens feestdagen worden zonodig extra
stoelen bijgeschoven. In sommige gevallen wordt de televisie
betrokken bij de sociale activiteiten. Het is dan belangrijk dat vanuit verschillende gezichtspunten de televisie goed zichtbaar is. Dit
is het geval in het appartement van het echtpaar Wijers. Zij kijken
met vrienden meestal even televisie voordat ze gaan kaarten. Ook
wanneer hun kinderen er zijn zetten ze de televisie wel eens aan,
bijvoorbeeld om wielrennen te kijken. Ze hebben de bank zo
neergezet, dat je zowel met z’n tweeën als met meerdere mensen
goed de televisie kunt zien.
Het echtpaar Breedveld past één keer in de week op hun twee
kleinkinderen van zeven en drie jaar. Normaalgesproken staat de
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Het echtpaar Wijers heeft de tafel zo neergezet, dat deze met
kerst uitgeschoven kan worden. Normaalgesproken heeft de tafel
vier plekken en biedt het genoeg ruimte om aan te eten, te schrijven of met vrienden aan te kaarten. Meneer doet op de vloer voor
de tafel dagelijks zijn oefeningen. Wanneer de kinderen en kleinkind met de kerst op bezoek komen, wordt deze ruimte gebruikt
om de tafel groter te maken. Net als bij het echtpaar Breedveld
wordt de ruimte op verschillende manieren gebruikt. Wanneer de
tafel in elkaar geschoven is, wordt de open ruimte gebruikt als
verkeersruimte of als ruimte voor oefeningen. Wanneer de kinderen op bezoek zijn, worden in deze ruimte extra zitplekken gecreëerd.
Het echtpaar Beekman heeft een verlaagd eetgedeelte in hun
bungalow. Ze hebben de eettafel op maat laten maken, met een
extra verlengstuk. Meneer vertelt: “In de garage staat een verlengstuk, dat steken we hier zo in. Dan komt hier een stoel en hier
een stoel [aan beide zijden] en opa zit hier[aan het hoofd] op de
kruk”. Mevrouw: “Dat hebben we precies uitgedacht”. Meneer:
“Die tafel hebben we helemaal op maat laten maken”. Mevrouw:
“Ja die tafel hebben we helemaal op maat laten maken. Hij had
nog wat breder mogen zijn”. Meneer:[…] “Normaal hebben we
twee eters en dan zitten we gezellig met z’n vieren aan die tafel”.
Afhankelijk van het aantal eters, wordt de eettafel verder uitgebreid. Met twee vrienden op bezoek is de tafel prima. Met drie
kleinkinderen, wordt de bureaustoel erbij gezet aan het hoofd.
Met de kinderen en kleinkinderen samen, wordt het verlengstuk
uit de garage gehaald.
Een derde plek die belangrijk is met het oog op bezoek, is de logeerkamer. Wanneer de woning groot genoeg is hebben de bewoners de mogelijkheid een aparte kamer voor bezoek te reserveren. Het echtpaar Post bewoont met zijn tweeën een hoekhuis.
Een van de kamers op de eerste verdieping gebruiken ze nu als
logeerkamer, voor hun dochter uit Amsterdam. Het echtpaar
maakt zich klaar om te verhuizen naar de IJsselflat, tenminste daar
willen ze het liefst heen. In het C-gedeelte hebben de appartementen een ruime woonkamer, met een slaapkamer en een
tweede kamertje. Mevrouw heeft al nagedacht over de inrichting
van dit kamertje. Er moet onder andere een logeerplek komen.
Mevrouw: “We hebben een dochter, die weduwe is, die woont

ook in Amsterdam. Die komt altijd nog wel een weekend per
maand hier. En hier kan ze natuurlijk uitgebreid slapen. Ik heb al in
gedachten dan zet ik daar[in het toekomstige appartement] een
slaapbank in dat aparte kamertje en dan kan ze gewoon bij ons
blijven komen. Dus daar hou ik ook wel rekening mee”.
Ook de bungalow van het echtpaar Beekman is ruim genoeg voor
een aparte logeerkamer. Deze kamer ligt op de eerste verdieping,
waar tevens een tweede badkamer is gesitueerd. Het echtpaar
zelf slaapt beneden, dus de gasten kunnen hun eigen gang gaan.
Het echtpaar vertelt:
V: De logeerkamer is ook een lekkere kamer. Maar daar
verblijf ik dus niet. Maar onze gasten zijn altijd erg enthousiast over de logeerkamer.
M: Lekker boven
V: Daar merk je gewoon verder niks van. Zij gaan hun eigen gangetje. Als onze Engelse vrienden komen zet ik een
hele tray neer met allerlei koffie en thee voorzieningen.
Zo’n snelkokertje staat boven, een waterkokertje, dus die
…
En even later:
M: We hebben een oude Engelse vriendin, die heeft ettelijke keren hier gelogeerd. Ze noemden het my Dutch
Home.
De bungalow is een thuis voor het echtpaar, maar eens in de zoveel tijd ook een thuis voor hun vrienden. Op de eerste verdieping
hebben zij voor een week hun eigen wereld. Met het neerzetten
van bloemen, koffie en thee probeert mevrouw Beekman een
tijdelijk thuis voor haar gasten te creëren.
In de appartementen ben ik een paar keer een opklapbed tegengekomen voor logés. Bijvoorbeeld bij het echtpaar Verhagen. Af
en toe komt hun zoon uit Soesterberg logeren of een zus die weduwe is. Maar niet zo vaak, daarom hebben ze voor een opklapbed gekozen in plaats van voor een vast bed. Soms gebruiken ze
dit bed wanneer een van beiden ziek is. Mevrouw: “Maar op de
eerste plaats dat je toch een logé kunt hebben. Dat is toch wel
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belangrijk”. Het echtpaar Wijers heeft ook een opklapbed staan in
het kleine kamertje. Het is een tweepersoonsbed, mevrouw: “Gelukkig een ouderwets klein model anders zou het niet kunnen. We
hebben een zoon in Italië wonen dus we moeten logeerruimte
hebben. Ze komen met kerst ook weer, dan slaapt mijn zoon met
zijn vrouw hier en mijn kleindochter op de bank”. Vooral wanneer
de familie of vrienden ver weg wonen, is een logeerplek belangrijk. Zo kunnen mensen op bezoek komen en kunnen contacten
onderhouden worden.
Sociale contacten worden niet alleen onderhouden door mensen
te ontvangen, maar ook door mensen te bellen. De telefoon wordt
vaak gebruikt. Mevrouw Beekman heeft ’sociale contacten’ als
activiteit in haar boekje geschreven. Tijdens het gesprek komt
naar voren dat ze in de ochtend vaak belt met vrienden en familie:
“Ik ben degene die dat meestal doet, veel bellen. Er zijn veel
vrienden, kennissen, kinderen waarvan je op de hoogte moet
blijven, hoe de situatie is. Ik heb nog twee zussen waar ik veel
contact mee heb, dus er wordt druk gebeld. Dan vliegt de tijd”.
Meneer Peters belt elke zondag met zijn schoonzus. Vaak is het
cryptogram in de krant de aanleiding om te bellen. Meneer vertelt: “Ja, dan kun je wel zeggen die puzzel dat hoeft niet, maar
voor mij hoort dat gewoon erbij dat cryptogram. En daar blijf je
dan wel eens een keer in steken, dat lukt niet altijd. Dan bel ik dus
mijn schoonzus op in Veendam. We hebben altijd elke week, zondags meestal contact: heb jij de crypto al? Ja, maar ik zit met een
woordje. Nou zeg ik: ik heb nog drie woordjes niet. Dan helpen we
elkaar zo een beetje verder. Daar heb ik goed contact mee”.
De hierboven genoemde contacten nemen niet alleen ruimte in
aan tafel of op de bank, maar ook via de spullen die zij nodig hebben of nodig hebben gehad. Naast de spullen van de bewoners,
bevat de woning bijvoorbeeld speelgoed voor de kleinkinderen of
oude schoolboeken van de kinderen. Het echtpaar Beekman heeft
allerlei spullen voor hun kleinkinderen in de trapkast grenzend aan
de woonkamer staan. In de garage staan bovendien twee crossfietsen voor hun kleinzoons. Op de zolder van het echtpaar Breedveld staan dozen vol oude schoolspullen van de kinderen.
Niemand kijkt er naar om, toch worden deze spullen meestal bewaard tot mensen naar een kleinere woning verhuizen.

Naast het contact met kinderen, kleinkinderen en vrienden, kunnen ook contacten met onbekenden het woonplezier in de woning
vergroten. Het echtpaar Verhagen is actief binnen de Vereniging
van Eigenaren van hun woontoren. Wanneer er iets gerepareerd
moet worden, komen de monteurs meestal bij hen over de vloer.
Mevrouw: “Dat is wel een van de leuke dingen hier in de toren,
dat we heel veel dingen proberen te bedenken voor de bewoners.
Hoe het alsmaar beter kan. Dat houd je ook fris, het houdt je bezig. En het contact. Als de lift monteur of wie dan ook … iedereen
drinkt altijd hier koffie, ze eten hier het brood op. Dat houdt je
ook wel jong. Ik vind dat leuk, die monteurs zijn altijd jonge jongens. Ik weet al precies hoe de kinderen en zo eruit zien. Dat is
echt heel leuk”.
Een bijzonder sociaal contact kwam ik tegen in het huis van het
echtpaar Beekman. Voor hen hebben de twee poezen een speciale plek in hun leven. Mevrouw: “Ze zijn ons heel erg dierbaar.
Mensen die geen dieren hebben begrijpen het niet. Je kunt niet
zeggen ze zijn een vervanger van kinderen, dat is anders”. Meneer: “Maar voor ons dagelijkse leven, ons gewone dagelijkse
leven, zijn ze belangrijker”. Mevrouw legt uit dat ze er gewoon bij
horen. Met zijn vieren vormen ze een gezin en dat terwijl ze in het
verleden hondenliefhebbers waren. Het echtpaar zou ook nooit
verhuizen wanneer de poezen nog in leven zijn. Ze willen niet dat
de poezen op hun oude dag nog op een nieuwe plek moeten
wennen.
5.5.2 Hulp van buiten
Naarmate mensen ouder worden, komen steeds meer bekenden
om hen heen te overlijden. De kennissenkring wordt steeds kleiner. Mevrouw de Wit woont alleen in de Brink-Zuid. Ze zegt: “Ik
vind het wel jammer dat je niet meer aanloop hebt. Dat er niet
iemand even binnenkomt. Maar ja, dat is niet meer zo”. Ze vertelt
dat het moeilijk is om nieuwe contacten op te bouwen. Ze praat
wel met nieuwe mensen, maar daar blijft het meestal bij.
De man van mevrouw Post heeft een beroerte gehad en is behoorlijk doof. Hij kan mensen slecht verstaan en trekt zich langzaam aan terug uit het sociale leven. Mevrouw probeert nog zo
veel mogelijk overal langs te gaan. Ze zegt: “Maar ik ga gewoon
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wel overal naartoe als er wat is. Naar een verjaardag bijvoorbeeld.
Maar langzaamaan vraag je de mensen niet meer terug, omdat
mijn man daar zo’n hekel aan heeft. Je komt er best wel een
beetje alleen staan als het erop aankomt”.
In het geval van mevrouw de Wit vormt het contact met professionals, zoals de thuiszorg, een vervanging van vroegere contacten.
Mevrouw: “De thuiszorg komt iedere dag mijn kousen uittrekken.
Ik kan ze wel aan krijgen. Je kunt er geloof ik wel apparaatjes voor
krijgen, maar je vindt het ook wel leuk dat ze even komen. En ik
kan ook heel goed met die meisjes, heel leuk. Het is niet anders”.
Ze vertelt dat het moeilijk is om nieuwe contacten op te bouwen.
Ze praat wel met nieuwe mensen, maar die nodigen je niet zomaar uit. “Je weet ook niet wat je aanhaalt”.
Naast de thuiszorg heeft mevrouw de Wit één keer in de week een
alfahulp, die haar helpt in de huishouding. Ze heeft deze hulp al 10
jaar en ze kunnen goed met elkaar overweg. Ze vindt het niet
vervelend om het huishoudelijk werk uit handen te geven. Ze
vertelt: “Ze doet het allemaal wel vlug … maar zij is ook veel kwieker. Als ik het zelf doe, moet ik het veel langzamer doen. En als je
het zelf niet zo goed kunt is het ook wel fijn hoor, dan geef je het
ook wel meer uit handen”.
Tot 12 uur is de huismeester in de Brink-Zuid aanwezig. De bewoners kunnen zijn hulp inschakelen bij allerhande karweitjes, zoals
het verwisselen van een lamp. Hierdoor hoeven oudere mensen
niet op een trap te klimmen, wat de kans op ongevallen in de
woning verkleint.
Mevrouw Breedveld krijgt ook hulp in de huishouding en sinds
kort hulp bij het onderhoud van de tuin. De laatste hulp komt op
afroep: ze belt de man op voor het zwaardere werk, bijvoorbeeld
wanneer er gespit of iets verplaatst moet worden. Mevrouw is blij
dat ze de tuin met zijn hulp zo mooi kan houden.
Meneer Peters is erg tevreden met zijn twee hulpen. Elke dinsdag
komt één van de twee. Egbertje komt al 19 jaar bij hem over de
vloer. Ze weet precies hoe ze de ’pronkkast’ van zijn overleden
vrouw moet schoonmaken en zet alles keurig weer terug. Eens in
de zoveel tijd zeemt ze de ramen, dan geeft ze meneer van tevoren een seintje om de gordijnen eraf te halen. Meneer: “Het is
fantastisch hoor, zoals ze dat doet”. Daarnaast krijgt meneer Post
drie keer per week een warme maaltijd via het cateringbedrijf. Hij

mist de uitgebreide maaltijden die zijn vrouw altijd bereidde, maar
vindt dit een prima oplossing.
Het voordeel van de IJsselflat vindt meneer Peters, dat wanneer
hij hulp of zorg nodig heeft deze met een druk op de knop aanwezig is. Meneer: “Want ergens anders in de Zuidwijken dan moeten
ze vanuit hier daar naartoe, dat duurt altijd langer dan dat ze hier
… en ze hebben hier zelfs een sleutel”.
Voor het echtpaar Post is de afwezigheid van directe zorg in hun
hoekhuis in de Braamkamp de belangrijkste reden om te verhuizen. Mevrouw heeft nu het gevoel dat ze alleen voor de zorg van
haar man staat. Ze heeft wel telefoonnummers van de buren,
maar die zijn overdag altijd weg. Ze is bang dat wanneer haar wat
overkomt, haar man in een verzorgingshuis terechtkomt en dat wil
ze voorkomen. Het liefst verhuizen ze naar de IJsselflat. Mevrouw:
“Daar zit Sensire. Dan krijg je een alarmknopje heb ik gehoord, dat
je dan op het knopje … dat je dan hulp hebt. En mocht mijn man
nog weer minder kunnen, ja dan kun je ook … dan moet je wel
betalen, dat weet ik wel, dan moet je hulp inkopen, maar daar is
het bij de hand.
Het echtpaar Wijers heeft goed contact met de buren in de Waarden. Maar zij hebben niet het gevoel dat ze een beroep op hen
kunnen doen. Mevrouw: “Ja we hebben heel goed contact met de
buren, maar die werken altijd. Die zijn nooit thuis. Zelfs in het
weekend werken ze meestal. Het zijn mensen die zeker willen
doen wat ze kunnen, maar ze zijn niet beschikbaar”. Meneer vult
aan: “En wij zijn ook niet zo dat we daar gebruik van maken. Want
er zijn er wel meer die gezegd hebben als het echt nodig is dan
kun je ons ook ’s nachts bellen, maar dat doen we niet makkelijk”.
Daarnaast wordt de hulp die ze van kennissen kunnen vragen
steeds beperkter, omdat dat ook oude mensen zijn. Meneer vertelt dat hij best wel contact heeft met jongere mensen in de buurt,
maar dat betekent niet dat je een beroep op hen kunt doen. Meneer: “Je kunt best goede contacten met jongelui hebben, maar je
kunt niet claimen dat zij jou gaan helpen”. Enerzijds gaat het om
beschikbaar zijn van hulp in de directe omgeving, anderzijds gaat
het om hulp durven vragen. Wanneer er echt iets is bellen ze
liever de ambulance want “die is daarvoor”.
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In de professionele zorg en hulp heeft vooral mevrouw Wijers niet
zoveel vertrouwen. Ze vertelt: “Daar hoor ik niet zulke leuke dingen over. Dat is het hem nu juist. Dan moet je eigenlijk zelf iemand kunnen krijgen die goed is. Een hele hoop nare dingen hoor
ik. Echt calamiteiten hoor ik hier over.[…] je kunt er niet meer op
rekenen”.
Het voordeel van met z’n tweeën zijn, is dat de een de ander kan
opvangen. Meneer Wijers: “Toen jij niet kon, toen kon ik nog
boodschappen doen en bepaalde dingetjes. Maar als je allebei wat
zou hebben, dan kun je natuurlijk best een of twee keer vragen of
iemand wat mee wil nemen voor je. Dan moet je misschien zorgen
dat de boodschappen thuis bezorgd worden, dat kan ook”.

een keer een beroep doen op je buren en mantelzorg, waar iedereen het over heeft, is natuurlijk prachtig, maar dat kan gewoon
niet. Je zit hier met 15 woningen. Je kunt niet altijd voor iedereen
klaarstaan, dan heb je zelf ook geen leven meer. Plus dat kan ook
gewoon niet”. Volgens mevrouw Verhagen heeft dit mede te maken met de mentaliteit van de generatie. “Kijk, van onze generatie
zijn wij nog wel gewend om altijd klaar te staan voor een ander en
menen wij ook altijd dat dat moet … zo zitten wij nog in elkaar. En
de hele oude mensen hebben zoiets van we moeten voor elkaar
iets doen, terwijl het eigenlijk niet kan. Dat zijn dingen wat hier
meer speelt dan bij de IJsselflat, want daar is als het moet altijd
hulp”. Momenteel staat een van de appartementen leeg. Het
echtpaar heeft de stille hoop dat er mensen komen wonen die
jonger zijn dan 65. Voor de levendigheid in de toren, maar ook
vanwege het bovengenoemde aspect.

Gelukkig zijn er ook positieve ervaringen met de hulp van buren.
Meneer Breedveld doet het schilderwerk aan de woning samen
met de buurman. En in de straat van het echtpaar Beekman wordt
het Noaberschap nadrukkelijk hooggehouden. Meneer Beekman
legt uit: “Is er iemand ziek of wat dan ook, dan wordt onmiddellijk
aangeboden: kunnen we boodschappen voor je doen, moet er nog
gestofzuigd worden?”. Het echtpaar Verhagen gaat in de zomermaanden vaak varen met de boot. Voor hen is het ideaal dat de
buren in de toren op hun appartement kunnen passen wanneer ze
weg zijn. Mevrouw: “De buurvrouw geeft de plantjes water en is
zij er niet dan is er altijd wel iemand anders. Hier is ook een hele
goede sfeer in de toren, heel hulpvaardig iedereen. Dat is hier
heel makkelijk. Post wordt er uitgehaald … Ze letten gewoon op,
dus je kan met een gerust hart weggaan. En dat is natuurlijk wel
luxe”. Mevrouw de Wit heeft onlangs hulp gevraagd aan haar
bovenbuurman. Haar alarm ging vijf kwartier en ze wist niet wat
er mis was. De buurman heeft alles voor haar uitgezocht. Tot slot
zei hij: “Schrijft u maar mijn telefoonnummer op, als u dan wat
heeft dan belt u maar”.
Aan de andere kant moet de hulp die buren aan elkaar geven wel
verantwoord zijn. In de toren van het echtpaar Verhagen wonen
verschillende mensen van rond de 80. Eén mevrouw krijgt veel
zorg van Sensire en doet daarnaast regelmatig een beroep op haar
buren. Bijvoorbeeld om haar naar het ziekenhuis te brengen. Ze is
moeilijk ter been en het is een heel karwei om haar in de auto te
krijgen. Dit levert soms gevaarlijke situaties op. Meneer: “Je kunt

5.5.3 Relatie met omgeving
Vanuit de woning vormen ramen het visuele contact met de omgeving. Een aantal respondenten hebben hun woning zo ingericht,
dat ze tijdens bepaalde activiteiten contact met buiten hebben.
Mevrouw Verhagen schreef als antwoord op haar favoriete plekje:

Eethoek voor het raam:
ruimte voor hobby’s
mooi uitzicht - in de zomer alles groen
voet en fietspad - geen auto’s
mooie zonsondergang
Dit is mijn favoriete plekje
Ze licht toe: “In de zomer zie je geen huis aan de achterkant, dat is
natuurlijk altijd hartstikke mooi. Daarom hebben we de tafel ook
daar neergezet, de eetkamertafel. Er is altijd beweging. En als ik zit
te hobbyen zit ik graag daar, want dan heb je contact met buiten
en dat vind ik heel lekker”. Het echtpaar had zich ingeschreven
voor een appartement hoger in de toren, maar mevrouw is blij dat
ze dat niet gekregen hebben. Ze zegt: “Achteraf ben ik wel heel
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blij dat we dat niet gekregen hebben en dat we op één zitten.
Omdat je meer contact met de grond hebt. Ik denk dat ik me meer
opgesloten had gevoeld”.
Ook de favoriete plek van mevrouw Post is voor het raam. Ze
hebben zelfs de vloer in de keuken verhoogd om naar buiten te
kunnen kijken terwijl ze aan tafel zitten. Mevrouw: “Dan zeggen ze
wel: je moet niet achter de geraniums gaan zitten, maar … (lacht).
Daar heb je een wat ruimer uitzicht. Hier natuurlijk ook wel op de
tuin, maar eigenlijk zit ik altijd met de rug ernaartoe. Daar [in de
keuken] zit ik dan in het hoekje en dan heb ik uitzicht, ik kan net
op die weg kijken daar. […] Niet dat we naar buiten zitten te kijken, maar je ziet ze nog eens wat bewegen … want het is natuurlijk vrij rustig hier. Het is geen doorgaande weg. Je kunt heel ver
kijken. Dan zie je de vogels en in het voorjaar weer het groen.
Daarom zitten we heel veel daar”. Ze vindt het belangrijk dat het
appartement dat ze aangeboden krijgen ook uitzicht biedt. “Ik
moet wat van mij af kunnen kijken. Niet dat ik benauwd kom te
zitten”. Het echtpaar Breedveld woont een stukje verderop. Hun
huis wordt omringd door bungalows en vrijstaande huizen. Mevrouw: “Het is toch aardig om daar naar te kijken in plaats van dat
je bekrompen woont, ingebouwd woont” .
Vooral wanneer mensen oud worden is het contact met de omgeving belangrijk, om het gevoel te hebben dat ze nog steeds deel
uitmaken van de maatschappij. De bungalow van het echtpaar
Beekman is op de tuin georiënteerd. Mevrouw kan zich voorstellen, dat wanneer ze ouder wordt een straatgerichte woning prettiger is. Ze vertelt: “Ik denk wel dat heel veel oudere mensen, zeg
maar als ze 80 zijn of 70 en mensen minder mobiel zijn, dan is een
straatgerichte kamer, een zitkamer, natuurlijk wel leuker. Want ik
zie het ook bij een oude buurman, die nu in de Bornhof zit. Die
heeft een appartement gekocht, het huis staat hier nog te koop.
Die is alleen, weduwnaar, en die kijkt nu gewoon op de bedrijvigheid op straat: mensen die langs gaan, het verkeer en … ja dat is
toch ook wel heel fijn als je alleen bent en je bent ziekelijk of je
bent minder mobiel”.

tact met de buren een belangrijke reden om te blijven wonen in
hun hoekhuis. Meneer: “We hebben goede buren, we kunnen
heel goed met het buurtje opschieten. Dat vind ik heel belangrijk.
Anders besluit je misschien ook om eerder weg te gaan. Of als je
veel herrie in de buurt hebt, als je overlast ergens van hebt …”
mevrouw: “Daar is hier helemaal geen sprake van”. Mevrouw
Breedveld is goed bevriend met mevrouw Post, die twee straten
verder woont. Ze vindt het jammer dat mevrouw Post gaat verhuizen. Mevrouw Breedveld vertelt: “Ik vind het wel erg dat ze weggaat hoor. Daar kon je gewoon naar toe, zonder een afspraak te
maken, gewoon even aan wippen. Dat vind ik heel jammer. Ze
heeft altijd de achterdeur open. Kijk bij die flat moet je aanbellen
om binnen te komen, dat is heel anders”.
Ook het woonplezier van het echtpaar Beekman wordt vergroot
door het goede contact met de buren. Het Noaberschap betekent
enerzijds elkaar helpen, maar aan de andere kant ook van elkaar
op de hoogte zijn. De mensen in de straat kennen elkaar goed,
zowel de naaste buren als de overburen. Meneer: “Ook wel met
de overkant, want daar wonen ook allerlei leuke mensen, aardige
mensen. Meestal jongere mensen natuurlijk, want daar woont nog
een jong gezin en dat is best leuk. Daar zijn het afgelopen jaar
allerlei kindertjes weer bijgekomen en die kennen we allemaal en
ja dat is erg leuk. Als iemand hier in de buurt iets te vieren heeft,
dan wordt de hele straat uitgenodigd. Dat is heel leuk”.
In de toren van het echtpaar Verhagen worden allerlei activiteiten
georganiseerd. Zo hebben ze één keer per jaar een uitje met alle
bewoners. Meneer: “Dat wordt georganiseerd door de bewoners,
iedere keer door anderen. Dat is gewoon hartstikke leuk. De onderlinge contacten zijn daardoor heel sterk”. Daarnaast hebben ze
een pot van lief en leed, waaruit bijvoorbeeld een bloemetje
wordt betaald wanneer mensen 75 worden. Deze activiteiten
vergroten de betrokkenheid tussen de bewoners. Meneer: “Je
hebt wat voor elkaar over, je doet wat voor elkaar. De een kan
meer dan de ander, maar dat maakt niet uit. Iedereen draagt zijn
steentje bij naar kunnen”.
Daarentegen is het wel belangrijk om je eigen vrijheid te kunnen
behouden. Een van de principiële afspraken in het huishoudelijk
reglement van de toren is het met plezier kunnen wonen. Dit
betekent rekening houden met elkaar, maar ook elkaar de vrijheid
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geven om dingen te kunnen doen. Meneer: “Je krijgt eigenlijk min
of meer een woongemeenschap waar de vrijheid heel groot is.
Een enorme saamhorigheid en hulpvaardigheid en aan de andere
kant is er een gigantische vrijheid”. Deze vrijheid is voor hen een
groot voordeel van deze toren. Ze vertellen dat er in de IJsselflat
of de Brink zuid veel meer voor je geregeld wordt. In de toren
hebben ze een grote zelfstandigheid en moeten ze zelf het initiatief nemen om allerlei zaken te regelen. Dat vinden ze prettig.
Mevrouw de Wit maakt niet zoveel gebruik van de activiteiten die
in de Brink-Zuid georganiseerd worden. Ze houdt niet zo van bingo
en verder vertelt ze: “Zondag ’s morgens is er koffiedrinken, maar
daar wordt ook allemaal zo gepraat. Ik ga eigenlijk alleen maar
bridgen”.
Meneer Peters woont in de IJsselflat. Hij vertelt: “Ik voel me hier
wel thuis Als je ergens anders apart in een huis zit dan is het veel
lastiger dan wanneer je hier … want hier heb je tenminste mensen
om je heen, ook in het huis, die je kent. En nou ja, dat kan in een
ander huis natuurlijk ook, daar kun je ook de catering laten komen. Maar ik heb helemaal geen behoefte om ergens anders heen
te gaan. Ik zit hier nou dus 12 jaar … je kent alle medewerkers en
zo”. Op de gang of in de lift kom je elkaar makkelijk tegen. De
bewoners van dezelfde gang komen bij elkaar op verjaardagsvisite. Meneer voelt zich op zijn gemak omdat hij de mensen in het
gebouw kent en omdat hij hulp kan vragen wanneer dat nodig is.
In de buurt waar mevrouw Boskamp woont is regelmatig overlast
van hangjongeren. Met oud en nieuw is tot twee keer toe haar
zijraam ingegooid. Een aantal mensen is vanwege de overlast
verhuisd, maar mevrouw zegt: “Maar ik trek me daar niet zoveel
van aan. Kijk, ik ben mondig genoeg. Ik ga op een gegeven moment naar de politie, ik onderneem actie. Ik ben niet iemand die
ze rechtstreeks aanspreekt, dat helpt niet echt. Ze zijn heel brutaal daarna, dat vind ik wel moeilijk om daarmee om te gaan”. Het
imago van de buurt gaat er wel mee achteruit. Er hebben een
aantal keer berichten in de krant gestaan, waardoor mensen hun
huizen minder makkelijk kunnen verkopen. Door ingrijpen van de
gemeente en extra politie op straat is de situatie beter dan vorig
jaar. Ze mist een plek in de buurt waar mensen elkaar informeel
kunnen ontmoeten. Het lijkt haar wel wat om een leegstaand huis
met de buren op te knappen en daar activiteiten voor en met

elkaar te organiseren. Er zou bijvoorbeeld ook een prikbord kunnen komen waar mensen spullen kunnen aanbieden. Voor de
jongeren zou hier iemand aanwezig kunnen zijn om hen op te
vangen.
De bewoners die ik gesproken heb zijn tevreden over de voorzieningen in de wijk. Voor de kleinkinderen zijn er speelvelden in
bijvoorbeeld de Braamkamp en de Waarden. Meneer Beekman:
“Vooral de kleinzoons vinden het heerlijk. Want ze lopen de tuin
uit en ze kunnen daar rotzooien. We hebben crossfietsen in de
garage staan en een eindje verder is een voetbalveld”.
Het winkelcentrum ‘de Brink’ vinden de respondenten ideaal. Er
zit onder andere een supermarkt, een blokker, een bloemenwinkel, een bakker, een fietsenwinkel en een apotheek. Het echtpaar
Verhagen woont op 200 m afstand van het winkelcentrum. Mevrouw: “Je kunt op het laatst bedenken wat je wilt eten. Dat is
ideaal. Het is natuurlijk wel schitterend dat dat er is, vooral voor
de echte oude mensen”. Mevrouw Boskamp geeft aan dat een
postkantoor een welkome toevoeging zou zijn. Ze vindt het vervelend dat je voor het versturen van pakketjes of het aanvragen van
een paspoort naar de stad moet. Wanneer je nog kunt fietsen is
dit geen probleem, maar wanneer je minder mobiel wordt ligt de
stad wel wat ver weg. Tijdens het gesprek vertelt ze bovendien:
“Eigenlijk moeten die kleine bedrijfjes weer terugkomen, met hun
gezelligheid. Daar is het verlangen eigenlijk naar, dat we weer wat
vriendelijker worden naar elkaar … Open en niet zo gehaast en
jachtig en dat er weer tijd is … Nu…niemand heeft meer tijd”.
Mevrouw de Wit loopt dagelijks naar ‘de Brink’. Voor haar beweging, maar ook omdat je er makkelijk iemand tegenkomt. Ze zegt:
“Ja, in de winkel kom je wel eens iemand tegen. Ook mensen die
één keer in een maand na de koffieochtend in ‘de Uitwijk’ komen.
Dat is leuk. Dan kom je nog eens iemand tegen. Maar dat is ver
genoeg lopen allemaal hoor. Ik loop altijd met een stok”. Wanneer
het minder goed weer is loopt ze in het gebouw een rondje. De
afgeschermde galerijen met stevige vloerbedekking lenen zich hier
prima voor.
Naast winkelcentrum ‘de Brink’ ligt wijkcentrum ‘de Uitwijk’, waar
wekelijks verschillende activiteiten worden georganiseerd voor
jong en oud. De ouderenadviseur organiseert hier elke maand een
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koffieochtend waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Deze
ochtend wordt vaak ingevuld met een lezing over uiteenlopende
onderwerpen, variërend van mantelzorg tot de ervaringen van
iemand die de watersnoodramp heeft meegemaakt.
Een ander positief punt is de aanwezigheid van een bushalte op de
hoek van de Brink-Zuid. Mevrouw de Wit maakt er niet meer zoveel gebruik van, omdat ze een keer gevallen is in de bus en bang
is dat het weer gebeurt. Ze belt meestal de regio taxi, die jammer
genoeg volgens haar zeggen niet zo betrouwbaar is. Wanneer
mensen minder mobiel worden kan dit een punt van aandacht
zijn.

afdeling waar ze het een beetje aan lieten sloffen en dat is toch
wel veranderd”.

5.5.4 Conclusie
Het kunnen ontvangen van bezoek draagt bij aan het woonplezier.
Vaak wordt rekening gehouden met bezoek door flexibiliteit in het
interieur. Wanneer de woning voldoende ruimte biedt, wordt een
aparte kamer voor logés gereserveerd.
Wanneer de kennissenkring met het toenemen van de leeftijd
kleiner wordt, kan de hulp van professionals een vervanging worden van vroegere contacten. Het contact met buren zorgt ervoor
dat je je thuis voelt in de buurt. Een goede band met de buren
zorgt er bovendien voor dat je hen makkelijker om hulp vraagt,
dat mensen voor elkaar klaarstaan.
Wanneer de gebreken toenemen is de aanwezigheid van directe
zorg voor mensen belangrijk. De respondenten zijn tevreden over
de voorzieningen in de Zuidwijken, zoals het winkelcentrum, de
mogelijkheid om naar de koffieochtend in ‘de Uitwijk’ te gaan,
maar ook de aanwezigheid van speelvoorzieningen voor de kleinkinderen maakt de wijk aangenaam om in te wonen. Met het
openbaar vervoer in de wijk goed bereikbaar. Naast de Brink-Zuid
is een bushalte. Meerdere respondenten noemen de ligging aan
de IJssel als plezierig. Over de dijk wordt vaak gewandeld, gefietst
en mensen genieten van het uitzicht.

Met de ligging van een deel van de Zuidwijken langs de IJssel zijn
de bewoners zeer tevreden. Het appartement van het echtpaar
Wijers ligt aan de IJssel. Wanneer ik hen vraag waarom ze voor
deze woning gekozen hebben, antwoorden ze: “Vanwege het
plekje” en “Voor het uitzicht”. Ze vinden het prachtig om vanuit
hun woning de seizoenen gade te kunnen slaan. Het echtpaar
Beekman woont iets verder van de IJssel af, maar ook zij gaan er
graag naar toe. Meneer: “We wonen hier vlakbij de IJssel, dat is
voor ons tot op de dag van vandaag nog steeds een bron van
vreugde. We lopen regelmatig naar de rivier om van de zonsondergang te genieten …”. Mevrouw: “En om erlangs te wandelen
of te fietsen, je bent hier zo …”
Meneer Peters gaat ook graag wandelen in de Zuidwijken. Hij
vertelt: “‘s Middags maak ik altijd een wandeling, dan ga ik een
uur lopen of zo. Dan ga ik wel eens aan bij mensen die ik vanuit de
kerk ken. Dat is mooi als je loopt en dan heb je meteen ergens
waar je zo eventjes een poosje gaat zitten en dan drink je wat en
dan loop je weer terug. Dat is een mooie stop onderweg. En ik
loop ook wel door het Zwanevlot, zo om de Zwanevlot heen. Ik ga
alle kanten op. Ook wel eens een keer naar de IJssel, door de
Waarden en zo”.
Meneer Verhagen omschrijft zijn algemene indruk van de Zuidwijken als volgt: “Maar doorsnee genomen wonen wij hier in een
leuke wijk, waar je je redelijk veilig voelt, waar vooral de laatste
jaren meer toezicht komt, waar veel gedaan wordt om de wijk wat
op te krikken. De Zuidwijken was op een gegeven moment een
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5.6 Toekomstperspectief

Mevr. Breedveld (67, 2-onder-1-kap):

De behoeften van mensen zijn geen vast gegeven. Ze veranderen
in de loop der tijd aan de hand van verschillende stadia in het
leven. In het boekje is mensen gevraagd hoe hun ideale oude dag
eruit ziet. Tijdens de gesprekken ben ik met de bewoners dieper
op deze vraag ingegaan. Is dat waar u nu woont of wilt u liever
verhuizen? Hoe denkt u over het doen van aanpassingen in uw
woning? En wat heeft u nodig in uw woonomgeving om zo lang
mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen? Aan het onderzoek
hebben zowel mensen met een eengezinswoning deelgenomen,
als mensen die reeds verhuisd zijn naar een appartement of bungalow. Dit om een vergelijking te kunnen maken tussen de afwegingen, die mensen maken met betrekking tot hun woonsituatie.
Met het oog op de toekomst blijken sommige zaken minder en
andere zaken veel belangrijker te worden.

…Gelijkvloers, liefst met uitzicht op het water. Met veel licht in huis
(zonlicht). Wel dichtbij een supermarkt en kleine winkeltjes, zoals
blokker, een bakker en fietsenmaker om in de eerste levensbehoeften te
voldoen.
Mevr. Boskamp (68, hoekhuis):

…Aan de bosrand. In elk geval met veel groen en met een inloop
plek/gemeenschapshuis, waar je iets gezelligs voor of met mensen kunt
doen. En een postkantoor vlakbij en een supermarkt of liever een
centrum met allerlei ‘ouderwetse’ ambachtslieden.
Mr. Wijers (79, appartement):

…Op de plek waar we nu wonen uitermate naar mijn zin. Ik vind het
een ideale plek. Ik zou hier dan ook volgaarne tot het einde van mijn
leven blijven wonen. Mochten enige aanpassingen aan de woning
noodzakelijk zijn, dan hoop ik dat deze zodanig van aard zijn, dat ze
ons in staat stellen hier toch in dit huis te blijven wonen.

5.6.1 De ideale oude dag
Om de bewoners van te voren na te laten denken over hun toekomstige woonsituatie, heb ik hen in het boekje gevraagd de volgende stelling aan te vullen: ‘wanneer ik aan mijn ideale oude dag
denk, dan woon ik …’. Hieronder staan de antwoorden weergegeven.

Mevr. Wijers (76, appartement):

…Graag zelfstandig zolang dit mogelijk is en in een omgeving waarin
oude mensen gezien worden.
Mr. Beekman (71, bungalow):

WANNEER IK AAN MIJN IDEALE OUDE DAG DENK DAN WOON
IK……

…Zo lang mogelijk in dit huis in deze straat.

Mevr. Post (79, 2-onder-1-kap):

Mevr. Beekman (68, bungalow):

…Het liefst hier.

…Als het kan nog steeds in dit huis met onze heerlijke tuin, die met
enige hulp zo mooi kan blijven.

Mr. Breedveld (69, 2-onder-1-kap):
…Gelijkvloers met hobbykamer voor computer en werktafel,
vlakbij de supermarkt, met tuin.
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Mr. Verhagen (68, appartement):

5.6.2 Blijven of verhuizen

…Wanneer ik aan mijn ideale oude dag denk, dan woon ik nog steeds
hier.

In de boekjes komen in vogelvlucht verschillende thema’s aan de
orde, die een rol spelen bij het zelfstandig kunnen blijven wonen.
Tijdens de gesprekken hebben de respondenten de antwoorden in
de boekjes verder toegelicht. Dan blijken verschillende overtuigingen ten opzichte van het prettig kunnen wonen in de toekomst
naar voren te komen. De één verhuist het liefst uit voorzorg, de
ander wacht liever af wat komen gaat en kijkt op dat moment wat
nodig is. Deze paragraaf gaat in op de overwegingen die mensen
meenemen in de keus om wel of niet te verhuizen.
Mevrouw Boskamp woont in een hoekhuis in de Tichelkuilen. Ze
heeft overwogen om kleiner te gaan wonen, maar heeft uiteindelijk besloten dit niet te doen. Ze vertelt: “Ik krijg nooit meer zoveel
ruimte en ik ben er nog niet aan toe om weer op te ruimen om
kleiner te kunnen gaan wonen. Bovendien, de tijden zijn nu heel
onzeker, je weet helemaal niet hoe het allemaal zal gaan. Ik kan
veel beter op mijn geld blijven zitten wat ik heb en dat niet in een
verhuizing steken met alles wat erbij komt. En ook als je verhuist
moet je weer daar wennen en weer opbouwen … nee, nu ik dus
met zijn [partner] hulp alles ga opruimen, kan ik het ook weer
beter overzien en zie ik het wel weer zitten om hier te blijven”.
Deze mevrouw benoemt een aantal aspecten die in haar keuze
meegespeeld hebben: de hoeveelheid ruimte van haar huidige
woning en de hoeveelheid spullen die ze heeft, de kosten van een
verhuizing, het moeten wennen op een nieuwe plek en het weer
moeten opbouwen van sociale contacten.
Voor het echtpaar Breedveld is het goede contact met de buren
een reden om te blijven. Meneer: “We hebben goede buren, wij
kunnen heel goed met het buurtje opschieten. Vind ik heel belangrijk. Anders besluit je misschien ook om eerder weg te gaan”.
Ook meneer Wijers wil heel graag met zijn vrouw blijven wonen
waar hij nu woont. Hij vindt het plekje aan de IJssel prachtig. Hij
licht toe: “Omdat ik het hier reusachtig naar mijn zin heb. Al zal ik
alleen maar, het is allemaal niet te hopen, een paar jaar alleen
maar over die dijk kunnen lopen. Dat geeft mij al een … dat zit nou
eenmaal in mijn hoofd en daar ben ik tevreden mee”. Mevrouw
Wijers zou liever verhuizen naar een appartement dichtbij haar

Mevr. Verhagen (65, appartement):

…Wanneer ik aan mijn ideale oude dag denk, dan woon ik hier mijn
verdere leven.
Mevr. de Wit (84, appartement Brink-Zuid):
Niet ingevuld. Tijdens gesprek: “Tja wat is nu een ideale oude dag
… wat staat je nog te wachten? Dat vinden een hoop mensen
moeilijk”.
Mr. Peters (89, appartement IJsselflat):
Niet ingevuld. Tijdens gesprek: “Dat vind ik zo’n onzin! Wanneer ik
aan mijn ideale oude dag denk, ja daar ben ik al!”
De boekjes geven een eerste impressie van de woonwensen van
65-plussers in de toekomst. Een steeds terugkerend thema in de
antwoorden is het zelfstandig kunnen blijven wonen, eventueel
met hulp of met aanpassingen aan de woning. Het liefst hebben
de respondenten met het oog op de toekomst een gelijkvloerse
woning. Let op: een aantal mensen hebben de stap naar gelijkvloers appartement of bungalow reeds genomen, terwijl andere
respondenten nog in een eengezinswoning in de wijk wonen. Het
blijven wonen in de huidige woning heeft dus voor elke respondent een andere betekenis. Het echtpaar Verhagen is bijvoorbeeld
verhuisd naar een appartement en wil daar graag blijven wonen.
Mevrouw Post blijft het liefst zo lang mogelijk in haar eengezinswoning wonen.
Een tweede thema is de nabijheid van voorzieningen, zoals een
supermarkt, blokker, fietsenmaker en postkantoor om in de eerste
levensbehoeften te kunnen voorzien.
Tot slot komen in de boekjes een aantal individuele voorkeuren
naar voren, zoals een lichte woning, een hobbykamer, een tuin,
uitzicht op het water, een omgeving waarin ouderen gezien worden en de aanwezigheid van een ontmoetingsplek in de buurt.
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dochter in Almere. Ze wil niet wachten tot ze niets meer kan:
“Want daar komt een einde aan, aan jezelf redden. En daarom zou
ik voor die tijd, als ik me nog gewoon redden kan, dan kan ik nog
mee organiseren… dan zou ik voor die tijd zorgen, voordat ik helemaal niet meer kan, dat ik daar zit”. Wanneer haar man komt te
overlijden, zou ze direct verhuizen. Enerzijds vanwege haar kinderen, zodat zij zich geen zorgen om haar hoeven te maken. Anderzijds voor zichzelf: ze is bang dat ze op deze plek later niet de zorg
en hulp zal krijgen die ze nodig heeft.
Mevrouw Post heeft het erg naar haar zin in de Braamkamp. Ze
vertelt dat ze het liefst tot aan haar dood in de woning wil blijven
wonen. Wanneer ik haar vraag waarom, zegt ze: “Nou, dat is mij
vertrouwd. De buurt ken ik natuurlijk goed. En … om de tuin. Ja,
om alles. Maar ja, ik heb natuurlijk makkelijk praten, omdat ik nog
goed kan”. Ze zegt tegen haar man, die verder niet aan het interview deelneemt: “Dit huis is voor jou ook heel vertrouwd?” Waarop haar man antwoordt: “Ja beslist. 30 jaar hebben we hier gewoond en het bevalt goed, dan is het vertrouwd he”. Toch hebben
ze samen besloten om te verhuizen, vooral omdat de geestelijke
conditie van haar man steeds verder achteruit gaat. Ze staan ingeschreven voor een appartement in de IJsselflat, waar zorg bij de
hand is. Mocht mevrouw eerder komen te overlijden dan haar
man, dan kan hij daar blijven wonen en hoeft hij niet naar een
verzorgingstehuis. Het echtpaar heeft de keus echt uit voorzorg
gemaakt. Mevrouw: “Misschien maak ik me wel zorgen dat helemaal niet nodig is. Kijk als mijn man er niet was, dan kon ik hier
best blijven wonen. […] Ja, ik doe het echt om vooruit te zorgen”.
Mevrouw Post ziet tegen de verhuizing op, maar zegt ook: “Ik ken
ook wel veel mensen in de IJsselflat, die zijn daar als echtpaar
naartoe gegaan. Ze zagen er verschrikkelijk tegenop, maar ze hebben er geen spijt van. Je moet even wennen natuurlijk, maar ik
heb nog niemand gehoord die het niet wilde”. Deze ervaringen
stellen haar gerust.
Een week later hoor ik van het echtpaar Breedveld, dat het huis
van het echtpaar Post verkocht is. Ze wachten nu op een aanbod
van de IJsselflat. Mevrouw Breedveld heeft bewondering voor de
beslissing van haar buurvrouw. Ze zegt: “Als je nu zoals zij die stap
neemt, dan heb je zelf nog een keus. Ze kan ook zeggen ik laat het
erop aankomen, dan maar mijn huis niet meer zo goed onderhou-

den en de tuin maar een beetje aanrommelen. Maar nu heeft ze
nog zelf een keus. Het lijkt mij wel een prettig idee dat je zelf nog
een keus hebt in plaats van dat je gedwongen wordt. Want dat is
het dan natuurlijk, dan word je gedwongen”. Zelf wil mevrouw
Breedveld eigenlijk ook niet wachten tot ze niet meer kan, want
dan kom je in een verzorgingstehuis. Het lijkt haar fijn om samen
met haar man ergens heen te verhuizen, waar ze kan blijven wonen. Ze zegt: “Dat als ik alleen overblijf, dat ik dan al samen ergens
woon waar ik kan blijven wonen. Dat we dan samen daarheen
gaan. Het lijkt me zo erg als jij eerder gaat en dit wordt dan ook
allemaal te groot dat ik dan ergens alleen heen moet. Ik ga liever
in het voren samen erheen, dat ik daar kan blijven wonen, dat ik
daar gewend bent”.
Aan de andere kant wonen ze nu nog heel plezierig in de Braamkamp en willen ze nog niet denken aan verhuizen. Meneer Breedveld lijkt zelfs enigszins geïrriteerd door mijn vragen over de toekomst. Hij zegt: “We zijn nu op een leeftijd dat we eigenlijk nog
niet weg willen…”. Hij geeft wel toe dat de uitspraken tegenstrijdig
zijn, omdat ook hij het liefst zou verhuizen wanneer ze nog samen
zijn en wanneer ze de verhuizing nog zelf kunnen organiseren.
Mevrouw licht toe: “Nou, weet je wat het is, een weg terug is er
dan niet meer. En dat is de achterliggende gedachte”. Toch zien ze
om zich heen mensen die hun woonsituatie veranderen met het
oog op de toekomst. Dit stimuleert het echtpaar om na te denken
over hun eigen wensen. Mevrouw: “Aan de andere kant denk ik:
ja, het is best verstandig om je in elk geval eens te oriënteren. Wat
zijn de mogelijkheden, wat wil je eventueel”. Dit kan een verhuizing zijn, maar bijvoorbeeld ook het aanpassen van de woning.
Hierop wordt in de paragraaf ‘aanpassingen’ verder ingegaan.
Het echtpaar Verhagen heeft acht jaar geleden bewust gekozen
om te verhuizen van een eengezinswoning naar een appartement.
Op dat moment waren ze rond de 60. Hun hobby in de zomermaanden, het varen met de boot, in combinatie met fysieke problemen zoals rugklachten, waren voor hen de belangrijkste redenen om te verhuizen. Ze wilden niet koste wat kost in hun eengezinswoning blijven wonen. Meneer: “Want dan sta je tegen heug
en meug dingen te doen wat eigenlijk niet meer kan. Je kunt wel
zeggen je laat naar boven een traplift doen, maar dan heb je nog
eens een keer een trap naar de zolderverdieping. En je krijgt er
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nooit twee. En je moet zo’n groot huis schoonhouden. Je kunt wel
zeggen die kamers daar kom ik niet, maar je zult er toch wel zo nu
en dan moeten komen voor onderhoud. En dan wordt het allemaal bij elkaar moeilijker. Ik heb zoiets van als je toch wat wilt doe
het dan op een leeftijd waarop je nog flexibel bent en nog kunt.
Wacht niet tot je moe en krakkemikkig bent, want dan heeft het
eigenlijk geen zin. Ga dan gelijk naar een verzorgingstehuis”.
Het echtpaar is blij dat ze verhuisd zijn. Meneer: “De ruimte die
we daar hadden mis je wel in sommige opzichten. Aan de andere
kant heb ik wel meer vrijheid gekregen om andere dingen te doen,
leuke dingen te doen. En niet noodzakelijk het gebouw onderhoud
en de tuin en alles wat daar aan vastzit”.
Het echtpaar Beekman woont in een bungalow in de Waarden. 16
jaar geleden zijn zij hier komen wonen, toen ze begin 50 waren.
De kinderen waren het huis uit en ze hadden verder geen verplichtingen in hun toenmalige woonplaats. Mevrouw Beekman kreeg
op dat moment last van haar knie bij het traplopen en wilde graag
een slaapkamer op de begane grond. Ze wonen nu op een plek
waar ze graag willen blijven. Wanneer een van beiden komt te
overlijden verandert dit beeld wel. Meneer: “Maar als er geen
poes meer zou zijn en ik zou alleen overblijven, dan denk ik er
hard over om dan toch richting de stad te gaan wonen, bij de
Born: comfortabel … waar je overdag in een gezellige grote zaal
eventueel met andere mensen kan koffiedrinken enzovoort. We
zien dat aan onze vriend van 82, die vreselijk blij is. Hij woonde
hier heel fijn, daar gaat het dus niet om, maar hij woont daar ook
voortreffelijk. Grote, ruime flat. Hij heeft uitzicht, hij ziet auto’s
rijden, mensen lopen …” mevrouw:”en die mensen van dat appartementengebouw waarin hijzelf zit, die houden elkaar in de gaten
…” meneer: “en er is een bel, waar je maar tegen aan hoeft te
drukken als je niet lekker bent en er komt hulp. Nogmaals je loopt
even naar de zaal als je dat wilt. Als je dit wilt of je het niet te
doen. Maar als je wil, dan kun je daar andere mensen ontmoeten
…”. Mevrouw zou ook graag naar de binnenstad gaan, omdat je
daar dichter bij allerlei voorzieningen zit. Mevrouw: “Je zit daar
dichter bij de schouwburg, die zich dichter bij de Walburgiskerk …
je bent u daar meer betrokken bij alles”. Dat laatste blijkt een
belangrijk aspect te zijn wanneer je ouder wordt. Deel kunnen
blijven nemen aan het leven om je heen, met mensen om je heen

voor de sociale contacten, maar ook om hulp aan te kunnen vragen. Op een plek waar je je veilig en geborgen voelt.
Dit blijkt ook uit het verhaal van mevrouw de Wit. Zij is 16 jaar
geleden vanuit een eengezinswoning in de Braamkamp naar een
appartement in de Brink Zuid verhuist, na het overlijden van haar
man. Ze hebben het appartement nog samen bezichtigd. Haar
man vond het een fijn idee dat ze daar na zijn dood heen zou
gaan, net zoals haar kinderen. Bovendien was de woning in de
Braamkamp te groot voor haar alleen. Ze vertelt: “Het was heel
groot, drie hoog, dus daar kon ik niet blijven wonen. Ik heb inmiddels al vier heup operaties gehad. Ik kan wel goed voort, maar het
wordt er niet beter op, ik loop niet zo snel”. Ik vraag haar of ze
overwogen heeft om een trap lift te nemen, waarop ze antwoord:
“Nee, het was voor mij veel te groot. Toen ben ik eigenlijk meteen
hierheen gekomen. Je woont hier ook een beetje meer beschermd. We hebben een alarm, daar aan de muur. Er hoort een
ding bij dat je om je nek kunt hangen, maar die hangt nu bij mijn
bed. Als er wat is kun je daar op drukken”.
Meneer Peters was eind 70 toen hij samen met zijn vrouw naar de
serviceflat De IJssel verhuisde. Daarvoor hebben ze op verschillende plekken over de hele wereld gewoond. Zijn vrouw wilde
graag terug naar Zutphen, omdat ze in deze omgeving is opgegroeid. Via een advertentie lazen ze dat in het nieuwe gedeelte
van de IJsselflat nog enkele appartementen vrij waren. Twee jaar
geleden overleed mevrouw Peters. Meneer vindt het fijn dat hij in
de woning kon blijven wonen, die hij samen met zijn vrouw heeft
ingericht. Bovendien kent hij veel bewoners en medewerkers, wat
hem een vertrouwd gevoel geeft. Hij heeft het hier erg naar zijn
zin. Het echtpaar Verhagen moet er daarentegen niet aan denken
om in de IJsselflat te wonen. Zij hebben gekozen voor de zelfstandigheid en vrijheid van de woontoren waarin ze nu wonen. Mevrouw zegt over de IJsselflat: “Ja … dat stuk zelfstandigheid en je
voelt gewoon hier meer vrijheid. Dat is vaak wel in die huizen,
onderling is het vaak anders. Je hebt meer jaloezie, meer geroddel. Dat brengt de leeftijd gewoon mee. Er zijn mensen die veel
meer thuis zitten, die niet zoveel meer kunnen. Kijk, je staat toch
weer minder in de maatschappij. Het is echt het laatste stukje en
daar zijn wij uiteraard niet aan toe”. Meneer vult aan: “Het is veel
meer verzorgd wonen. Ik vind het ook veel meer betutteling, ook
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op de Brink-Zuid”. Het gaat het echtpaar meer om het idee dat er
van alles voor je georganiseerd wordt. Het is natuurlijk aan de
bewoners in hoeverre ze daaraan mee willen doen. Mevrouw
Breedveld zegt: “Er zijn een heleboel mensen die daar nooit gebruik van maken, maar het kan wel en dat geeft ook een stukje
rust”.

5.6.3

op tegen alle rompslomp van een verbouwing, maar heeft nu toch
de knoop doorgehakt.
Het echtpaar Verhagen heeft bij de bouw van hun appartement
direct een aantal wijzigingen doorgevoerd in de badkamer. Ook zij
hebben gekozen voor een douche in plaats van een bad, vanwege
de veiligheid en omdat een douche makkelijker schoon te maken
is. De douche is ruim uitgevoerd: 1.40m x 1.40m, zodat er ruimte
is voor een eventuele douchestoel en begeleiding. Meneer vertelt:
“We zeiden we willen kijken naar de toekomst en het zo maken,
dat als je hulp nodig hebt je niet meteen naar een verzorgingshuis
hoeft. Dat dat hier ook kan”.
Het echtpaar Wijers heeft geen concrete aanpassingen aan hun
appartement gedaan met het oog op de toekomst, behalve het
vervangen van de vloerbedekking door kurk, wat makkelijker
schoon te houden is. Ze verschillen over het doen van aanpassingen duidelijk van mening. Mevrouw maakt zich zorgen over de
plaatsing van een eventuele scootmobiel. Haar man loopt niet
makkelijk meer en misschien heeft hij in de toekomst een scootmobiel nodig. Hier is geen plek voor in het appartement. Ze vraagt
zich af of de gemeente toestemming zou geven om een schuurtje
naast het huis te bouwen en hoe lang dat zal duren. Want stel dat
je daar een jaar op moet wachten, dan kun je dat beter nu alvast
organiseren, aldus mevrouw. Meneer Wijers is het niet met haar
eens. Hij zegt: “Stel dat één van de twee dat nodig heeft, dan is
toch gewoon de oplossing om dat ding daar [carport] onder te
zetten en je verzekert hem en je maakt een gaatje onder de deur
door van die box en er gaat gewoon een snoer door en je laadt
hem op. Dan moet je toch ook kunnen improviseren?”.
Meneer Wijers motiveert zijn standpunt vanuit de onzekerheid
van de toekomst. Hij zegt: “Maar het is ook niet zo dat iedereen
een lang ziekbed krijgt. Er zijn er genoeg die van de een op de
andere dag doodgaan”. Zijn vrouw zou met het oog op die onzekerheid het liefst verhuizen, terwijl meneer de onzekerheid aangrijpt om af te wachten. Voor dit dilemma staan meerdere mensen. Je weet niet wat gaat gebeuren, dus in hoeverre maak je nu al
beslissingen voor de toekomst? In het geval van het echtpaar
Wijers speelt een duidelijk verschil in karakter mee. Meneer is een
echte optimist, die leeft bij de dag. Hij illustreert dit zelf als volgt:

Aanpassingen aan de woning

Eén aspect wordt door alle bewoners genoemd: zo lang mogelijk
zelfstandig blijven wonen. Om dit te bereiken worden verschillende aanpassingen gedaan, onder andere aan de woning. Mevrouw
Boskamp geeft een aantal voorbeelden van aanpassingen binnen
haar woning. Voor haar partner, die moeite heeft met zijn evenwicht, heeft ze de trapleuning weer aangebracht en wordt de
slaapkamer van de zolderverdieping naar de eerste verdieping
gebracht, zodat hij nog maar één trap op hoeft te lopen wanneer
hij naar bed wil. Via Woonbedrijf Ieder1 krijgt mevrouw gratis een
nieuwe badkamer, toilet en aanrechtblad aangeboden. Ze grijpt
deze mogelijkheid aan om, zowel boven als beneden, een verhoogd toilet te nemen en de veiligheid van haar badkamer te
vergroten. Het bad gaat eruit en ze neemt een douche. Ze vertelt:
“Ja het [bad] zijn linke dingen. Als je ouder wordt word je evenwicht toch minder, dat merk je. Je wordt trager, je bent minder
stabiel … en als je uitglijdt breek je sneller wat. Ik heb daardoor
ook een keer mijn arm gebroken. Je bent gewoon kwetsbaarder
als je ouder bent. En daar moet je wel degelijk rekening mee houden, want in de badkamer … Dat is de plek om uit te glijden en je
hard te stoten en je erg zeer te doen. Zo’n bad waar je in moet
gaan stappen, dat lager ligt… het is gewoon erg pijnlijk als je je
daar stoot”. Verder heeft ze gekozen voor een glad aanrechtblad,
dat makkelijk schoon te houden is.
Aan de ene kant vormt de fysieke beperking van haar partner een
stimulans om aanpassingen te doen aan haar woning. Ze zegt:
“We passen zelf een aantal dingen aan, die nu nodig zijn”. Aan de
andere kant verkleint het aanbod van het Woonbedrijf haar
drempel om meer ingrijpende aanpassingen te doen. Vanwege het
geld, maar ook omdat het voor haar geregeld wordt. Ze zag eerst
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gelijkvloers, in plaats van een trap lift. Ze zien om zich heen, dat
dat het meest comfortabel is wanneer je ouder wordt. Meneer:
“Zoals die mevrouw, die hier schuin tegenover in een bungalow
woont, die hebben een slaapkamer beneden en een badkamer.
Dus daar kun je heel lang blijven wonen. Dat is erg jammer van dit
huis dat dat niet kan”. Ze vragen zich wel af hoe het gaat als je
zorg nodig hebt. Meneer: “Zoals op de IJsselflat, als je zorg nodig
hebt is dat natuurlijk wel meteen voorhanden. En dat zou je dan in
een bungalow ook moeten hebben. Ik weet niet of dat kan hoor”.
Mevrouw Post gaf tijdens het gesprek ook het voorbeeld van haar
man aan, die zes weken niet naar boven kon. Ze heeft toen gebeld
naar de Born Ouderenwerk om een traplift aan te vragen. Zij vertelden haar dat ze geen recht op had8. Mocht het in de toekomst
nodig zijn dan zou ze niet weten bij welke instantie ze aan moet
kloppen. Ze zegt: “Maar dan ben ik nog wel zo bij de hand om daar
wel achter te komen. Als dat beslist noodzakelijk werd of was”. Ze
heeft ook wel eens over het uitbreiden van de garage nagedacht.
Ze vertelt: “mijn zoon in Almere heeft er ook wel kijk op, die zegt:
bouw de garage uit. Maar ik heb het daar ook met deskundigen
over gehad en die zeggen: dan heb je het geld in de stenen zitten.
Want dan zullen we een hypotheek op moeten nemen. Die mensen [de achter buren] hebben het ook uitgebouwd, want die hebben een invalide kindje. Die hebben dus in de garage een slaapkamer en badkamer, omdat het kind niet naar boven kan. Maar
wat kost dat dan niet? Ja, zij hebben dat van een of andere instantie, omdat het kind invalide is … omdat ze het zelf verzorgen. Maar
als wij dat moeten … Daar hebben wij geen geld voor. Dan moet je
er nog weer een hypotheek bij opnemen. Dat kost zo al met al €
60.000. Nou, dat hebben wij niet liggen”. Wanneer ik haar vraag
of ze het dat bedrag niet waard vindt, antwoordt ze: “nee, dat zou
ik het niet waard vinden. Om al die toestanden en die ellende … al
die rompslomp … nee, dat zou ik niet meer aankunnen”. Maar
eigenlijk is dat ook niet wat ze wil. het gaat haar om de aanwezigheid van directe zorg voor haar man. Ze vertelt: “Ik heb meer de
bedoeling, dat als ik ziek word, dat mijn man dan niet naar Slin-

Maar ik denk dat ik op dat gebied makkelijker ben als jij.
Ik heb ook nooit moeite gehad dat ik met pensioen ging.
Van sommige mensen hoor je die vallen in een gat. Ik heb
nooit een gat gezien, laat staan er in gevallen! Je weet er
is een tijd dat je begint met werken en als je het mee mag
maken dan ga je ook met pensioen. Dat zijn vaste punten
in je leven, die je moet doorlopen tot je dood.
Naast het bouwen van het schuurtje bespreek ik met het echtpaar
Wijers een andere aanpassing: het ombouwen van de inpandige
berging (door hen box genoemd) tot een extra kamer. Hier zou
bijvoorbeeld het extra bed kunnen staan, wat mevrouw graag zou
willen hebben in verband met ziekte. Er zijn mensen die dat gedaan hebben. Meneer: “Er zou een deur in kunnen en dan kun je
naar die box. Dan heb je daar een kamertje extra. En dan zeggen
we toch altijd weer: dat doen wij niet meer. Dan zou het huis
groter worden”. Het echtpaar voelt zich te oud om dit te ondernemen. Op een jongere leeftijd hadden ze het misschien wel gedaan, maar toen was het nog niet aan de orde. Voor hen was wat
meer ingebouwde flexibiliteit binnen de woning een uitkomst
geweest.
Het echtpaar Breedveld is ongeveer 10 jaar jonger dan het echtpaar Wijers. Zoals gezegd oriënteren zij zich op de mogelijkheden
voor de toekomst, gestimuleerd door de ervaringen van mensen
om hen heen. Het echtpaar vindt hun hoekhuis niet geschikt om in
te blijven wonen, wanneer ze slechter ter been worden. Met name de trap vormt volgens hen een belemmering. Ze hebben dit
gezien bij meneer Post. Hij brak zijn heup en kon zes weken niet
naar boven. Meneer: “Dat is de beperking van dit huis. Ja, dan
zouden we misschien de garage moeten ombouwen tot een
slaapkamer met een badkamer. Want we wonen hier eigenlijk wel
heel plezierig. Maar goed als je niet meer trap kunt lopen …”. Met
hulp van de gemeente, in de vorm van een financiële bijdrage of
begeleiding, zou meneer het verbouwen van de garage wel willen
overwegen. Mevrouw ziet dat niet zo zitten, omdat de garage
volgens haar veel te klein is voor een badkamer en slaapkamer.
Het plaatsen van een traplift zou een andere mogelijkheid zijn. Het
echtpaar geeft echter de voorkeur aan de belangrijkste functies

8

een traplift wordt alleen vanuit de WMO vergoed, wanneer deze minstens een halfjaar nodig is.
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gerbos (een verzorgingstehuis) moet waar ik altijd komt. Nou, dan
heb ik liever dat hij doodgaat. Dat is zoiets verschrikkelijks”.
Haar tip voor de toekomstige groep ouderen is om voor uit te
denken. Achteraf gezien had ze liever 30 jaar geleden een andere
keuze gemaakt. Ze zegt: “eigenlijk moet je al, ook als je 50 bent,
vooruit zorgen … denk ik. Maar ja wie denkt nou als je 50 jaar
bent: oh maar als ik zo oud ben, dan moet ik een slaapkamer beneden hebben. Heb ik niet aan gedacht nee. […] toen in die tijd
waren er best wel van dezelfde prijs als dit huis, ook wel huizen
waar het gelijkvloers was”.
Wanneer mensen minder mobiel worden en een traplift nodig
hebben, gaan vaak ook andere problemen een rol spelen, zoals
het schoonhouden van en onderhoud aan de woning. Mensen
met een huurhuis worden hierin tegemoet gekomen door het
woonbedrijf. Mensen met een koophuis moeten dit echter zelf
regelen. Meneer Verhagen: “Daarbij komt dat je fysieke toestand
wel anders wordt, meestal niet beter als je ouder wordt. En of het
financieel haalbaar is om dat dan allemaal te laten doen is de
grote vraag. Dan krijg je een achteruitgang van onroerend goed als
je het niet goed onderhoud. Er zat toch best wel veel onderhoud
in die woning en dat moet je dan allemaal op een rij zetten. Dan
kun je wel zeggen ‘aanpassingen’, maar je kunt een keer een traplift laten aanbrengen en meer van dat soort grappen, maar is dat
wat je wilt?” Het is onder andere afhankelijk van de financiële
middelen van mensen of zij de toenemende beperkingen met
aanpassingen aan de woning of het vragen van hulp bij het onderhoud op kunnen vangen. Vooral voor minder kapitaalkrachtige
ouderen, zou dit een probleem kunnen vormen.

ken, gebruikt ze een grijper, zodat ze niet hoeft te bukken. Ze laat
de huismeester langskomen om een lamp te vervangen, zodat ze
niet op een trapje hoeft te gaan staan. Hiermee verkleint mevrouw de kans op ongelukken in haar woning. Ze vertelt: “Ik ben
erg bang voor vallen. Dan ben je weer afhankelijk. Dat heb ik toen
ook een keer gehad dat ik ben gevallen. Uiteindelijk ben ik al 12
keer geopereerd, maar toen was mijn man er nog. Ik ben later hier
nog een keer gevallen, toen was mijn sleutelbeen uit de kom. Hier
in huis? Nee, onderweg. En ik ben in de bus ondersteboven gegaan, omdat de bus plotseling moest stoppen voor een fietser.
Dan word je bang. Dus je wordt voor die dingen toch wel erg bang.
Voor het vallen. En dat u dan afhankelijk wordt? Ja, dan moeten ze
komen om je te helpen aankleden en wassen …”. Verder heeft ze
om makkelijk op te kunnen staan een zogenaamde instapstoel
aangeschaft en stoelen rond de eettafel met een leuning. Wanneer mensen bij haar op bezoek komen om te bridgen geven ze
haar altijd een compliment over de stoelen: ze zitten fijn en bieden veel houvast bij het opstaan.
Dus: voorkomen is beter dan genezen. Dat zegt ook mevrouw
Boskamp. Volgens haar is de oplossing: zo lang mogelijk gezond
blijven. Daarom is ze nu haar woning aan het opruimen, zodat ze
meer ruimte krijgt voor zichzelf. Om vervolgens een aantal lichamelijke kwaaltjes aan te pakken waarvan ze al langere tijd last
heeft. Ze zegt: “Daar is het hele plan op toegespitst: opruimen …
eerst aan de buitenkant, daarna opschoning van binnen … zodat ik
naar de tandarts kan, dan is dat ook in orde. Dan kan ik dat ook
loslaten en dan heb ik het gevoel dat ik meer ruimte krijg om weer
leuke dingen te doen. Om een reis te maken, ik ben al heel lang
niet op reis geweest”. Volgens deze mevrouw zou het beleid gericht moeten zijn op preventie: mensen al op jonge leeftijd informeren over bijvoorbeeld gezonde voeding, zodat ze op latere
leeftijd gezonder leven en minder snel hulp nodig hebben.
Daarnaast heeft mevrouw Boskamp haar verwachtingen wat betreft het onderhoud van de tuin wat bijgesteld. Ze vertelt: “Maar
hij [de tuin] is een beetje verwaarloosd eigenlijk. Het is toch veel
werk. Dat was ook eerst even een reden, dat ik dacht ik wil wel
verhuizen, ik wil een kleinere tuin. Maar ik heb me er maar bij
neergelegd. Ik laat hem gewoon een beetje verslonzen, een beetje
wilder worden. Dan is hij maar iets minder mooi”. Het voordeel

5.6.4 Aanpassing activiteiten en verwachtingen
Naast het aanpassen van de woning, doen mensen andere aanpassingen om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Mevrouw de
Wit vertelt bijvoorbeeld hoe zij haar activiteiten en de manier
waarop ze bepaalde activiteiten uitvoert in de loop van de tijd
heeft aangepast. Ze verspreidt haar activiteiten meer over de dag.
Na het koken, doet ze bijvoorbeeld niet meteen de afwas, maar
rust ze eerst even uit. Wanneer ze iets van de grond op wil pak95

voor mevrouw Boskamp is dat ze in een huurhuis woont. Dit betekent dat het onderhoud aan de woning door het woonbedrijf
wordt geregeld. Ze hoeft maar te bellen of er komt iemand. Mensen met een koophuis staan er vaak alleen voor. Voor deze mensen betekent het verwaarlozen van de tuin en de woning een
achteruitgang van de waarde ervan. Dat was voor het echtpaar
Verhagen een van de redenen om te verhuizen.

Mevrouw Wijers wil graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven
wonen, maar vindt ook dat je daar tegenwoordig toe gedwongen
wordt. Ze heeft nog meegemaakt dat haar ouders op jonge leeftijd
naar een verzorgingshuis gingen en daar volledig verzorgd werden. Haar ouders vonden het erg fijn en de kinderen hoefden zich
geen zorgen om hen te maken. Maar daar kun je nu volgens mevrouw niet meer op rekenen. Ze zegt: “Maar je hebt niet meer die
tehuizen zoals mijn moeder had en mijn ouders, want je wordt
niet meer verzorgd, dat is het punt. Je kunt gewoon thuis blijven
en daar proberen zoveel mogelijk te organiseren, want naar een
tehuis gaan heeft alleen maar zin omdat er wat meer mensen om
je heen zijn, ook ouderen. Wat betreft verzorging maakt het niet
uit”.
Dit citaat laat zien dat het bewustzijn onder de huidige groep
ouderen groeit dat zij zichzelf moeten organiseren. De respondenten beseffen dat ze zichzelf moeten organiseren in een veranderende maatschappij. De verhalen over de thuiszorg in hun omgeving, zorgen echter voor onrust. Daarnaast weten mensen niet
altijd waar ze de nodige informatie vandaan moeten halen. Hierin
ligt een taak voor de gemeente: het geven van handvaten aan de
mensen, zodat zij zich daadwerkelijk zelf kunnen organiseren.

5.6.5 Aanwezigheid hulp en zorg
Tot slot: de aanwezigheid van hulp en/of zorg. Het uitgangspunt
bij alle gesprekken was de woning, afgebakend door vier muren
en een dak en eventueel met toegang tot een tuin of balkon. Dit
blijkt echter te beperkt om het zelfstandig wonen in de toekomst
te kunnen begrijpen. Alle respondenten wezen namelijk, veelal
ongevraagd, op het belang van voorzieningen in de nabije omgeving van de woning. Vooral wanneer de beperkingen toenemen,
lijkt de aanwezigheid van zorg en hulp essentieel in het zelfstandig
kunnen blijven wonen.
Afgezien van de bewoners in en rond de IJsselflat, maken de mensen zich zorgen over het toekomstige aanbod van zorg in Nederland. Vooral wanneer de beperkingen toenemen en zorg en hulp
urgenter worden, vragen de respondenten zich af of ze deze zullen krijgen. De praktijk wijst namelijk het tegendeel uit. Mevrouw
Wijers vertelt over de thuiszorg: “Daar hoor ik niet zulke leuke
dingen over. Dat is het hem nou juist. Dan moet je eigenlijk zelf
iemand kunnen krijgen die goed is. Een hele hoop nare dingen
hoor ik. Echt calamiteiten hoor ik hierover”.
Volgens mevrouw Boskamp hangt het zelfstandig kunnen blijven
wonen samen met de hoeveelheid zorg die beschikbaar is. Met de
toenemende vergrijzing zou de zorg in Nederland moeten uitbreiden. Ze zegt: “Dat hangt er natuurlijk ook weer vanaf hoe het gaat
met de zorg. Of er geld is. Ze zitten juist heel erg in te krimpen. Ik
ken iemand die had iemand van Sensire, die kwam ineens niet
meer. Die man heeft het erg nodig, hij kan het echt niet zelf. De
kraan is dichtgedraaid vanuit het Rijk naar de gemeente en vanuit
de gemeente naar Sensire enzovoort. Maar de zorg moet juist
vergroten in Nederland, want er zijn zoveel ouderen”.

5.6.6 Conclusie
Allerlei overwegingen spelen een rol bij de keus om wel of niet te
verhuizen, zoals de kosten van een verhuizing, de gehechtheid aan
de buurt, de grootte van de woning, het onderhoud en de aanwezigheid van directe zorg. De gesprekken en antwoorden in de
boekjes laten zien, dat de respondenten in de Zuidwijken niet
koste wat kost vasthouden aan hun huidige woning.
Het besef groeit, dat ouderen zichzelf moeten organiseren. De
respondenten doen allerlei aanpassingen om hun zelfstandigheid
in de toekomst te vergroten. Dit kunnen aanpassingen aan de
woning zijn, zoals een verhoogd toilet of een aangepaste doucheruimte, maar ook het activiteitenpatroon of verwachtingen met
betrekking tot het onderhoud van het huis of de tuin kunnen bijgesteld worden. Vooral op het gebied van veiligheid en comfort
kan binnen de woning veel gedaan worden. Deze aanpassingen
96

blijken echter niet voldoende om zelfstandig te kunnen blijven
wonen. Met name wanneer de beperkingen toenemen, is de aanwezigheid van zorg en hulp in de directe omgeving van de woning
erg belangrijk. Hierin ligt een taak voor de gemeente: het aanbieden van voorzieningen en informatie, zodat mensen zichzelf
daadwerkelijk kunnen organiseren.
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De buitenkant:

6| DE ANALYSE: THEORIE &
PRAKTISCHE OVERWEGINGEN

Bescherming en openheid
Onderhoudsvriendelijke materialen

De beschrijving van de interviews en dagboekjes in het vorige
hoofdstuk begon bij de buitenkant van de woning. Door de respondenten werden aspecten als daglichttoetreding, isolatie en
ventilatie genoemd die een woning prettig maken om in te wonen. Een woning moet bescherming bieden tegen weersinvloeden
en ongenode gasten, maar daarnaast ook voldoende licht en lucht
binnenlaten. Ook wezen de respondenten op de toepassing van
kwalitatief hoogwaardige materialen en installaties met het oog
op toekomstige generaties. Gesteld kan worden dat deze aspecten
voor alle leeftijdsgroepen van belang zijn en niet specifiek voor
ouderen. Iedereen is immers gebaat bij een goed geïsoleerde
woning, die bescherming en onderdak biedt. Oudere mensen zijn
over het algemeen echter kwetsbaarder, ze zitten meer stil en zijn
vaker in hun woning, waardoor de bovengenoemde aspecten
belangrijker worden. Vooral het duurzaamheidaspect verdient
extra aandacht. Het onderhoud van kozijnen en andere gebouwonderdelen blijkt namelijk een groot struikelblok om in de woning
te kunnen blijven wonen. Het investeren in onderhoudsvriendelijke, kwalitatief hoogwaardige materialen zou met name eigenaar
bewoners kunnen helpen om langer (met plezier) in de woning te
kunnen blijven wonen.

Allerlei aspecten dragen bij aan het thuis voelen in de woning op
latere leeftijd. Maar wat is nu van essentieel belang om je blijvend
thuis te kunnen voelen in de woning naarmate de leeftijd toeneemt? In dit hoofdstuk wordt het conceptueel schema, zoals
opgesteld aan de hand van de literatuur, er weer bij gepakt. Vervolgens wordt gekeken naar de betekenis van het thuis voelen in
relatie tot de keuzes waarvoor mensen komen te staan met betrekking tot hun woonsituatie. Wanneer besluit je om te blijven
wonen waar je woont en wanneer wordt juist gekozen voor een
verhuizing?
6.1 Terugkoppeling naar conceptueel schema

De functionele laag:

Flexibiliteit
Compact ruimtegebruik
Veiligheid en comfort

Hoe fijn de woning ook is, mensen kiezen bewust voor activiteiten
buitenshuis. “We zitten niet alleen naar binnen” werd benadrukt.
Toch wordt de woning steeds belangrijker als centrum van activiteiten naarmate de leeftijd toeneemt. Wanneer de betaalde baan
en zorg voor kinderen wegvalt verandert het activiteitenpatroon
van mensen. Een opvallend verschil is dat mensen meer tijd krijgen voor hobby’s, wat zijn weerslag heeft op de benodigde ruimte. Het wordt als prettig ervaren wanneer de ruimte ‘mee kan
groeien’ met deze veranderende activiteiten. Bijvoorbeeld wanneer na het pensioen een aparte hobbyruimte gecreëerd kan

Figuur 6.1: Conceptueel schema

Voorafgaand aan het onderzoek is het bovenstaande conceptueel
schema opgesteld aan de hand van de gelezen literatuur. Door
middel van interviews en dagboekjes is geprobeerd een invulling
te geven aan dit schema. Hieronder staat een overzicht van de
verschillende categorieën en de elementen die daarin als meest
belangrijk worden gezien in de ervaring van het huis als thuis op
latere leeftijd.
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worden. Belangrijk is ook de aanpasbaarheid van de ruimte in
geval van ziekte. Bijvoorbeeld plaats voor een extra bed, zonder
ingrijpende verbouwingen, zodat direct ingespeeld kan worden op
veranderingen in de levenssituatie.
Samenhangend met een flexibel gebruik van de ruimte is het
tweede punt: naarmate mensen ouder worden gaan ze de ruimte
compacter gebruiken. Bepaalde functies in de woning, zoals een
hobbykamer of slaapkamer, worden naar beneden gebracht. Een
woning die deze verandering op kan vangen, ondersteund het
thuis voelen op latere leeftijd. Een gelijkvloerse woning of een
woning met een slaapkamer en badkamer op de begane grond
wordt door veel 65-plussers als ideaal gezien. Mensen zien in hun
omgeving dat hier het langst zelfstandig in gewoond kan worden.
Een laatste functioneel aspect dat van belang is met het oog op de
toekomst is de aanpassingen die mensen in hun woning doen om
de veiligheid en het comfort te vergroten. Voorbeelden hiervan
zijn een leuning langs de trap aanbrengen, het kiezen voor een
douche in plaats van een bad en een verhoogd toilet aanbrengen.
Deze aanpassingen verkleinen de kans op valongevallen bij bepaalde activiteiten en vergroten daarnaast het comfort in de woning.
Op functioneel gebied, dus betrekking hebbend op activiteiten en
praktisch gebruik, doen mensen allerlei aanpassingen in en aan de
woning om zich blijvend thuis te kunnen voelen. Deze aanpassingen dragen bovendien bij aan het behouden van de regie over het
eigen leven. Naast aanpassingen aan de ruimte doen mensen
aanpassingen op twee andere vlakken: aanpassingen aan activiteiten, zoals het minder vaak de trap oplopen, en aanpassingen aan
verwachtingen, zoals minder precies zijn in het onderhoud van de
tuin. Wanneer de regie via deze aanpassingen niet behouden kan
worden, kunnen mensen kiezen voor een verhuizing. Op dit aspect
wordt later verder ingegaan.
Waar in dit onderzoek niet zozeer op in is gegaan, maar wat wel in
de literatuur genoemd wordt, is het belang van lichamelijke bekendheid met een plek. Blindelings de weg kunnen vinden en een
bepaalde vertrouwdheid met de omgeving kan ouderen zekerheid
bieden, met name wanneer lichamelijke en geestelijke capaciteiten achteruit gaan.

De persoonlijke laag:

Houvast en continuïteit
Vertrouwdheid

De woning lijkt op persoonlijk vlak vooral een rol te spelen in het
bieden van houvast en continuïteit in een veranderende wereld.
Dit kan de veranderende maatschappij zijn, maar vooral ook veranderingen in het persoonlijke leven van de bewoner. Objecten,
boeken en foto’s kunnen verwijzingen vormen naar de persoon
die men ooit was of nog steeds is en de mensen die men kent of
gekend heeft. Het belang van persoonlijke spullen verschilt per
persoon. Voor de een is het ordenen en verzamelen van spullen
een dagtaak, terwijl de ander een nuchtere kijk op spullen ontwikkeld heeft. Een moment waarop mensen zich vaak bewust worden
van het belang van hun spullen is het moment van verhuizing. Er
moet een selectie gemaakt worden van wat mee gaat en wat niet.
De ene persoon vindt dit lastig en confronterend, terwijl een ander hier nuchter op gereageerd: “je weet dat als je ouder wordt je
van bepaalde dingen afstand moet doen” en ach “het stond toch
maar op zolder”. De meeste woningen waar mensen heen verhuizen bieden genoeg ruimte om spullen van waarde neer te zetten.
Misschien zijn spullen wel het meest van belang op een ander
moment in het leven van mensen: namelijk als de partner overlijdt. In dit geval kan het interieur mensen helpen om met verliezen rond het ouder worden om te gaan. Enerzijds kunnen via persoonlijke objecten herinneringen levend gehouden worden: via
reflectie of doordat via de objecten een gesprek aangeknoopt kan
worden. In deze zin biedt het persoonlijke interieur de bewoner
houvast en continuïteit. Anderzijds vormt het interieur een vertrouwde omgeving, die samen met de partner gecreëerd is of
spullen/ verwijzingen naar de partner bevat. Mensen vinden het
prettig om in de woning te kunnen blijven wonen die zij samen
met de partner ingericht en bewoond hebben.
Tijdens het onderzoek is vooral ingegaan op het belang van persoonlijke spullen voor mensen. Dit is slechts een deel van wat de
woning op persoonlijk vlak voor mensen kan betekenen. In de
literatuur zijn meer diepgaande onderzoeken naar de persoonlijke
beleving van het huis te vinden. Deze wijzen met name op de
expressie van identiteit via het interieur. Ook het belang van ervaringen binnen de woning komt in deze onderzoeken aan de orde.
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Zo kan via opgedane ervaringen en de aanwezigheid van betekenisvolle plekken en objecten binnen de woning een sterke verbondenheid tussen persoon en huis ontstaan. Een verbondenheid
die mensen kan ondersteunen in het ouder worden en ervoor
zorgt dat een verhuizing verstrekkende gevolgen kan hebben.
De sociale laag:

aanwezigheid van voorzieningen in de buurt: een speelterrein
voor kleinkinderen, winkels voor alledaagse levensbehoeften op
fiets- dan wel loopafstand, een buurtcentrum om mensen te ontmoeten en de aanwezigheid van openbaar vervoer. En tot slot:
‘het plekje’. Soms is de woning niet bepalend voor het thuis voelen, maar de ligging van de woning aan bijvoorbeeld de IJssel.
Wanneer de woning als positief wordt ervaren, maar de woonomgeving op een van deze punten in gebreke blijft, is het huis geen
prettig thuis meer.

Betekenisvolle rol
Contact
Hulp en zorg
Voorzieningen
‘Het plekje’

Het perspectief van tijd is niet als aparte categorie beschreven,
maar is meegenomen in de bovenstaande punten. Met het oog op
de toekomst wordt het huis op basis van de drie lagen (functioneel, persoonlijk en sociaal) opnieuw geëvalueerd. Meestal vindt
deze evaluatie plaats wanneer iets voorvalt, zoals het toenemen
van lichamelijke beperkingen, het overlijden van de partner of
kennissen die gaan verhuizen, waardoor bewust naar de eigen
woonsituatie gekeken wordt. Hierdoor ontstaat een soort cyclisch
proces waarbij de beleving op drie lagen leidt tot een bepaalde
tevredenheid of ontevredenheid met het huis. Ontevredenheid
kan leiden tot aanpassingen aan de ruimte of het bijstellen van
activiteiten en/ of verwachtingen. Wanneer deze aanpassingen
niet voldoende zijn en mensen zich niet langer thuis of op hun
plek voelen in de woning kunnen zij de keus maken om te verhuizen. De volgende paragraaf gaat in op de praktische overwegingen
die mensen maken met betrekking tot hun woonsituatie, rekening
houdend met de toekomst.

Het thuis voelen in de woning op latere leeftijd wordt op sociaal
vlak bepaald door het kunnen vervullen van een betekenisvolle
rol. “Het houdt je jong”, “het geeft voldoening” en “iets kunnen
betekenen voor anderen” zijn uitspraken die hierbij horen. Alleen
Rowles (1983) wijst vanuit de literatuur op het belang van de sociale omgeving buiten de woning. Verder houdt hier wat betreft de
gelezen literatuur het schema op. Bijna alle respondenten begonnen echter tijdens de gesprekken (ongevraagd) over hun directe
woonomgeving. Het blijvend thuis voelen in de woning op latere
leeftijd blijkt niet alleen samen te hangen met kenmerken van de
woning. Van essentieel belang is ook de omgeving waarin de woning staat. Daarom is de laag ‘sociaal’ in dit onderzoek uitgebreid
met verschillende aspecten van de directe woonomgeving die
bijdragen aan het thuis voelen in de woning. Allereerst het hebben
van visueel en direct contact met de omgeving en de mensen. Het
wordt als prettig ervaren om vanuit de woning beweging en mensen te kunnen gadeslaan. De uitdrukking ‘achter de geraniums
zitten’ hoeft dus hemaal geen negatieve betekenis te hebben. Een
stoel bij het raam die uitzicht biedt op de straat en langslopende
mensen kan juist helpen om betrokken te blijven bij de omgeving.
Daarnaast is een direct contact met buren of omwonenden gewenst. Dit draagt bij aan punt twee: het idee hebben dat buren
beschikbaar zijn en hen om hulp kunnen en durven vragen. Ook
het kunnen ontvangen van professionele zorg draagt bij aan het
thuis voelen in de woning. Door negatieve ervaringen uit de omgeving raken mensen dit vertrouwen langzaamaan kwijt, terwijl de
behoefte aan zorg met de leeftijd juist toeneemt. Daarnaast de
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6.2 Praktische overwegingen

het willen besparen van de kosten die een verhuizing met zich
meebrengt.

Uit de terugkoppeling van de resultaten naar het conceptueel
schema blijkt dat het thuis voelen in de woning op latere leeftijd
te maken heeft met allerlei factoren, die verbonden zijn met verschillende lagen in de beleving van het huis door de bewoner. Zo
spelen functionele aspecten mee, maar ook persoonlijke en sociale aspecten van de omgeving waarin mensen wonen. Hoe kan
deze kennis over het thuis voelen in de woning nu bijdragen aan
een beter inzicht in de keuzes die mensen maken met betrekking
tot hun woonsituatie? Daarop zullen we nu verder ingaan.

Redenen om te blijven:
•
De hoeveelheid ruimte
•
De hoeveelheid spullen
•
Het goede contact met de buren
•
Bekendheid met de buurt, ‘het plekje’
•
De tuin niet kwijt willen
•
Opzien tegen het moeten wennen op een nieuwe plek
•
Opzien tegen het weer moeten opbouwen van sociale
contacten
•
De kosten van een verhuizing willen besparen
•
Een verhuizing staat symbool voor het ingaan van de laatste fase: dit niet willen

6.2.1 Blijven
Te beginnen met de eerste overweging: blijf ik wonen waar ik
woon? Het willen blijven wonen in de huidige woning heeft onder
andere te maken met allerlei positieve kwaliteiten van het huis.
De hoeveelheid ruimte die de woning biedt, de tuin, de architectuur van het huis en de degelijkheid van de gebouwde structuur.
Daarnaast kunnen de hoeveelheid spullen meespelen die een
persoon bezit en waarvan men geen afstand wil doen om naar een
kleinere woning te gaan. Ook kan de bekendheid met de omgeving en de mensen meespelen of de gehechtheid aan ‘het plekje’.
Eén echtpaar heeft bijvoorbeeld de woning gekozen vanwege de
ligging aan de IJssel en niet vanwege kenmerken van de woning
zelf. De woning wordt door mevrouw zelfs als niet ideaal ervaren.
Een andere reden om te willen blijven wonen in de huidige woning
is het opzien tegen het weer moeten wennen op een nieuwe plek
en het weer moeten opbouwen van sociale contacten. Soms ontstaat weerstand omdat een verhuizing symbool staat voor het
ingaan van de laatste fase. Wanneer het huis eenmaal verkocht is
is er geen weg meer terug. Een serviceflat met georganiseerde
activiteiten en allerlei faciliteiten wordt door sommige mensen
bijvoorbeeld als ‘eindstation’ gezien. Een plek waar je heen gaat
voor het laatste stukje van je leven. Dit beeld kan de weerstand
tegen een verhuizing vergroten. Vooral de wat jongere ouderen
zijn hier vaak niet aan toe of willen hier niet aan toegeven. Een
rationele overweging om te blijven wonen in de huidige woning is

In deze overwegingen komen allerlei aspecten terug die eerder
beschreven zijn onder het thema ‘thuis voelen’. De afweging om
ergens te blijven wonen heeft dus te maken met je ergens op je
plek voelen en een bepaalde verbondenheid met het huis en de
omgeving ontwikkeld hebben. Het willen blijven wonen heeft
daarnaast ook te maken met een bepaalde angst voor het onbekende. Zal de andere woning wel zo prettig zijn en welke mensen
worden in de nieuwe woonomgeving aangetroffen? Het zal tijd en
energie kosten om de nieuwe woonomgeving ‘eigen’ te maken,
om van het huis en haar omgeving een nieuw thuis te maken. Dit
is iets waar ouderen behoorlijk tegenop kunnen zien.
De mensen die ik gesproken heb in de Zuidwijken wonen hier
maximaal 30 jaar. Zij zijn veelal in de huidige woning komen wonen als startpunt van een nieuwe levensfase: het pensioen of het
moment dat de kinderen het huis uitgingen. Voor mensen die hun
hele leven op één plek wonen of meerdere levensfasen op een
plek meemaken, kan de hechting sterker zijn. De plek is voor hen
met veel herinneringen en ervaringen verbonden, variërend van
het pas getrouwd zijn tot het krijgen van kinderen. Hierdoor is de
verbondenheid die mensen voelen met hun woning vaak groter.
Voor mensen met een sterke hechting aan de plek kan verhuizen
verstrekkende gevolgen hebben. In het hoofdstuk literatuur is het
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voorbeeld van een mevrouw genoemd (Rubinstein, 1989) die
liever sterft dan te moeten verhuizen, omdat het huis en de spullen zo sterk verbonden zijn met wie zij is. Het lijkt haar onmogelijk
dit achter te moeten laten. In dit onderzoek ben ik verschillende
gradaties van verbondenheid tegengekomen. Als voorbeeld kan
het echtpaar met het appartement aan de IJssel genomen worden. in tegenstelling tot de vrouw is de man wel tevreden met de
woning. Daarnaast is hij de zeer gehecht aan de plek, omdat hij
aan de IJssel is opgegroeid. Hij wil hier dan ook graag blijven wonen, eventueel met de nodige aanpassingen. De vrouw is minder
gehecht aan de plek en het huis en is eerder bereid om te verhuizen. Dit voorbeeld laat zien dat de gehechtheid en de daaruit
voortvloeiende keuzes per persoon en per situatie verschillen.
Mijn indruk is wel dat de mensen in de Zuidwijken niet koste wat
kost in de huidige woning willen blijven wonen, maar dat allerlei
praktische overwegingen tot de conclusie kunnen leiden dat het
beter is te verhuizen.

materialen die makkelijk af te nemen en schoon te houden zijn,
zoals een glad aanrechtblad en kurk in plaats van vloerbedekking.
Daarnaast worden aanpassingen gedaan die de veiligheid en het
comfort in de woning vergroten, zoals het plaatsen van een douche in plaats van een bad, het aanbrengen van een trapleuning bij
de trap, de slaapkamer van de zolder naar de eerste verdieping
brengen en een hobbyruimte op de begane grond maken. In
sommige gevallen werd een aanpassing aan de inrichting gedaan,
zoals het aanschaffen van een stoel met armleuningen waaruit
makkelijker opgestaan kan worden.
Naast het doen van aanpassingen aan het huis stellen mensen hun
gedrag bij om zelfstandig in de woning te kunnen blijven wonen.
Voorbeelden hiervan zijn het minder vaak de trap op en neer
lopen, kiezen voor rustige activiteiten en de activiteiten spreiden
over de dag. Daarnaast wordt hulp gevraagd in de huishouding en
bij het onderhoud van de tuin. Ook het vragen van hulp bij bepaalde karweitjes stelt mensen in staat in de woning te blijven
wonen en draagt daarnaast bij aan de veiligheid in de woning,
bijvoorbeeld doordat oudere mensen niet zelf op het keukentrapje hoeven te gaan staan om een lamp te vervangen. Een mevrouw
gebruikte een grijper om iets van de grond op te pakken. Het aanpassen van gedrag kan ook gericht zijn op de directe gezondheid.
Mensen kunnen heel veel zelf doen om zo lang mogelijk gezond
en daarmee zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Hiertoe kan het
opruimen van de woning horen om orde en structuur in het leven
te scheppen, maar ook het verhelpen van lichamelijke kwaaltjes
en gezonde voeding. In alle gevallen geldt: voorkomen is beter
dan genezen. Een veilig huis verkleint de kans op ongelukken en
daarmee de kans om afhankelijk te worden. Een gezond lichaam is
sterker en vitaler en kan meer activiteiten zelfstandig uitvoeren.
Een derde mogelijkheid om zelfstandig in de woning te kunnen
blijven wonen is het bijstellen van verwachtingen. Bijvoorbeeld
door minder precies te zijn in het onderhoud van huis en tuin.
Nadeel is wel dat hiermee de waarde van het huis achteruit gaat.
Voor mensen met een huurwoning wordt het onderhoud geregeld
door de verhuurder, maar voor mensen met een koopwoning
komt deze aanpassing voor eigen rekening. In het geval van mensen met een koopwoning spelen de financiële middelen een belangrijke rol in de keuze die mensen maken. Vaak wordt een af-

6.2.2 Het doen van aanpassingen
Naarmate mensen ouder worden komen ze voor bepaalde veranderingen te staan, die het huis in een ander daglicht zetten. Ineens
kan dat mooie grote huis met aparte hobbyruimte en tuin toch
wel erg groot worden wanneer mensen minder goed ter been
worden of wanneer de partner komt te overlijden. Op dit soort
momenten gaan mensen het huis opnieuw evalueren. Wil ik hier
blijven wonen met de nodige aanpassingen, is dat financieel haalbaar of kan ik beter verhuizen? Nu eerst de eerste mogelijkheid:
het doen van aanpassingen.
Mensen doen allerlei aanpassingen om zich blijvend thuis te kunnen voelen in de woning. Deze aanpassingen zijn vaak praktisch
van aard en dienen om de zelfstandigheid van de bewoner in de
woning te waarborgen. Dit raakt aan een concept dat tot nu toe
nog niet expliciet benoemd is: het behouden van de regie en autonomie in het leven, een concept waar Oswald et al. (2006) vanuit de theorie op gewezen hebben. Een voorbeeld hiervan is het
vervangen van houten kozijnen door kunststof kozijnen, zodat de
bewoner niet wordt belast met het onderhoud ervan. Voorbeelden van andere aanpassingen aan het huis zijn: het kiezen voor
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weging gemaakt tussen het graag in het huis willen blijven wonen
en aan de andere kant de kosten en energie die dit kost aan onderhoud. Wanneer de beperkingen toenemen en de bewoners het
onderhoud niet meer zelf kunnen doen is het de vraag of zij willen
investeren in de nodige hulp of dat zij liever naar een woning gaan
met minder onderhoud of waar het onderhoud geregeld wordt,
bijvoorbeeld in een huurwoning.
Eén van de achterliggende vragen in dit onderzoek was: is zelfstandig wonen gewenst? Het antwoord is ja, zelfstandig wonen is
gewenst. Mensen doen allerlei aanpassingen in en aan hun woning om hun zelfstandigheid te waarborgen. Aan de andere kant
wordt het zelfstandig wonen min of meer opgelegd. De generatie
die ik gesproken heb heeft nog meegemaakt dat de ouders op hun
oude dag verzorgd werden in een verzorgingshuis en het er prima
naar hun zin hadden. Die situatie bestaat niet meer. Verzorgingshuizen zijn nu een schrikbeeld geworden, een plek waar iedereen
ver vandaan wil blijven. 65-Plussers worden zich steeds meer
bewust van deze situatie en weten dat zij zichzelf moeten organiseren. Dat willen zij ook graag. Gestimuleerd door ervaringen in
hun omgeving, bijvoorbeeld kennissen die verhuizen of een aanpassing doen, gaan mensen nadenken over hun eigen woonsituatie. Dit betekent niet dat zij gelijk tot actie overgaan, maar het
creëert wel een opening in het denken over het doen van aanpassingen of een eventuele verhuizing. Dit nadenken en oriënteren
begint op steeds jongere leeftijd. Niet wanneer de 70 gepasseerd
is, maar rond de 65 en soms al rond de leeftijd van 50. Dit is de
leeftijd waarop nog veel mogelijk is. Na 75 jaar voelen mensen
zich vaak te oud voor het doen van aanpassingen en houden zij de
situatie het liefst zoals deze is. Deze groep begint vaak niet meer
aan grote verbouwingen en doet het liefst kleine aanpassingen
binnen de gegeven ruimte van de woning.
Kortom: het bewustzijn is er, maar mensen weten niet altijd waar
ze de benodigde informatie vandaan moeten halen. Waar vraag ik
een traplift aan en wat zijn de andere mogelijkheden om met
eventuele beperkingen in het huis te kunnen blijven wonen? Het
ideaal lijkt op dit moment een gelijkvloerse woning te zijn of in
ieder geval een woning met de belangrijkste functies op de begane grond. Mensen zien in hun omgeving dat hier het langst zelfstandig in gewoond kan worden. De trap wordt in eengezinswo-

ningen nog vaak als obstakel gezien en is een van de redenen
waarom mensen ervoor kiezen te verhuizen. Op het terrein van
informatieverschaffing kan daarom nog veel gewonnen worden.
Nu heerst er nog vaak onrust. Mensen weten dat zij zichzelf moeten organiseren, maar weten niet goed hoe. Daarnaast zijn de
ervaringen vanuit de omgeving niet altijd positief. Vooral wat
betreft het ontvangen van zorg en hulp wanneer dit nodig is zien
mensen het vaak misgaan.
Een vraag vanuit de gemeente was of op basis van ‘de doorzonscan’, zoals beschreven in hoofdstuk twee, overgegaan moet worden op het preventief aanpassen van woningen. Op dit moment
worden de meeste aanpassingen gedaan zodra dit nodig is. Bijvoorbeeld wanneer mensen ziek worden of minder goed ter been
zijn. Om een vergoeding te krijgen vanuit de WMO is dit ook eigenlijk de enige weg. Een traplift kan namelijk pas aangevraagd of
vergoed worden, wanneer het ziektebeeld aantoonbaar is en deze
voor minimaal een halfjaar nodig is.
De belangrijkste belemmering voor het preventief doen van aanpassingen lijkt de onzekerheid van de toekomst. Waar speel je op
in en wat kun je verwachten? Met deze onzekerheid gaan mensen
heel verschillend om. De ene persoon is bereid om aanpassingen
te doen uit voorzorg, om een bepaalde onrust weg te nemen,
terwijl een ander persoon liever afwacht wat gaat gebeuren en
dan tot actie overgaat en improviseert. Het handelen uit voorzorg
kan confronterend zijn. Mensen hebben dan immers het gevoel
dat ze toe moeten geven aan het ouder worden en dat is iets wat
veel mensen het liefst zo lang mogelijk uitstellen.
Met name aanpassingen die een verbouwing met zich meebrengen stuiten op de nodige weerstand. Dit kan bijvoorbeeld de verbouwing van een badkamer zijn maar ook de verbouwing van de
garage tot slaapkamer en badkamer. De eerste belemmering
vormt het geld dat een dergelijke verbouwing kost. Deze aanpassing wordt gezien als een investering ‘in de stenen’ waarvan de
kosten zo hoog op kunnen lopen dat een hypotheek afgesloten
moet worden. Daarvoor voelen veel mensen zich te oud. Ten
tweede de rompslomp die een verbouwing met zich meebrengt:
enerzijds het huis overhoop hebben liggen en anderzijds het regelwerk rondom een verbouwing. Ten derde: niet weten hoe het
aanvragen van een aanpassing in zijn werk gaat of niet weten
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waar deze informatie vandaan te halen. Tot slot: een aanpassing
lost niet altijd alle problemen op. Het hebben van de belangrijkste
functies gelijkvloers is geen oplossing voor het onderhoud van een
woning. De beste oplossing is daarom altijd een afweging van
factoren. De financiële middelen die beschikbaar zijn of die mensen bereid zijn te investeren spelen in deze afweging een belangrijke rol.
Voor mensen met een huurwoning is een renovatie een goed
moment om aanpassingen door te voeren. Een mevrouw uit het
onderzoek dacht al langere tijd na over het nemen van een douche en een verhoogd toilet, maar stelde dat steeds uit. De toenemende beperkingen van haar partner en een aanbieding van
Woonbedrijf Ieder1 voor een nieuwe badkamer en toilet heeft
haar de knoop doen doorhakken. Door mensen te wijzen op de
mogelijkheden kan het woonbedrijf een belangrijke rol spelen in
het veiliger en comfortabeler maken van de woning voor ouderen.

het gevoel willen hebben dat ze zichzelf kunnen organiseren en
zelf de keuze willen maken in plaats van gedwongen te worden tot
een bepaalde beslissing. Net als bij het doen van aanpassingen
speelt het karakter van de persoon hierin mee. De één handelt
liever uit voorzorg, terwijl de ander liever afwacht op wat komen
gaat. Ook de mate van gehechtheid aan de woning en buurt kan in
deze beslissing een rol spelen. In het voorbeeld van het echtpaar
dat aan de IJssel woont spelen beide aspecten een rol. Mevrouw is
minder gehecht aan de woning en de locatie en maakte zich daarnaast meer zorgen over de toekomst. Om haar onrust weg te
nemen zou zij dan ook het liefst meteen verhuizen naar een woning dichtbij haar kinderen. Haar man daarentegen is verknocht
aan het plekje en wil alles doen om daar zo lang mogelijk te kunnen blijven wonen. Daarnaast is zijn karakter tegenovergesteld
aan het karakter van zijn vrouw. Hij maakt zich geen zorgen en
leeft bij de dag. Wie zegt dat hij een lang ziekbed krijgt of een
scootmobiel nodig heeft? Daarom wacht hij liever af en neemt
een beslissing wanneer dat nodig is.
De redenen die hierboven genoemd zijn zijn fictief. Ze zijn door
mensen genoemd als mogelijke redenen om te verhuizen. Daarom
heb ik ook met mensen gesproken die de stap naar een verhuizing
reeds gemaakt hebben. De redenen die zij voor hun beslissing
aanvoeren komen overeen met de redenen die hierboven beschreven zijn.

6.2.3 De stap naar verhuizen
Tijdens de interviews is besproken wat een reden kan zijn om uit
de eengezinswoning naar een seniorenwoning te verhuizen. De
eerste reden is dat door lichamelijke beperkingen het onderhoud
van de woning te veel wordt of dat traplopen een probleem
wordt. Een tweede reden is de angst dat er geen hulp of zorg
beschikbaar is wanneer dit nodig wordt. Een mevrouw zou om
deze reden liever dichter bij de kinderen gaan wonen. Een derde
reden is het in een meer sociale omgeving willen wonen waar
toezicht is en gezelschap. In een wijk met veel jonge gezinnen
hebben mensen snel het idee er alleen voor te staan. Iedereen is
overdag weg en ook ’s avonds zijn de buren vaak druk. Mensen
hebben hierdoor niet het idee dat ze op hen kunnen rekenen en
durven niet goed om hulp te vragen. Het overlijden van de partner
is een gebeurtenis die mensen aanzet tot het verhuizen naar een
meer sociale en beschermde omgeving. De vierde reden, die mensen noemen, is het samen kunnen verhuizen en samen op een
nieuwe plek kunnen wennen. Dit is een reden om uit voorzorg te
willen verhuizen en niet te willen wachten tot één van beide partners overleden is. Belangrijk bij alle overwegingen is dat mensen

•
•
•
•
•
•
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Het onderhoud van het huis en de tuin werd lichamelijk
te zwaar
Het onderhoud van het huis en de tuin laten doen was te
duur of het geld er niet voor over hebben
Het traplopen werd een probleem, waardoor de voorkeur
uitging naar een gelijkvloerse woning of een woning met
de slaap en badkamer op de begane grond
Na het overlijden van de partner in een beschermde omgeving willen wonen met andere mensen
Directe zorg/hulp willen
Nog zelf kunnen organiseren, niet willen wachten tot je
niets meer kunt en naar een verzorgingshuis moet

•

Dit zijn hele concrete afwegingen, die ontstaan zijn vanuit een
bepaalde onvrede met de vorige woning en woonomgeving. De
onvrede ontstond door lichamelijke beperkingen of door het overlijden van de partner. Op dat moment is een overweging gemaakt
tussen het investeren in aanpassingen of hulp of het verhuizen
naar een omgeving waar de benodigde aanpassingen reeds aanwezig zijn. Hierin speelt de vraag mee hoe graag je wilt blijven en
daarnaast welke financiële ruimte je hebt om dit mogelijk te maken.
Niet alle onvrede is zelf weg te nemen. De aanwezigheid van hulp
of zorg is vaak een onzekere factor, waarvan mensen niet het idee
hebben dat ze hierop kunnen rekenen of invloed op uit kunnen
oefenen. Ook de sociale omgeving wordt vaak als een gegeven
gezien: je kunt bevriend zijn met jongere mensen en de buren,
maar dit betekent niet automatisch dat ze er voor je zijn en dat ze
je kunnen helpen als het nodig is. Deze ervaring verschilt wel per
straat. Ik heb ook mensen gesproken die heel positief zijn over
het contact met de buren en ook het idee hebben dat ze bij hen
terecht kunnen. Sommige mensen zijn bewust verhuisd naar een
senioren appartement in een complex waar contacten met anderen meer vanzelfsprekend zijn en waar in ieder geval mensen om
je heen zijn. Een belangrijke reden die mensen aangeven is het
zelf kunnen organiseren. Niet wachten dat je helemaal niets meer
kunt, maar de beslissing nemen wanneer je er zelf nog iets aan
hebt.

•

•

Dit rijtje zou eigenlijk voor alle ouderen kunnen gelden, niet alleen
voor degenen die verhuizen. De verschillende punten in deze
opsomming vormen een belangrijke indicatie van wat mensen
missen in hun huidige woning of woonomgeving. Ook hieruit blijkt
dat het thuis voelen of ergens prettig kunnen wonen samenhangt
met allerlei factoren op verschillende vlakken. Het heeft zowel
met de woning te maken als met de sociale omgeving. Aanpassingen binnen het huis kunnen daarom niet los gezien worden van de
aanwezigheid van voorzieningen in de buurt. Wanneer er geen
zorg of hulp aanwezig is of mensen het gevoel hebben dat zij hier
niet op kunnen rekenen, kunnen ze alsnog besluiten om te verhuizen. En aangepaste woning zonder goede en adequate zorg is
geen fijn huis en waarschijnlijk geen plek waar 65-plussers zich
naarmate de leeftijd toeneemt thuis zullen voelen.
De aanwezige zorg of voorzieningen zijn elementen waar mensen
zelf niet altijd invloed op uit kunnen oefenen. Hier kan de gemeente een belangrijke rol in spelen. Enerzijds het bieden van
handvaten zodat mensen zichzelf kunnen organiseren en aan de
andere kant ervoor zorgen dat de voorzieningen in de buurt goed
zijn.

6.2.4 Verhuizen naar…..
Allerlei elementen bepalen dus of mensen zich ergens blijvend
thuis kunnen voelen. Soms kunnen deze aspecten gecreëerd worden in de huidige woning, soms moet hiervoor verhuisd worden.
Wanneer mensen verhuizen gaan ze graag naar een plek:
•
•
•

In een sociale omgeving, die veilig is, waar toezicht is,
waar mensen zich beschermd voelen
Nabij voorzieningen, zoals winkels voor de alledaagse levensbehoeften en activiteiten, bijvoorbeeld het stadscentrum, zodat mensen deel kunnen blijven nemen aan de
maatschappij
Waar het mogelijk is om regie over het eigen leven te behouden

6.3 Conclusie
Allerlei aspecten dragen bij aan het thuis voelen in de woning op
latere leeftijd. Dit kan variëren van het onderhoud aan de woning
tot de vertrouwde omgeving die de woning biedt of de mogelijkheid tot het voortzetten van een betekenisvolle rol. Uit het onderzoek blijkt echter dat het huis niet los gezien kan worden van de
omgeving. Aspecten als het contact met de buren, het kunnen
ontvangen van hulp en zorg, de aanwezigheid van voorzieningen

met directe zorg
gelijkvloers of in ieder geval met de belangrijkste functies
gelijkvloers, zoals de woonkamer, badkamer, slaapkamer
en keuken
waar minder/geen onderhoud aan de woning is
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in de buurt zijn van essentieel belang voor oudere mensen om zich
thuis te kunnen voelen in de woning. Aanpassingen aan de woning
staan daarom niet op zichzelf, maar moeten samengaan met een
adequate sociale en fysieke omgeving buiten de woning. Wanneer
de woning, de activiteiten of verwachtingen niet voldoende aangepast kunnen worden aan de veranderende levensfase, kan een
verhuizing de beste oplossing zijn. In deze afweging spelen allerlei
factoren mee, zoals de financiële situatie, het karakter van de
bewoners en de gehechtheid aan de plek. Deze afweging verschilt
per persoon en per situatie.
Zelfstandig wonen is gewenst. Mensen doen allerlei aanpassingen
om de regie in hun leven te kunnen behouden. Zelfstandig wonen
wordt echter ook opgelegd door de huidige maatschappij. Mensen
zijn zich steeds meer bewust dat zij zichzelf moeten organiseren,
maar beschikken hiervoor niet altijd over de juiste informatie en
mogelijkheden.
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De resultaten van het onderzoek laten zien dat in het thuis voelen
op latere leeftijd inderdaad allerlei aspecten meespelen op zowel
functioneel, persoonlijk als sociaal vlak. Functionele aspecten
spelen wel degelijk een rol, zoals het kunnen onderhouden van
kozijnen en gebouwdelen of het kunnen beklimmen van de trap.
Maar ook meer gevoelsmatige aspecten spelen mee, zoals het
kunnen verzamelen van spullen die verbonden zijn met betekenisvolle herinneringen. Dit maakt van de woning een vertrouwde
omgeving, die mensen houvast en continuïteit biedt in een levensfase waarin ze geconfronteerd worden met allerlei verliezen. Maar
ook sociale aspecten spelen een rol, zoals het kunnen ontvangen
van bezoek en logés. Al deze aspecten samen zorgen ervoor dat
een huis als een thuis ervaren wordt. Als een plek waar mensen
graag willen blijven wonen. Waar het accent ligt, verschilt per
persoon en per situatie en kan van het een op het andere moment
veranderen door veranderingen in het leven, bijvoorbeeld door
het overlijden van de partner. Hierover dadelijk meer.
Het vooraf opgestelde schema met daarin de drie lagen van beleving van het huis is een heldere leidraad geweest tijdens het onderzoek. Het heeft ervoor gezorgd dat een breed scala aan informatie is verzameld en dat de informatie relatief eenvoudig geordend kon worden aan de hand van deze structuur. Maar als tijdens de gesprekken aan dit schema vast was gehouden, zonder
open te staan voor de inbreng van de bewoners, was een belangrijk deel van de belevingswereld van de respondenten buiten
beschouwing gebleven.
De vragen in het onderzoek waren in eerste instantie namelijk
gericht op het huis, mede door de vraag vanuit de gemeente.
Daarnaast was het de keus van de onderzoeker om het onderzoek
in te kaderen en de omgeving waarin het huis staat buiten beschouwing te laten. Het huis met de tastbare structuur van muren,
ramen, vloeren en daken blijkt inderdaad een belangrijke basis te
zijn voor het thuis voelen in de woning. Een basis waaraan de
bewoners zelf invulling kunnen geven en tot op zekere hoogte zelf
invloed op uit kunnen oefenen. Maar het is niet de enige basis.
Een belangrijke bevinding van het onderzoek is dat het huis niet
op zichzelf staat. De omgeving van het huis blijkt van essentieel
belang voor zelfstandig wonende 65-plussers. Het contact met
buren, het kunnen vragen van hulp, professionele zorg kunnen

7| DE CONCLUSIE: DISCUSSIE EN
AANBEVELINGEN
In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste conclusies uit het onderzoek naar de beleving van de woning door zelfstandig wonende
65-plussers in de Zuidwijken in Zutphen besproken worden. De
gebruikte methode zal bediscussieerd worden om van hieruit
aanbevelingen te kunnen doen voor verder onderzoek. Maar wat
betekenen deze bevindingen nu voor de praktijk? Naast een benadering van het thuis voelen vanuit de theorie, is gekeken naar
meer praktische overwegingen die mensen maken met betrekking
tot hun woonsituatie. Deze bevindingen worden aan het eind van
het hoofdstuk vertaald naar aanbevelingen voor het beleid van de
gemeente Zutphen en Woonbedrijf Ieder1.

7.1 Evaluatie theorie en methode
Dit onderzoek begon een jaar geleden met de constatering dat het
huisvestingsvraagstuk rond ouderen in Zutphen vrij eenzijdig, met
de nadruk op functionele/materiële kenmerken benaderd wordt.
Met name in de Zuidwijken is nauwelijks in gesprek gegaan met de
bewoners zelf om meer inzicht te krijgen in hun belevingswereld
en behoeften omtrent het wonen. Door middel van dit onderzoek
is geprobeerd daar verandering in te brengen. Centraal in dit onderzoek staat het ‘thuis voelen’ in de woning. Wat maakt dat zelfstandig wonende 65-plussers zich thuis voelen in hun woning?
Wat hebben zij nodig om prettig te kunnen wonen? Nu en met het
oog op de toekomst.
Om dit te onderzoeken is aan de hand van de literatuur een schema opgesteld met daarin drie categorieën: functioneel, persoonlijk en sociaal. Een positieve beleving van het huis op deze vlakken
zorgt ervoor dat de woning een persoonlijk thuis wordt: een plek
waarmee mensen zich verbonden voelen, waar het prettig wonen
is en waar mensen zichzelf kunnen zijn.
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ontvangen, voorzieningen zoals winkels in de nabijheid en een
gehechtheid aan de locatie dragen sterk bij aan het thuis voelen in
de woning.
Een persoonlijke benadering heeft mij geholpen om de gewenste
resultaten te verkrijgen. In de eerste plaats is gekozen voor een
persoonlijke benadering bij de werving van respondenten. Het
sturen van een brief leverde in eerste instantie weinig respons op,
maar door naar de koffieochtend in het wijkcentrum te gaan en
het onderzoek toe te lichten nam de respons aanzienlijk toe. De
eerste reactie van mensen was vaak: ”Ik woon fijn, dus ik heb
niets te vertellen”. Zodra ik vertelde dat ik ook juist geïnteresseerd
was in positieve verhalen, draaiden ze vaak bij. Doordat ik mensen
even gezien had of via via het contact had gekregen was het voor
mij makkelijker om bij de mensen langs te gaan en heb ik het idee
dat de respondenten mij ook makkelijker en eerder in vertrouwen
namen. Bovendien nam ik voor iedereen een plantje mee, wat
mensen vaak waardeerden.
Voorafgaand aan ieder gesprek werd een dagboekje afgeleverd,
dat ter voorbereiding van het gesprek ingevuld diende te worden.
De reacties op dit boekje liepen sterk uiteen van ‘creatief’, ‘leuk’
en ‘interessant’, tot ‘we hebben het ingevuld voor het onderzoek’,
‘lastig’ en ‘kinderachtig’. De meeste mensen vonden het prettig
een idee te hebben van waar het gesprek over zou gaan en hebben het boekje serieus ingevuld. Voor één meneer was het boekje
een reden om af te zien van zijn deelname aan het onderzoek. Hij
belde mij enigszins verontwaardigd op en zei: “Plattegronden
tekenen doe je niet meer als je met de vut bent, dat doe je op de
basisschool”. Omdat ik zelf vanuit mijn studie bouwkunde gewend
ben aan het tekenen van plattegronden, heb ik de moeilijkheid
hiervan voor leken onderschat. In een volgend boekje zou ik deze
vraag daarom weggelaten. De vraag over de tijdlijn met activiteiten van een doorsnee dag in huis is door de meeste mensen
nauwkeurig ingevuld. Eén mevrouw schreef in het boekje dat zij
deze vraag niet wilde beantwoorden, omdat ze dit privé vond. De
vraag over het favoriete plekje en de ideale oude dag zijn over het
algemeen goed ingevuld. Voordeel van het boekje was dat het
tijdens de gesprekken gebruikt kon worden als leidraad, voor
zowel de onderzoeker als de respondent. Soms begonnen mensen

uit zichzelf een antwoord voor te lezen of ze zeiden: “Dat komt
straks bij die vraag aan de orde”.
De interviews bleken een essentiële aanvulling te vormen op de
boekjes. De antwoorden in de boekjes gaven vaak een eerste
indruk, terwijl tijdens de gesprekken achterliggende gedachten en
motivaties naar voren kwamen. Het conceptueel schema heeft als
uitgangspunt gediend voor de gesprekken, maar de bewoners
waren vrij om invulling te geven aan de verschillende categorieën.
Om een beeld te krijgen van elke specifieke situatie, stelde ik me
open op en liet mij leiden door de mensen. Tijdens elk gesprek lag
het accent ergens anders. De ene persoon sprak bijvoorbeeld veel
over persoonlijke spullen, terwijl dit onderwerp bij een ander
nauwelijks aan de orde was. Door vervolgens weer terug te gaan
naar het conceptueel schema kon de data makkelijker geordend
en geanalyseerd worden.
Naast het lezen van literatuur en het uitvoeren van het veldwerk
in de Zuidwijken heb ik de mogelijkheid gekregen om 1 à 2 dagen
per week een werkplek te bezetten bij de gemeente op de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Deze afdeling heeft
als opdrachtgever gefungeerd voor dit onderzoek. Daarnaast heb
ik verschillende dagen meegelopen met medewerkers van Woonbedrijf Ieder1. Hierdoor was een voortdurende terugkoppeling
naar de praktijk van beleid en woningbouw mogelijk en kon direct
een plek worden gegeven aan de uitspraken van de bewoners. Het
was erg waardevol om aanwezig te kunnen zijn bij diverse gesprekken over ouderenhuisvesting, aan de andere kant was het
ook verwarrend. Je gaat makkelijk meepraten met professionals,
terwijl het uitgangspunt van dit onderzoek de bewoners waren.
Het is belangrijk om je als onderzoeker hiervan bewust te zijn en
constant terug te gaan naar de oorspronkelijke uitgangspunten
van het onderzoek.
Een aantal opmerkingen met betrekking tot het onderzoek en de
methode zijn van belang voor verder onderzoek. Doordat zowel
naar functionele, persoonlijke als sociale aspecten is gekeken, zijn
niet alle lagen van de beleving helemaal uitgediept. Zo zou het
onderdeel ‘persoonlijk’ een onderzoek op zich kunnen zijn en heb
ik na vier interviews bewust gekozen deze categorie te beperken
tot het belang van spullen. Dit omdat spullen en daaraan verbon110

den verhalen en betekenissen vrij tastbaar zijn en iets zeggen over
de leefwereld die mensen om zich heen creëren. Hierdoor zijn
andere aspecten binnen deze categorie, die wel in de literatuur
genoemd worden, minder belicht. Een voorbeeld hiervan is het
opdoen van betekenisvolle ervaringen binnen de woning, wat
bijdraagt aan de verbondenheid tussen persoon en plek.
Het conceptueel schema is gebaseerd op een specifiek deel van de
literatuur. De hoeveelheid literatuur die verschenen is over ouderen en de beleving van de woning is namelijk enorm. Op een gegeven moment zat ik op een bepaald spoor waarbij ik steeds verwijzingen naar dezelfde auteurs tegenkwam en een consistente
indeling in de drie categorieën van beleving terugvond. Enerzijds
heeft dit spoor mijn onderzoek een stevig fundament gegeven,
aan de andere kant is het goed om als onderzoeker altijd een open
houding aan te nemen ten opzichte van de onderzoeksgroep.
Aan het onderzoek hebben een beperkt aantal respondenten
meegewerkt in een specifieke wijk. Op verschillende manieren is
geprobeerd een bredere onderbouwing aan het onderzoek te
geven. Doordat de opbouw van het onderzoek ondersteund is met
literatuur is een breder kader gecreëerd. Bovendien verwezen de
respondenten naar mensen om hen heen, waardoor een beter
beeld van de doelgroep ontstaan is. Wegens een gebrek aan tijd is
het niet meer mogelijk geweest de resultaten terug te koppelen
naar de respondenten of de resultaten te toetsen in een breder
collectief van zelfstandig wonende 65-plussers.
Wat tot slot belangrijk is om te beseffen is dat de oudere van
vandaag anders is dan de oudere van de toekomst. Voorspeld
wordt dat de toekomstige oudere hoog opgeleid, mobieler en
kapitaalkrachtiger is. Hierdoor zal waarschijnlijk ook de beleving
van de woning en de directe woonomgeving veranderen. Daarom
is het belangrijk de wensen van deze doelgroep blijvend te monitoren en voortdurend op de hoogte te blijven van wat 65-plussers
daadwerkelijk bezighoudt.

7.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek
Op grond van de bovenstaande discussie kunnen de volgende
aanbevelingen gedaan worden voor verder onderzoek.
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•

Mensen vinden het prettig om zichzelf voor te bereiden
op het gesprek. Het uitreiken van dagboekjes is hiervoor
een goede manier. Het is echter wel belangrijk om goed
na te denken over de vraagstelling en de vragen eenvoudig en duidelijk te formuleren. Probeer aan te sluiten bij
de belevingswereld van de oudere.

•

Combineer de dagboekjes met persoonlijke gesprekken.
Ga kijken hoe mensen wonen en ga in gesprek om inzicht
te krijgen in wat hen bezighoudt met betrekking tot hun
woning. Ook hier geldt: houdt de vragen toegankelijk en
concreet.

•

Een conceptueel schema kan helpen om richting te geven
aan het gesprek. Om de belevingswereld van de bewoner
goed in kaart te kunnen brengen is het echter belangrijk
niet teveel aan dit schema vast te houden en de bewoner
de ruimte te geven om te vertellen over wat hem of haar
bezighoudt.

•

Dit onderzoek heeft slechts beperkte aandacht gegeven
aan de omgeving van het huis, terwijl uit de gesprekken
blijkt dat dit van essentieel belang is voor het thuis voelen in de woning. Daarom zou verder onderzoek plaats
moeten vinden op het niveau van de buurt of wijk, enerzijds wat betreft de beleving en betekenisgeving, anderzijds gericht op praktische aspecten zoals bijvoorbeeld de
gewenste voorzieningen.

•

De betrouwbaarheid van de resultaten zou vergroot kunnen worden door het organiseren van een bijeenkomst
voor de deelnemers aan dit onderzoek en voor een breder collectief van zelfstandig wonende 65-plussers. Tevens zouden uit deze bijeenkomst aandachtspunten voor
verder beleid kunnen komen en aanknopingspunten voor
verder onderzoek. Het zou goed zijn deze bijeenkomst in
eerste instantie te richten op de Zuidwijken, omdat deze
wijk een totaal ander karakter heeft dan bijvoorbeeld het

Waterkwartier in Zutphen en daardoor andere randvoorwaarden biedt.
•

Maak gebruik van een persoonlijke benadering. Hierdoor
word je als onderzoeker eerder in vertrouwen genomen
en kunnen de gesprekken eerder de diepte ingaan.

•

Het onderhouden van contacten met professionals in de
praktijk zorgt ervoor dat het onderzoek meer realiteitszin
krijgt en dat de resultaten daadwerkelijk gebruikt zullen
worden voor het vormgeven van beleid.

zoals een verbouwing, is naast informatie ook begeleiding en
eventuele subsidie gewenst. Hier kan de gemeente een belangrijke rol in spelen. Voor mensen met een huurwoning kan Woonbedrijf Ieder1 voor de juiste informatie en begeleiding zorgen. Zo
blijkt het doen van aanpassingen tijdens een renovatie die aangeboden wordt door het woonbedrijf voor mensen de drempel aanzienlijk te verlagen om een aanpassing te doen en kan tegelijkertijd de veiligheid en comfort in de woning vergroot worden.
De keuzes die mensen maken raken aan de categorieën ‘functioneel’, ‘persoonlijk’ en ‘sociaal’. Om prettig te kunnen wonen
naarmate de leeftijd en eventuele beperkingen toenemen wezen
de respondenten op kenmerken van de woning, maar ook een
vertrouwdheid met het huis en de buurt en het contact met buren
werd genoemd. Hieronder zijn de belangrijkste redenen om te
blijven wonen in de huidige woning afgezet tegen de belangrijkste
knelpunten.

7.3 Praktische bevindingen
Naast het bieden van inzicht in de verschillende lagen van beleving
is binnen dit onderzoek gekeken naar praktische keuzes die mensen maken met betrekking tot hun woonsituatie. Wanneer kiezen
mensen ervoor te blijven wonen waar ze wonen, eventueel met
de nodige aanpassingen, en wanneer kiezen mensen ervoor te
verhuizen? Wat betreft het blijven wonen in de woning, blijkt dat
mensen allerlei aanpassingen doen om zich blijvend thuis te kunnen voelen. Dit kunnen aanpassingen aan de woning zijn, maar
ook aanpassingen aan het gedrag en het bijstellen van verwachtingen. Een belangrijke drijfveer hierbij is het behouden van regie
en zelfstandigheid. Wanneer via het doen van aanpassingen niet
tegemoet kan worden gekomen aan bijvoorbeeld de toenemende
lichamelijke beperkingen, kan een verhuizing de beste optie blijken. Soms verhuizen mensen liever naar een woning die ze wel
‘aan kunnen’ dan te investeren in een huis dat hen niet meer
‘past’ of waar ze het gevoel hebben zichzelf niet te kunnen redden.
Mensen zijn zich steeds meer bewust van het feit dat zij zichzelf
moeten organiseren. De tijd dat je als oudere kon genieten van
een zorgeloze oude dag in het bejaardentehuis bestaat niet meer.
De huidige generatie 65-plussers is zich steeds meer bewust van
deze situatie. Ze weten echter niet altijd hoe of waar ze de juiste
informatie kunnen vinden. Voor meer ingrijpende aanpassingen,

Blijven
Hoeveelheid ruimte
Hoeveelheid spullen
De tuin
Goed contact buren
Bekendheid buurt

Knelpunten
Onderhoud woning
Trap
Beperkte sociale omgeving
Geen directe hulp/zorg
Stadscentrum te ver

Figuur 7.1: Overzicht redenen om te blijven en knelpunten

Het willen blijven wonen in de woning lijkt vooral te maken te
hebben met een bepaalde gehechtheid aan het huis en de buurt.
Een tevredenheid die maakt dat mensen niet weg willen uit de
huidige woning. De knelpunten ontstaan wanneer de situatie van
mensen verandert. Bijvoorbeeld wanneer de partner overlijdt en
de behoefte ontstaat om in een meer sociale en beschermde omgeving te wonen. Of wanneer de lichamelijke beperkingen toenemen en het onderhoud van de woning een probleem wordt of de
trap steeds meer een obstakel vormt. Op deze momenten komt
de regie en zelfstandigheid van mensen in de knel en wordt de
woonsituatie opnieuw geëvalueerd. Kunnen wij hier blijven wonen
112

met de nodige aanpassingen of is het beter om te verhuizen? De
uiteindelijke keus die mensen maken hangt onder andere af van
de financiële situatie. Enerzijds het geld hebben om een aanpassing te financieren en anderzijds het geld hieraan willen besteden.
Daarnaast kan het karakter van mensen een belangrijke rol spelen: de ene persoon handelt liever uit voorzorg, terwijl de ander
liever afwacht en een aanpassing realiseert wanneer dit echt nodig is. In alle gevallen geldt dat de uiteindelijke keuze een afweging is van allerlei factoren, die per persoon en per situatie verschillen.

Op sociaal gebied:
• Contact tussen buren verbeteren, zodat makkelijker hulp
gevraagd kan worden.
• Eventueel andere mogelijkheden bieden om hulp te vragen, bijvoorbeeld een servicepunt in de wijk waar mensen terechtkunnen voor vragen en allerlei klussen in en
rondom huis.
• De betrouwbaarheid van zorg in de wijk verbeteren en
negatieve verhalen en beeldvorming de wereld uit helpen. Mensen zien het nu te vaak fout gaan, waardoor onrust ontstaat.
• Het voorzieningenniveau in de Zuidwijken wordt gewaardeerd. Het hart van de wijk op peil houden.

7.4 Aanbevelingen voor beleid
Met name de opmerkingen in de vorige paragraaf vormen concrete aanknopingspunten voor het beleid van de gemeente Zutphen
en Woonbedrijf Ieder1. Op basis van het onderzoek kunnen de
volgende aanbevelingen worden gedaan.

In het algemeen: integraal, individueel, informeren!

Op functioneel gebied:
• Toezien op de toepassing van kwalitatief hoogwaardige
materialen, zodat de bewoners minder belast worden
met onderhoud aan de woning.
• Informeren: mensen handvaten geven om zichzelf te organiseren. Mogelijkheden en kansen laten zien. Een aandachtspunt zou het vergroten van de veiligheid en het
comfort in de woning kunnen zijn.
• Individuele oplossingen mogelijk maken
Eigenaren: handvaten bieden door informatie, begeleiding en subsidie.
Huurders: het woonbedrijf zou hen bij renovatie kunnen
wijzen op woningaanpassingen die het comfort en de veiligheid vergroten.

Het huis kan niet los gezien worden van de omgeving. Dit maakt
dat gestreefd moet worden naar een integrale benadering, tussen
zowel ingrepen in de fysieke omgeving als op sociaal niveau. De
samenwerking tussen verschillende beleidsterreinen wat betreft
ouderen en hun leefomgeving is essentieel om ouderen zich thuis
te laten voelen in hun woning, nu en in de toekomst.
De beste oplossing verschilt per persoon en per situatie. Daarom
is het belangrijk om individuele oplossingen mogelijk te maken.
Als professional zou het goed zijn om door te vragen op functionele, persoonlijke en sociale aspecten om een compleet beeld van
de situatie te krijgen en zo tot de beste oplossing te komen. Thuis
voelen gaat namelijk niet alleen om praktische aspecten, maar ook
om de emotionele binding die iemand heeft met het huis of de
buurt.
65-plussers zijn zich steeds meer bewust van het feit dat zij zichzelf moeten organiseren. Dit kan gestimuleerd worden door mensen informatie te geven: over woning aanpassingen, maar bijvoorbeeld ook over andere mogelijkheden om zelfstandig te kunnen

Op persoonlijk gebied:
• Besef dat mensen zich hechten aan plekken en dat de
vertrouwde omgeving van de woning en de buurt met
name oudere mensen kan helpen in het proces van ouder
worden door het bieden van continuïteit en houvast.
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blijven wonen, zoals het inkopen van hulp of het aanbieden van
een klussendienst. Bovendien wordt op dit moment een gelijkvloerse woning als ideaal gezien. Het zou goed zijn mensen op de
mogelijkheden van een eengezinswoning te wijzen, bijvoorbeeld
door voorbeelden en ervaringen van leeftijdgenoten te bundelen
in een boekje. Het informeren kan aangevuld worden met het
bieden van begeleiding en het subsidiëren van aanpassingen. Een
advies is om met het informeren te beginnen op jonge leeftijd,
bijvoorbeeld 65 jaar, omdat rond deze leeftijd mensen zich serieus
beginnen te oriënteren. Misschien kan hen, in navolging van het
bovenstaande idee, iets gegeven worden in de vorm van een map
of boekje wat bewaard kan worden. Zo kunnen mensen de informatie erbij pakken op het moment waarop zij dit zelf nodig vinden. Belangrijk is dat de informatie vrijblijvend is en niet betuttelend.
Zoek bij het opstellen van informatie afstemming met het Thuis
Informatie Project (TIP) dat wordt uitgevoerd door Born Ouderenwerk. Kanttekening bij dit project is dat het bieden van informatie over gemeentelijke diensten gericht is op 70-plussers. Deze
leeftijd is gekozen omdat dan de meeste problemen komen. Op
basis van dit onderzoek wordt een jongere leeftijd als grens aanbevolen, om uit te gaan van preventie en het zelf organiserend
vermogen van mensen. Wel zou het goed zijn om te kijken of een
afstemming plaats kan vinden op het gebied van zelfstandig wonen.
Een laatste opmerking over het bieden van informatie is dat het
onderzoek van Agora laat zien dat 65-plussers zich vaak niet ‘oud’
voelen en ook niet als zodanig aangesproken willen worden. Een
cursus valpreventie voor ouderen sluit bijvoorbeeld niet altijd aan
bij de belevingswereld van de ouderen, omdat zij zich enerzijds
niet tot de doelgroep ouderen rekenen en anderzijds het vallen in
de woning niet als probleem herkennen. Wel blijkt het te werken
om ouderen aan te spreken op hun zelfstandigheid zoals hierboven wordt aangegeven.

7.5 Tot slot
Ik heb de koppeling tussen wetenschap en praktijk als zeer waardevol ervaren. Via de literatuur was het mogelijk dit onderzoek
meer diepgang en inhoud te geven. Het uitvoeren van het onderzoek in de praktijk heeft mij vervolgens geholpen de literatuur
beter te plaatsen en te begrijpen. Naast de praktijk van de bewoners heb ik mezelf ondergedompeld in de praktijk van de gemeente en het woonbedrijf. Het enthousiasme en interesse in mijn
onderzoek heb ik als zeer motiverend ervaren. Daarnaast konden
de bevindingen uit het onderzoek direct teruggekoppeld worden.
Soms waren de resultaten een bevestiging van wat professionals
al wisten, soms stond ik versteld van de verbaasde reacties: “Goh,
zien mensen dat echt zo? Daar heb ik nooit bij stilgestaan”. Deze
reacties laten tevens de relevantie van dit onderzoek zien. Er
wordt zoveel gepraat en gedacht over de huisvesting van ouderen,
maar er is zo weinig inzicht in de daadwerkelijke beleving van het
huis en de buurt door 65-plussers. Het onderzoek van Agora laat
zien dat het aanbod van voorzieningen voor ouderen pas aanspreekt wanneer het past binnen de alledaagse context van mensen. Daarom is het belangrijk deze context te kennen en te begrijpen, om vanuit deze kennis uitgangspunten te formuleren voor
een succesvol beleid.
Aan de andere kant miste ik in de literatuur soms praktische voorbeelden, die bepaalde theorieën tot leven brachten. Het thuis
voelen op latere leeftijd is niet alleen een abstract mentaal construct, naar is ook verbonden met allerlei praktische overwegingen en aanwijsbare aspecten uit de directe leefomgeving. Met dit
onderzoek heb ik geprobeerd een brug te slaan tussen beide werelden. In de stille hoop dat het onderzoek niet in de kast zal verdwijnen, maar bij kan dragen aan het verbeteren van de leefomgeving voor jong en oud.
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BIJLAGE A: HET DAGBOEKJE

Elk dagboekje is met de hand gemaakt, daarom volgt hieronder
alleen een overzicht van de vragen en de introductie op de voorzijde.
Voorkant
Hoe woont u?
Dit boekje bevat een aantal vragen over uw woning, U kunt deze
vragen bekijken en het liefst ook invullen voor ons gesprek. Ze zijn
bedoeld ter voorbereiding. Tijdens het gesprek kijk ik graag samen
met u naar de antwoorden. Schrijf of teken wat u wilt. Het gaat
om uw ervaringen!
Veel plezier ermee en tot ziens,

Esther Felix

Vragen
1.

2.

3.
4.

Wat doet u zoal op een dag in huis? Kies een doordeweekse dag en vul de onderstaande tijdlijn aan. Schrijf er
ook wat tijden bij.
Hoe is uw woning ingedeeld? Teken de plattegrond van
uw woonkamer met aangrenzende ruimtes. Schrijf erbij
wat waar staat.
Wat is uw favoriete plekje in huis? Kunt u uitleggen
waarom?
Vult u deze zin aan: wanneer ik aan mijn ideale oude dag
denken, dan woon ik …
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BIJLAGE B: HET INTERVIEW
Introductie
Ik ben student aan de universiteit van Wageningen. Voor mijn afstuderen doe ik onderzoek naar de woonwensen van 65-plussers in de Zuidwijken van Zutphen. Ik wil graag weten wat ú belangrijk vindt om prettig te kunnen wonen, ook in de toekomst. Mijn doel is om de gemeente
en woonbedrijf Ieder1 een beeld te geven van wat bewoners zelf over hun woning zeggen (zowel wat betreft het gebruik als gedachten en
gevoelens). Ik heb hier een lijstje met vragen, maar het gaat vooral ook om uw verhaal. Vertel wat u te binnen schiet. Neem rustig de tijd om
na te denken. U heeft ook een boekje met vragen gekregen. Gedurende het gesprek kijk ik graag samen naar de antwoorden.
Tot slot: ik zou het gesprek graag opnemen. Vindt u dat goed? Alles wat u zegt zal in vertrouwen en anoniem verwerkt worden.
Heeft u tot zover vragen?

Algemeen
- Geboortejaar? m/v
- Kinderen/ kleinkinderen?
- Opleiding?
- Beroep?

* Partner

Verleden
- Wanneer bent u hier komen wonen?
- Waarom heeft u voor deze woning gekozen? Kenmerken woning!
- Waar heeft u voorheen gewoond?
- Hoe vond u de overgang (van ‘gewone’ naar seniorenwoning)?

Heden
- Hoe zou u uw huis omschrijven aan iemand die het nog nooit heeft gezien? (zowel fysiek als psycho/sociale aspecten)
- Algemene indruk: wat vindt u van uw woning?
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Functionaliteit woning: activiteiten, gebruik ruimte, indeling
1 boekje : dagelijkse activiteiten
- Wat doet u zoal in huis? (en daarbuiten)
- Welke dag heeft u beschreven en is deze vergelijkbaar met overige dagen?
- Zijn er activiteiten die u hier graag wilt, maar niet kan doen?
- Voldoet de woning wat betreft activiteiten?
2 boekje: gebruik ruimte, indeling
- Hoe is de woning ingedeeld en dat vindt u daarvan?
- Wat doet u in deze ruimte? Waarom daar?
- Wat gebruikt u daarvoor (apparaten, meubelstukken, objecten)?
- Bent u tevreden met de manier waarop de kamer is ingericht?
- Wat heeft u veranderd (vanuit functioneel oogpunt) sinds u hier woont?
- Wat zou u nog willen veranderen?
- Heeft u het idee dat u zelf veel aan uw woning kunt veranderen?
Persoonlijke betekenis: gedachten en gevoelens
2 boekje: persoonlijke spullen
- Welke meubels heeft u meegenomen uit uw vorige woning?
- Wat zou u meenemen als u kleiner moet gaan wonen? Bij brand?
3 boekje: thuis voelen
- Wat is uw favoriete plek in huis? Bent u hier vaak? Wat maakt deze plek speciaal?
- Vind u dit een fijne ruimte? Waarom wel/ niet?
- Waar zit u het liefst?
Sociale functie: ontvangst
- Komen hier ook andere mensen?
- Hoe gaat dat? Waar gaan jullie zitten?
- Heeft u genoeg ruimte om mensen te ontvangen?
Toekomst
4 boekje: wensen toekomst
- Hoe kijkt u tegen ouder worden aan?
- Als u aan uw ideale oude dag denkt, waar woont u dan?
- Waar hangt uw keuze van af?
- Wilt u hier blijven wonen? Voordelen/ nadelen? Welke eisen stelt dit aan woning?
- In geval van verhuizen: welke eisen stelt u aan nieuwe woning?
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-

Wat zou u nog willen veranderen aan deze woning?
Wat vindt u van het doen van aanpassingen?

Samenvattend
- Wat vond u belangrijke aspecten, die ik absoluut moet onthouden voor mijn verslag?
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BIJLAGE C: BETROKKEN/ GEINTERVIEWDE PERSONEN
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