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wonen voor senioren: 
de misvattingen 
en de kansen

   

lgemeen wordt aangenomen dat de verhuisbe-
reidheid onder ouderen laag is. Echter: daarin lijkt 
nu een kentering te komen, ziet het CBS. Gaf in 

2009 nog maar 6% van de 65-plussers aan wel te willen 
verhuizen; in 2015 was dat al 16%. Er is alle reden om aan 
te nemen dat die lijn sindsdien stijgende is gebleven. Maar, 
zo valt ook te lezen, tussen droom en daad staat nogal wat 
in de weg. Senioren komen maar moeizaam in beweging, 
volgens de cijfers van het CBS. De reden: het aanbod blijkt 
toch niet aan te sluiten bij de specifieke woonwensen van 
senioren. Yvonne van Mierlo, directeur van Blauwhoed Stu-
dio, herkent dat volledig. Ze ziet waar de bottlenecks zitten 
maar vooral ook waar de kansen liggen. 

“Het merendeel van de woningen die worden ontwikkeld, 
is niet speciaal aantrekkelijk voor ouderen. Deze doelgroep 
heeft per definitie een grote woonervaring; ouderen weten 
precies wat ze prettig vinden en wat niet. En vaak hoeven 
ze niet per se te verhuizen, terwijl die noodzaak er bij gezin-
nen met kinderen soms wél is. Wij weten dat het heel goed 
werkt als je senioren een positief alternatief biedt voor hun 

Nederland vergrijst. De woningmarkt krijgt dus steeds meer te maken met senioren en hun specifieke woon-

wensen. Daar liggen kansen. Maar we missen tempo en we denken wel te weten wat senioren willen, meent 

Yvonne van Mierlo, directeur van de Blauwhoed Studio van ontwikkelaar Blauwhoed.

A huidige woning. Dat positieve alternatief is er in onvol-
doende mate. En we zien dat ouderen helemaal niet – zoals 
gemeenten en andere marktpartijen wel vaak denken – op 
zoek zijn naar wonen-met-zorg. Die zorgcomponent zie je 
eigenlijk altijd heel snel om de hoek komen als het over 
ontwikkelingen voor ouderen gaat. Maar zorg is bijna een 
taboe, zolang die oudere nog niet of nauwelijks zorg nodig 
heeft. Als je zo blijft denken, wed je op het verkeerde paard.”

CO-CREATIE
Wat wél werkt, zo is de ervaring van Yvonne van Mierlo: 
de oudere bewoner van meet af aan meenemen in een 
op hem of haar gerichte ontwikkeling. “Die co-creatie zit 
bij Blauwhoed zo ongeveer in het DNA, dus voor ons is 
het common sense. Maar helaas zie je juist in de huidige 
markt, waarin alles toch wel verkocht of verhuurd wordt, 
dat dit veel intensievere proces wat wegzakt. Terwijl je 
ouderen dus juist níet optimaal bereikt met standaard 
wonen en woningen. Wij betrekken ouderen daarom heel 
nadrukkelijk in de woningen die we voor hen ontwikke-
len, en dat werkt goed. Zo zijn we in Schiedam bezig met 
het project ParkEntree. We hanteren daarvoor de term 
‘leefconcept voor actieve senioren’; voor deze doelgroep 
hebben we het concept ‘senior smart living’ ontwikkeld. 
Het fascinerende is dat dit concept in veel opzichten verge-
lijkbaar is met het welbekende hofje van eeuwen geleden. 
We herontdekken nu langzamerhand welke waarde zo’n 
woonomgeving toen had – en nu nog steeds heeft. Wonen 
wordt in zo’n opzet namelijk veel meer dan louter wonen. 
We trekken het veel breder. Het gaat om community buil-
ding. Je stelt mensen in staat om met elkaar in contact te 
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“Je ziet altijd snel de zorgcomponent om de hoek komen 

als het over ontwikkelingen voor ouderen gaat.  

Maar zorg is bijna een taboe, zolang die oudere nog niet 

of nauwelijks zorg nodig heeft.”
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zie belangstelling vanuit het ministerie van Binnenlandse 
Zaken, getuige het bezoek van Directeur-Generaal Chris 
Kuijpers aan ParkEntree. Overal ontstaan spontane groe-
pen van senioren die zelf aan de slag gaan. Het duurt veel 
ouderen namelijk gewoon te lang. Dat merkten we ook 
bij de start van een nieuwe bouwfase van ParkEntree. Op 
de avond na de start van de bouw belde onze algemeen 
directeur me op. Hij was getroffen door de waardering van 
de toekomstige bewoners van ParkEntree. “Ook wij staan 
daar te weinig bij stil”, zei hij. “Er zitten zó veel mensen op 
deze vernieuwing te wachten.” En ik merkte het bij een ses-
sie waar we gemeenten en ouderen hadden uitgenodigd 
om mee te praten en te denken. Een oudere deelnemer 
greep de microfoon en vroeg zich af waarom het allemaal 
zo lang duurt. Ergens snap ik dat wel. In co-creatie ontwik-
kelen voor senioren heeft duidelijk een andere dynamiek en 
procesgang dan het ontwikkelen voor andere doelgroepen. 
In de huidige markt kan dat sommige partijen ertoe doen 
besluiten om de gemakkelijker weg te nemen, en ‘traditio-
neel’ te ontwikkelen. 

Wat dat betreft was het in de crisis eigenlijk makkelijker 
voor ons, want in die dagen kon je door middel van co-cre-
atie het verschil maken en werd het door publieke partners 
gewaardeerd. Dat is nu wat weggezakt. Anderzijds snap ik 
het ook weer niet. Het samen ontwikkelen voor een groep 
die nu nauwelijks iets kan vinden is geweldig om te doen. 
Wonen voor senioren heeft een veel bredere maatschap-
pelijke betekenis dan voor gezinnen met kinderen of star-
ters. Als je dat inziet, kun je echt iets voor deze doelgroep 
betekenen.” ■

komen op de momenten dat ze daar behoefte aan hebben. 
Die balans tussen privacy en samen luistert heel nauw. En 
wat zeker ook belangrijk is: bij dergelijke ontwikkelingen 
helpt het enorm als gemeenten in staat zijn om buiten de 
gebaande paden te denken.”

MEER DAN WONEN
In de optiek van Yvonne van Mierlo heeft co-creatie om 
te komen tot woonoplossingen voor senioren niet alleen 
betrekking op de senioren zelf. “ParkEntree in Schiedam is 
zo goed gelukt omdat de gemeente daar heel actief aan 
heeft bijgedragen, met de inzet van onder andere drie wet-
houders: van Financiën, Huisvesting en Welzijn. Gemeenten 
zijn nogal geneigd om in zuilen te denken: verschillende 
wethouders, gescheiden verantwoordelijkheden. Hier zag 
men in dat dit een discipline-overstijgend project is. Dat 
is een wezenlijk inzicht. Deze nieuwe manier van wonen 
heeft immers ook raakvlakken met bijvoorbeeld de pro-
blematiek van eenzaamheid, iets waar veel gemeenten 
mee worstelen. Dus moeten we er breder naar kijken, en 
moeten we denken vanuit de wens van ouderen. Niet het 
afscheid van de oude woning moet centraal staan, maar 
het lonkende perspectief van een mooi ‘tweede leven’, zoals 
ze dat in Amerika zo mooi zeggen. Ik ben daar vaak geweest 
en zie dat community’s voor en met ouderen floreren. Dat 
kan ook hier.”

MOMENTUM
“Ik ben ervan overtuigd dat er nu een beweging op gang 
komt die linksom of rechtsom leidt tot veel betere alter-
natieven voor senioren dan er nu zijn”, vervolgt Yvonne. “Ik 


