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Samenvatting 

Het huishoudboekje van de senior doorgerekend  

Besteedruimte voor het All-inclusive pension  

 

Door de hervormingen van het zorgstelsel ontstaat grote leegstand in de verzorgingshuizen. Eén 

strategie voor het leegstaande vastgoed is het omkatten van de verzorgingshuisplaatsen naar 

appartementen met een nieuwe vorm van wonen met diensten – het zogenaamde All-inclusive pension. 

Dit woonconcept biedt senioren met een beginnende lichte zorgvraag de kans om langer zelfstandig te 

blijven wonen in een veilige beschutte omgeving. 

 

Haalbaarheid businessmodel 

Het experiment All-inclusive pension verkent vanuit twaalf koplopers de haalbaarheid van het 

businessmodel. Een van de cruciale vragen luidt: Is het All-inclusive pension betaalbaar voor de senior 

met een laag inkomen? BOB Advies maakt in dit rapport het huishoudboekje van de AOW-er 

inzichtelijk. Het inkomsten en uitgavenpatroon is stapsgewijs uiteengezet en gekoppeld aan de huurprijs 

voor een appartement op basis van het woningwaarderingsstelsel (WWS), de regels van de 

huurtoeslag en de ruimte daarbinnen voor verhuurders om deze regels voor de senior zo optimaal 

mogelijk in te zetten. Na aftrek van alle uitgaven - inclusief de huur en € 150,- per maand aan zak- en 

kleedgeld – is de hoogte van het vrij te besteden bedrag aan All-inclusive-diensten tussen de € 536,- tot 

€ 636,- per maand.  

 

Kleine zorgstudio’s, beste keus 

De drie meest voorkomende typen appartementen in bestaande verzorgingshuizen zijn doorgerekend. 

Het oppervlakte varieert tussen de 24 tot 46 m2. Vanuit het perspectief van betaalbaarheid, bieden 

kleine zorgstudio’s de beste keus. Het geeft de hoogste mate van besteedvrijheid om diensten in te 

kopen.  

 

Opvallend is dat het woonoppervlakte in de woonwaardering hiermee een ander vertrekpunt krijgt. De 

koplopers laten zien dat de senior op leeftijd andere keuzes gaat maken. Kleine zorgstudio’s in een All-

inclusive pension voldoen aan de vraag om veiligheid in de woonomgeving. Daarnaast bieden ze ruimte 

aan ontmoeting en voorzien in betaalbare diensten. Een kleine, maar wel betaalbare zorgstudio voldoet 

dus aan de vraag in de latere levensfase van de senior. 

 

Dit rapport geeft de voorzet voor prijsvorming voor de diensten, nu de financiering hiervan door de 

hervormingen in de zorg is afgeschaft. Het is de opgave om het All-inclusive product betaalbaar te 

houden en dat vraagt om andere keuzes voor de huisvesting en de organisatie van de diensten. 
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1 Inleiding 

Het experiment All-inclusive pension is een verkenning naar het herbestemmen van het verzorgingshuis 

tot een betaalbare All-inclusive pensionvoorziening voor senioren met de lagere inkomens. Het All-

inclusive pension is een beschutte woonvorm voor ouderen die als een soort pensionvoorziening is 

opgezet. Het biedt senioren woonruimte, veiligheid, ontmoeting en dienstverlening en is als ware een 

hotel. De bewoner hoeft de dienstverlening niet zelf te organiseren en betaalt of een all-in prijs of kan uit 

een menukaart losse diensten kiezen. Het wonen en de diensten komen direct op rekening van de 

huurder en vallen buiten het stelsel van vergoedingen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

(AWBZ) en vanaf januari 2015 Wet langdurige Zorg (Wlz). De zorg die aan de All-inclusive bewoners 

wordt geleverd is dit wel. De pensionvoorziening biedt bovendien de mogelijkheid om als tijdelijke 

opvangvoorziening te dienen voor zelfstandig wonende zorgvragers. 

 

In het experiment All-inclusive pension trekken twaalf koplopers - zowel corporaties als zorginstellingen 

- samen op met Platform31, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Actiz om een haalbaar 

verdienmodel voor dit All-inclusive pension te ontwikkelen. Een belangrijke vraag voor het nieuwe All-

inclusive product is om inzicht te verkrijgen wat dé senior met een laag inkomen zich financieel kan 

permitteren. In opdracht de ontwikkelgroep All-inclusive pension heeft BOB Advies op basis van de 

door hen ontwikkelde huurtool verschillende scenario’s berekend van de besteedruimte van de senior. 

Als uitgangssituatie voor het inkomen is een senior met AOW en zonder eigen vermogen en een senior 

met een eigen vermogen tot € 75.000,- genomen. Dit rapport biedt inzicht in het financiële 

huishoudboekje van de bewoner. De businesscase van de All-inclusive aanbieder is buiten 

beschouwing gelaten. 

 

1.1 Kernvraag 

Wat is een optimale prijs voor het All-inclusive product vanuit het perspectief van de senior met een 

laag inkomen? Deze analyse biedt inzicht in de inkomenssituatie, het uitgavenpatroon, de vaste en 

variabele lasten van een zelfstandig wonende oudere en wat deze kan besteden aan huur, 

servicekosten en het dienstenpakket. De analyse gaat uit van twee veel voorkomende 

inkomenssituaties: De senior met a. uitsluitend AOW, en b. AOW, met een eigen vermogen tot  

€ 75.000,- . 

 

Aan de hand van vragen wordt stapsgewijs inzicht verkregen wat een redelijke en optimale vraagprijs 

voor de senior kan zijn vanuit deze twee inkomenssituaties: 

1. Wat is het inkomsten- en uitgavenpatroon van de twee inkomenssituaties? 

2. Welk huurprijs kan op basis hiervan gevraagd worden en welke rol speelt de huurtoeslag? 

3. Welke invloed heeft de kwaliteitskorting in de huurtoeslag? 

4. Waaruit bestaan de servicekosten, wat is de prijs en welke kosten komen in aanmerking voor 

de subsidiabele servicekostentoeslag? 

5. Wat blijft in het huishoudboekje van de senior over – na aftrek van de bovenstaande 

woonlasten – voor het dienstenpakket?   

 

1.2 Methode 

Aan de hand van de huurtool – een rekenmodel ontwikkeld door BOB Advies – zijn de inkomsten- en 

uitgavenpatronen berekend. In dit rekenmodel zijn het woonwaarderingsstelsel (WWS) en de 
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huurtoeslag opgenomen. Als uitgangspunt is een sociale huurwoning genomen waarbij voor de huurder 

gebruik gemaakt kan worden van de voordelen van de huurtoeslag. 

 

1.3  Maximale huurprijs als uitgangsituatie 

Het scheiden van wonen en zorg heeft tot gevolg dat regelingen die van toepassing zijn voor de sociale 

verhuur, ook van toepassing zijn op extramurale woningen (na transformatie van het zorgvastgoed). Er 

dient zich een nieuw stelsel van regelingen aan. Ook al verkennen wij in dit rapport de besteedruimte 

van de senior, het is van meerwaarde om een aantal relevante regels vanuit het perspectief van de 

verhuurder toe te lichten. Dit kan leiden tot inzichten hoe het All-inclusive concept op het niveau van de 

businesscase in te richten, zoals de keuze voor wel/geen zelfstandige wooneenheden. Dit 

onderstaande overzicht laat een aantal van de huidige bestaande wettelijke en financiële regels zien.  

 

1.3.1 Maximale huurprijs op basis van het woonwaarderingsstelsel 

Het scheiden van wonen en zorg en het transformeren van zorgvastgoed leidt tot de mogelijkheid om 

de woonruimte voor het All-inclusive product in een voormalig verzorgingshuis te berekenen op basis 

van het puntensysteem van de WWS. Met het puntensysteem is de maximale huurprijs binnen de 

sociale huurgrens te bepalen. Dit geldt zowel voor de zogenaamde zelfstandige woning als voor een 

onzelfstandige woning (kamer). Het aanvragen van huurtoeslag is in beide situaties mogelijk.  

 

1.3.2 Huurtoeslag bij onzelfstandige woonruimte  

In de situatie van een onzelfstandige woonruimte (kamer) moet de Minister van Financiën deze locatie 

hiervoor wel laten aanwijzen. Hiermee komen haar huurders voor huurtoeslag in aanmerkring. Om in 

aanmerking te komen voor huurtoeslag mag de huur maximaal € 699,48 bedragen (prijspeil 2014).  

 

1.3.3 Serviceflats 

Het puntensysteem voor zelfstandige huurwoningen bepaalt in eerste instantie het aantal punten van de 

serviceflat. De verhuurder mag dit puntenaantal verhogen met 35%. De maximale huurprijs die de 

verhuurder van de serviceflat mag vragen is daardoor ook hoger. Dit geldt alleen bij de verhuur van 

zelfstandige woonruimte in een bepaalde vorm van beschut wonen. 

 

1.3.4 Verhuurdersheffing 

Verhuurders die meer dan 10 sociale huurwoningen verhuren, betalen een heffing over de waarde van 

de huurwoningen. Het gaat hierbij om huurwoningen waarvan de huur niet hoger is dan € 699,48 per 

maand (prijspeil 2014). De verhuurderheffing is in 2014 0,381%. De heffing is van toepassing bij 

verhuur van zelfstandige woningen. Bij onzelfstandige woonruimte is dit niet het geval. 

 

1.4 Maximale huurprijs voor 24 m2, 35 m2 en 46 m2 appartementen 

De huurprijs en toeslagen in het rekenmodel zijn gebaseerd op de bovenstaande regels. Drie 

verzorgingsappartementen van 24 m2, 35 m2 en 46 m2 zijn als uitgangspunt genomen. Dit zijn kamers 

die na de benodigde investering als zelfstandige woonruimte verhuurd kunnen worden. Deze 

maatvoering is een veel voorkomend type appartement. De berekeningen en uitgangspunten hoe tot de 

maximale huurprijs voor de drie verschillende type appartementen te komen zijn in bijlage 1 na te lezen. 
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Oppervlakte appartement Maximaal op WWS berekende kale huur,  

incl. 35% serviceflattoeslag 

24 m2 € 470,- 

35 m2 € 560,- 

46 m2 € 634,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Het huishoudboekje van de senior 

10 
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2 Inkomen- en uitgavenpatroon van de 
senior met AOW 

Hoe ziet het inkomsten- en uitgavenpatroon van de twee gevraagde voorbeelden eruit voor de senior 

met a. AOW en b. AOW met € 75.000,- eigen vermogen? 

 

2.1 Inkomsten 

Een bruto AOW bedraagt circa € 1.100,- per maand (excl. vakantietoeslag), dit is € 14.040,- per jaar, 

inclusief vakantietoeslag. Dit vertaalt zich naar een netto inkomen van € 13.232,- per jaar en gemiddeld 

€ 1.103,- per maand. Een alleenstaande oudere met enkel AOW ontvangt (tot € 130.000,- eigen 

vermogen) een zorgtoeslag van € 72,- per maand. 

 

Tabel 2:1 Inkomsten AOW, tabel a  

Inkomsten AOW Per maand 

Netto inkomen uit AOW. € 1.103,- 

Te ontvangen zorgtoeslag  € 72,- 

Totaal netto inkomsten  € 1.175,- 

 

 

2.2 Vaste lasten 

De reguliere maandelijkse vaste lasten, voor beide gevraagde voorbeelden, worden in de tabel 2:2 

Vaste lasten weergegeven. De geraamde heffingen (prijspeil 2014) worden altijd hoofdelijk opgelegd en 

kunnen niet in een ‘All-inclusive’ pakket betrokken worden. 

 

Tabel 2:2 Vaste lasten, tabel b 

Vaste lasten, (excl. All-inclusive diensten en huur) Per maand 

Premie ziektekostenverzekering € 1.020,- /jr.  € 85,- 

Verplichte eigen bijdrage ziektekosten € 360,-/jr. € 30,- 

Overige verzekeringen € 13,- 

Gemeentelijke belastingen en dergelijke. € 25,- 

Maximale eigen bijdrage zorg thuis € 13,79 

Totale reguliere vaste lasten € 166,79 

 

2.3 Netto te besteden 

Tabel 2:3 Netto te besteden voor het All-inclusive product 

Netto te besteden voor het  All-inclusive product Per maand 

Netto inkomsten AOW tabel a € 1.175,- 

Vaste lasten AOW tabel b € 166,79 

Netto voor beide situaties (afgerond op euro's) € 1.008,- 
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De te ontvangen huurtoeslag is afhankelijk van de daadwerkelijke maandelijkse huur. In de volgende 

paragraaf worden deze inzichtelijk gemaakt. 

 

2.4 Volledig Pakket Thuis 

Wanneer de bewoner gebruik kan maken van het Volledig Pakket Thuis (VPT) overeenkomstig 

beleidsregel CA 300-583, ontstaat er in financiële zin een andere situatie. In dat geval betaalt de 

bewoner met een eigen vermogen van € 75.000,- een hogere intramurale eigen bijdrage (€ 168,- per 

maand) dan de bewoner met alleen AOW (€ 156,- per maand). Het maandelijks netto te besteden 

bedrag, bedraagt dan respectievelijk € 858,- per maand en € 896,- per maand voor de bewoner met 

uitsluitend AOW.  

 

In dit rapport wordt de VPT-situatie niet verder uitgediept, aangezien de vergoedingen voor service en 

dienstverlening dan in voldoende mate vergoed worden vanuit het VPT-budget. 
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3 Maximale huurprijs en speelruimte 
door huurtoeslag 

Welk huurprijs kan maximaal op basis van deze bestedingsruimte uit hoofdstuk 2 worden gevraagd en 

welke ruimte biedt de huurtoeslag daarin? 

 

3.1 Huurtoeslag 

In het geval van senior a. met uitsluitend AOW heeft de huurtoeslag grote invloed op de huurprijs die 

maximaal kan worden gevraagd. De huurtoeslag kan als inkomsten worden bijgeteld, maar zijn direct 

afhankelijk van de te vragen huur (uitgaven). Dit is vervolgens gekoppeld aan de drie type 

appartementen met bijberekende huur. Zie voor het overzicht de onderstaande tabellen. Het toont aan 

dat de huurtoeslag de bewoner extra financiële ruimte biedt die vervolgens aan te wenden zijn voor de 

diensten van het All-inclusive pension.  

 

De bewoner met een eigen vermogen heeft de mogelijkheid gebruik te maken van zijn/haar ‘inkomsten 

uit eigen vermogen’ om op het zelfde bestedingsniveau te komen die gelijk is aan bewoners met een 

huurtoeslag.  
 

Tabel 3:1 Tabel d: Bestedingspatroon senior a. AOW 

a. AOW  Netto  

besteedbaar uit 

maandelijkse 

inkomsten 

Maximaal  

op WWS 

berekende kale 

huur 

Woongebonden 

servicekosten 

binnen 

huurtoeslag 

Berekende 

huurtoeslag  

 

Nog maximaal 

besteedbaar  

t.b.v. overige 

All-inclusive en 

zak- en 

kleedgeld  

App. 24 m2 € 1.008,- € 470,- € 48,- € 248,- € 738,- 

App. 35 m2 € 1.008,- € 560,- € 48,- € 293,- € 693,- 

App. 46 m2 € 1.008,- € 634,- € 48,- € 323,- € 648,- 

App. soc. 

Huurgrens 

€ 1.008,- € 651,- € 48,- € 329,- € 638,- 

 

Tabel 3:2 Tabel e: Bestedingspatroon senior b. AOW + vermogen € 75.000,- 

b. AOW + 

vermogen 

€75.000,- 

 

Netto  

Besteedbaar 

uit 

maandelijkse 

inkomsten 

Advies op WWS 

berekende  

kale huur 

Te berekenen 

woongebonden 

service kosten bij de 

huur 

Berekende 

huurtoeslag 

Nog 

besteedbaar  

t.b.v. overige 

All-inclusive en 

zak- en 

kleedgeld 

App. 24 m2 € 1.008,- € 470,- € 48,- nvt € 490,-* 

App. 35 m2 € 1.008,- € 560,- € 48,- nvt € 400,-* 

App. 46 m2 € 1.008,- € 634,- € 48,- nvt € 326,-* 

App. Soc. 

Huurgrens 

€ 1.008,- € 651,- € 48,- nvt € 309,-* 

* aanvullen uit eigen vermogen 
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Aan de hand van deze tabellen kunnen de volgende veronderstellingen en opmerkingen gemaakt 

worden ter onderbouwing van de vraag welke huurprijs maximaal gevraagd kan worden. Hierbij 

wisselen we weer van perspectief. Aan welke knoppen kun je als verhuurder draaien om in aanmerking 

te komen voor bepaalde subsidies en regels? 

 

3.1.1 Sociale huurtoeslaggrens 

Zolang de huurprijs binnen de sociale huurtoeslaggrens blijft, is het raadzaam om de maximaal redelijke 

huurprijs inclusief serviceflattoeslag te berekenen. De huurtoeslag draagt fors bij aan het netto te 

besteden bedrag. 

 

3.1.2 Woongebonden servicekosten 

Binnen de huurtoeslag kan door de verhuurder tevens maximaal 4 x € 12,- aan woongebonden 

servicekosten gevraagd worden. Deze woonservicekosten waar de subsidie voor bedoeld is zijn: 

• Kosten voor de lift, elektriciteit in gemeenschappelijke ruimte e.d. 

• Kosten voor de diensten van een huismeester. 

• Kosten voor het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten. 

• Onderhoudskosten van gemeenschappelijke ruimten. 

Een verhuurder moet deze servicekosten gedegen onderbouwen.  

 

3.1.3 Uniforme huurprijs 

Aangezien de bewoners van een All-inclusive pension waarschijnlijk gemengd zullen wonen - dat wil 

zeggen met en zonder huurtoeslag door elkaar heen - is het vanuit het kader van een heldere en 

eenduidige communicatie, aan te bevelen om van een uniforme huurprijs uit te gaan. 

 

3.1.4 Maximale huurprijs 

De maximale huurprijs moet bepaald worden aan de hand van het WWS-puntenstelsel, waarbij ingezet 

kan worden op de serviceflattoeslag en de maximaal subsidiabel woongebonden servicekosten van € 

48,- per maand. De maximaal te berekenen huur bedraagt dan, mits het woningwaarderingstelsel dit 

toelaat, € 699,48 (prijspeil juli 2014). 

 

 

3.2 Kwaliteitskorting huurtoeslag 

Welke invloed heeft de zogenaamd ‘kwaliteitskorting in de huurtoeslag’ hierop? De afhankelijkheid van 

de huurtoeslag versus de werkelijke huur bestaat uit 3 delen: 

1. Basishuur € 225,16 (eenpersoonshuishouden, boven de AOW-leeftijd, minimuminkomen) 

2. Kwaliteitskortingsgrens € 389,05 

3. Aftoppingsgrens € 556,82 (een- of tweepersoonshuishouden) 

 

De basishuur is het deel van de huur dat de huurder zelf betaalt en welke niet wordt vergoed in de 

huurtoeslag. Voor het deel van de huur dat boven de basishuur en onder de kwaliteitskortingsgrens ligt, 

krijgt de huurder 100% vergoeding via de huurtoeslag. Voor het deel van de huur dat boven de 

kwaliteitskortingsgrens en onder de aftoppingsgrens ligt krijgt de huurder 65% vergoeding via de 

huurtoeslag. Voor het deel van de huur dat boven de aftoppingsgrens ligt, is in deze situatie - 

eenpersoonshuishouden, boven de AOW-leeftijd en een aangepaste woning - 40% vergoeding via de 

huurtoeslag mogelijk. 
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4 Besteedruimte voor servicekosten 
en diensten 

Wat is de besteedruimte van de senior aan servicekosten en diensten?  

 

4.1 Bestedingen 

We tellen de stappen die we in de vorige hoofdstukken gezet hebben bij elkaar op en/of trekken dit af. 

Bij toepassing van de maximale huur, bedraagt de maximale huurtoeslag € 329,-. Het totale te 

besteden budget van de bewoner, onder aftrek van het zak- en kleedgeld (aanname €150,-per maand*) 

en de bij vraag 1 beschreven reguliere vaste lasten, inclusief huur en subsidiabele servicekosten dat 

beschikbaar is voor overige service en dienstverlening, bedraagt dan minimaal: 

 

Tabel 4:1 Opbouw maandelijkse bestedingen: minimaal beschikbaar 

Bestedingen  Minimaal 

beschikbaar 

Maximale 

bestedingsvrijheid 

zorgstudio 24 m2 

Netto te besteden  € 1.008 € 1.008 

Huurtoeslag + € 329 € 248 

Totaal budget = € 1337 € 1256 

Huur en servicekosten - € 699,48 € 518 

Aanname zak- en kleedgeld* - € 150 € 150 

Woongebonden servicekosten + € 48 € 48 

Totaal minimaal beschikbaar voor diensten  € 536 € 636 

* Deze aanname wijkt af van het Nibud. Er is in deze studie gewerkt met de halvering van dit bedrag op 

basis van advies van de koplopers. De ervaring leert dat € 300,- niet wordt uitgegeven, maar eerder de 

€ 150,- benaderd. 

 

4.1.1 Maximaal beschikbaar 

De meest gunstige situatie ten behoeve van het All-inclusive pension is de zorgstudio van 24 m2 (tabel 

d). Een bewoners heeft een maximaal budget van € 738,- waar het zak- en kleedgeld en de diensten 

van betaald worden. In onze berekening hebben wij het zak- en kleedgeld lager ingestoken dan het 

Nibid en hebben wij dit bedrag op € 150,- per maand gesteld. Na aftrek van dit bedrag is een maximaal 

budget beschikbaar van € 738,- minus € 150,- is € 588,- per maand aan diensten. Daarbij kunnen 

vervolgens nog de woongebonden servicekosten worden opgeteld. 

 

Bij de ‘All-inclusive’ gaat het leveren van diensten verder dan bij een normale huur-verhuursituatie. De 

koplopers verkennen verschillende type dienstenpakketten, waarbij de schoonmaak van het 

appartement, de wasservice, de maaltijd, de receptiediensten, activiteiten en 24-uurs aanwezigheid bij 

onderdeel van uit maken. De energiekosten, internet en televisie zijn wisselend wel of niet in deze 

modellen opgenomen. Voor de aanbieder van het All-inclusive pension zal het totale pakket binnen de 

financiële mogelijkheden van haar huurders geleverd moeten worden. 
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De berekende bandbreedte hiervoor ligt tussen € 536,- tot € 636,- per maand per bewoner. De 

subsidiabele woongebonden servicekosten die aan deze diensten gekoppeld zijn van € 48,- per maand 

zijn hier bij inbegrepen. 

 

Deze veronderstellingen zijn gebaseerd op de financiële mogelijkheden van een bewoner met 

uitsluitend AOW -inkomsten, al dan niet in het bezit van een eigen vermogen tot maximaal € 75.000,-.  

Er zijn vanzelfsprekend meer financiële mogelijkheden voor bewoners met een hoger inkomen.   
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5 Slotbeschouwing 

Op dit moment kampen veel verzorgingshuizen met leegstand. Op basis van dit rapport is te stellen dat 

het zeker de moeite waard kan zijn om te onderzoeken of het All-inclusive pension een alternatief kan 

bieden. De senioren met een laag inkomen zijn in staat het product te betalen. Per locatie moet wel een 

goed onderbouwde businesscase gemaakt worden. Het is een mooie uitdaging voor toekomstige All-

inclusive aanbieder(s) om een zo volledig mogelijk pakket aan te bieden/samen te stellen binnen de 

financiële mogelijkheden van de klant.  

 

Het is daarbij nuttig met de volgende aspecten rekening te houden: 

 

 Hoe kleiner het zorgappartement/studio, des te groter is het budget voor pensiondiensten.  

 Optimalisatie van de All-inclusive prijs is mogelijk door maximaal gebruik te maken van de 

huurtoeslagmogelijkheden.  

 Bewoners met uitsluitend AOW, maar met een eigen vermogen van meer dan € 49.123,- 

hebben geen recht op huurtoeslag en betalen in een vergelijkbare situatie het bedrag aan 

huurtoeslag uit eigen vermogen. 

 De optimale prijs voor de All-inclusive, ligt voor een bewoner met uitsluitend AOW tussen de  

€ 1.100,- en € 1.180,- per maand. 

 Met beperkte bouwkundige aanpassingen kunnen bestaande verzorgingshuizen 

getransformeerd worden tot All-inclusive pensionvoorziening. Afgestemd op de beoogde 

doelgroep/marktsegment. 

 De overmaat aan algemene ruimten kan verkleind worden door deze of te verbouwen tot 

zorgstudio/zorgappartement of te herbestemmen als commerciële ruimten. 

 De reorganisatie van de zorgorganisatie zou afgestemd moeten worden op betaalbaarheid/ 

koopkracht van de bewoner. Meer mantelzorg binnen de muren, biedt daarbij mogelijkheden. 

 Het bieden van keuzemogelijkheden, binnen het All-inclusive concept wordt door velen op prijs 

gesteld.  

 Het creëren van draagvlak (intern en extern) is van groot belangrijk. Alle betrokkenen moeten 

beseffen dat de ‘All-inclusive’ niet vergeleken kan worden met het traditionele verzorgingshuis.  

  

Vanzelfsprekend dient de haalbaarheid ook vanuit het perspectief van de aanbodzijde onderzocht te 

worden. Het is daarbij belangrijk om ook te weten welke keuzes de klant wil en kan maken en wat de 

klant verlangt. 

 

5.1 Armoede 

Tot slot verwijzen wij naar onderzoek van de Woonbond naar de woonlasten van huurders, uitgevoerd 

door Rigo. In het rapport is berekend dat 28% van de huurders van de gereguleerde huurwoningen 

onder de armoedegrens leeft. Het brengt in beeld wat senioren in de huidige thuissituatie besteden. De 

koplopers van het experiment All-inclusive pension geven aan dat ouderen in de thuissituatie keuzes 

maken in hun uitgavenpatroon, die afwijken van wat als minimaal wordt beschouwd. In bijlage 2 is een 

korte samenvatting van dit onderzoek opgenomen.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat er een grote groep ouderen bestaat die op dit moment hun leven 

noodgedwongen zo inrichten dat ze op basis van de standaard richtlijnen eigenlijk onder de 

armoedegrens leven en op basis daarvan keuzes in hun uitgaven maken. De les die we hieruit wellicht 

kunnen leren, is dat we de All-inclusive pensionvoorziening, voor de lagere inkomens niet uit de markt 
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moeten prijzen door een te luxe samengesteld aanbod. Het is voor deze toekomstige huurders, wellicht 

passender om een soberder aanbod te bieden. Het is immers voor veel toekomstige klanten nog 

belangrijker om in een veilige, beschermde zorgvoorziening te kunnen wonen dan die mogelijkheid niet 

te hebben, omdat het aanbod daarvan te luxe en voor hen onbetaalbaar is! 
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Bijlage 1 WWS berekening zorgstudio 
24 m2, 35 m2 en 46 m2 



Instelling All-inclusive model appartement 24 m2 

Gebouw

Adres
Datum

Zelfstandige woonruimte - Puntentelling

Criteria voor zelfstandige woonruimte

* een afsluitbare toegang (woning dient ten minste met een deur afgesloten te kunnen worden)

* en ten minste één vertrek

* en een kookgelegenheid, dat wil zeggen een aanrecht, aan- en afvoer van water en ten minste één aansluitpunt voor koken

* en een eigen toilet

Voor nadere toelichting zie www.huurcommissie.nl: Handleiding zelfstandige woonruimte

Vraag 1: uw gegevens

Totaal aantal woningen in het complex 40

Vraag 2: soort woning Punten:

Soort woning? Meergezinswoning

Keuze maken    

Meergezinswoning 2e of hoger met lift Bovenwoning 4

Extra lift? (maximaal 16 appartementen) Keuze maken indien aanwezig  

Totaal 4

Vraag 3: oppervlakte vertrekken Punten:

Woonkamer 20 m2 20

Keuken m2 0

Badkamer/Doucheruimtes 4 m2 4

Toilet in badkamer? Ja -1

Slaapkamer m2 0

2e slaapkamer m2 0

3e slaapkamer m2 0

4e slaapkamer m2 0

Overige vertrekken m2 0

Totaal 23

Vraag 4: oppervlakte overige ruimten Punten:

Kelder m2 0

Bijkeuken m2 0

Wasruimte m2 0

Bergruimte/schuur m2 0

Ingebouwde kasten groter dan 2m2 m2 0

Garage m2 0

Zolder m2 0

Is er een vaste trap naar de zolder? Keuze maken 0

Totaal 0

Vraag 5: buitenruimte Punten:

Privébuitenruimte Nee 0

Gemeenschappelijke buitenruimte Ja

Zo ja: aantal m2 200 m2

Aantal wooneenheden 40 0

Heeft de woning een carport? Nee 0

Heeft de woning geen enkele buitenruimte? Nee 0

Totaal 0

Vraag 6: energielabel Punten:

Heeft uw woning een energielabel? Nee

    

Totaal 0

Vraag 7: huurcontract  Punten:

Uitgegaan wordt dat een nieuw huurcontract wordt aangegaan

Bouwjaar kiezen Keuze maken 1984 - 1991 11

Totaal 11

28 augustus 2014

Pagina 1 WWS model - all inclusive experiment



Instelling All-inclusive model appartement 24 m2 

Gebouw

Adres
Datum 28 augustus 2014

Vraag 8: verwarming Punten:

Hoe wordt de woning verwarmd? Centrale verwarming

 

Hoeveel vertrekken zijn er verwarmd? 2 4

Hoeveel verwarmde overige privéruimtes zijn er? 0

Totaal 4

Vraag 9: keuken Punten:

Wat is de lengte van het aanrecht? 1 tot 2 meter 4

Zijn de volgende onderstaande extra voorzieningen in de keuken aanwezig?

Inbouwkookplaat (gas/elektrisch) Ja 0,5

Inbouwkookplaat 5 of 6 pits luxe uitvoering Keuze maken 0

Keramische inbouwkookplaat Keuze maken 0

Inbouw oven (gas/elektrisch) Keuze maken 0

Inbouwoven incl. kookplaat (gas/elektrisch) Keuze maken 0

Inbouwmagnetron Keuze maken 0

Inbouwafzuigkap Ja 0,5

Inbouwkoelkast Ja 0,75

Inbouwvrieskist of -kast Keuze maken 0

Inbouwkoel/vriescombinatie Keuze maken 0

Inbouwvaatwasmachine Keuze maken 0

Luxe mengkraan Keuze maken 0

Thermostatische watermengkraan Keuze maken 0

Inbouw luxe uitgevoerde afzuigkap of wasemkap Nee 0

Extra wandbetegeling per 2 m2 0

Vloertegels per 2 m2 0

Extra enkele kast Keuze maken 0

Extra dubbele kast Keuze maken 0

Totaal 6

Vraag 10: sanitair Punten:

Welke sanitaire voorzieningen zijn er in de woning?

Aantal toileten 1 3

Aantal wastafels/bidet/lavet/fonteintje 1 1

Aantal Baden en/of Douches Aparte douche of lavet met douche 1 4

Zijn de volgende extra voorzieningen in de badkamer aanwezig?

Kastje, waarin ingebouwd een wastafel Ja 0,25

Toiletkastje met ingebouwde verlichting Keuze maken 0

Scheerwandcontactdoos Keuze maken 0

Schuif- en vouwwand met aluminium frame Keuze maken 0

Bubbelbad Keuze maken 0

Extra wandbetegeling per 2 m2 0

Luxe mengkraan (bv éénhandsbediening) Keuze maken 0

Thermostatische watermengkraan Keuze maken 0

Wandcloset/zwevend toilet (met inbouwresevoir) Keuze maken 0

Designradiator/handdoekenradiator Keuze maken 0

Totaal 8

Vraag 11: voorzieningen gehandicapten Punten:

Heeft uw woning voorzieningen voor gehandicapten? Keuze maken

  

-€                       

-€                       

-€                       

Totaal 0

Pagina 2 WWS model - all inclusive experiment



Instelling All-inclusive model appartement 24 m2 

Gebouw

Adres
Datum 28 augustus 2014

Vraag 12: woonomgeving Punten:

Zijn er pluspunten in de omgeving van de woning? Ja

Volgens www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-en-punten/omgevingspunten Punten invullen

Staat uw adres niet op de website of kunt u de omgevingspunten niet vinden?

Maak dan de volgende keuze Middelgrote stad (20.000 - 100.000 inwoners) 15

Maximaal 25 punten 15

Vraag 13: minpunten woonomgeving Punten:

Heeft de omgeving van uw woning minpunten? Nee

Volgens www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-en-punten/omgevingspunten  

 0

Vraag 15: serviceflat

Is een noodoproepinstallatie in de woning aanwezig? Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Deze woning komt in aanmerking voor de serviceflattoeslag van 35%

Vraag 16: woningen in schaarstegebied Punten:

Kies uw gemeente uit de lijst: Gemeente niet op lijst

 Nee 0

 -€                       0

 0

Vraag 17: Rijksmonument Punten:

Is uw woning een rijksmonument? Nee

Maximaal 40 minpunten 0

Vraag 14: Totalen Punten:

Vraag 2: soort woning 4

Vraag 3: oppervlakte vertrekken 23

Vraag 4: oppervlakte overige ruimten 0

Vraag 5: buitenruimte 0

Vraag 6: energielabel 0

Vraag 7: huurcontract 11

Vraag 8: verwarming 4

Vraag 9: keuken 6

Vraag 10: sanitair 8

Vraag 11: voorzieningen gehandicapten 0

Vraag 12: woonomgeving 15

Vraag 13: minpunten woonomgeving 0

Vraag 15: serviceflat 35%

Vraag 16: woningen in schaarstegebied 0

Vraag 17: Rijksmonument 0

TOTAAL PUNTEN 96

Maximale huurprijs per maand 470,08€                  

per 1 juli 2014

Is het voor de verhuurder mogelijk om aan de huurder 

dagelijks een warme maaltijd te verstrekken?

Is er permanent iemand (op afroep) aanwezig die 

eenvoudige (para)medische zorg kan verlenen en in 

dienst is bij de verhuurder?

Is er binnen het woongebouw of binnen het 

wooncomplex een gemeenschappelijke recreatieruimte 

aanwezig?

Zijn er binnen het woongebouw of binnen het 

wooncomplex logeermogelijkheden voor gasten van de 

huurder aanwezig?

Pagina 3 WWS model - all inclusive experiment



Instelling All-inclusive model appartement 35 m2 

Gebouw

Adres
Datum

Zelfstandige woonruimte - Puntentelling

Criteria voor zelfstandige woonruimte

* een afsluitbare toegang (woning dient ten minste met een deur afgesloten te kunnen worden)

* en ten minste één vertrek

* en een kookgelegenheid, dat wil zeggen een aanrecht, aan- en afvoer van water en ten minste één aansluitpunt voor koken

* en een eigen toilet

Voor nadere toelichting zie www.huurcommissie.nl: Handleiding zelfstandige woonruimte

Vraag 1: uw gegevens

Totaal aantal woningen in het complex 40

Vraag 2: soort woning Punten:

Soort woning? Meergezinswoning

Keuze maken    

Meergezinswoning 2e of hoger met lift Bovenwoning 4

Extra lift? (maximaal 16 appartementen) Keuze maken indien aanwezig  

Totaal 4

Vraag 3: oppervlakte vertrekken Punten:

Woonkamer 24 m2 24

Keuken 5,5 m2 5,5

Badkamer/Doucheruimtes 5,5 m2 5,5

Toilet in badkamer? Ja -1

Slaapkamer m2 0

2e slaapkamer m2 0

3e slaapkamer m2 0

4e slaapkamer m2 0

Overige vertrekken m2 0

Totaal 34

Vraag 4: oppervlakte overige ruimten Punten:

Kelder m2 0

Bijkeuken m2 0

Wasruimte m2 0

Bergruimte/schuur m2 0

Ingebouwde kasten groter dan 2m2 m2 0

Garage m2 0

Zolder m2 0

Is er een vaste trap naar de zolder? Keuze maken 0

Totaal 0

Vraag 5: buitenruimte Punten:

Privébuitenruimte Nee 0

Gemeenschappelijke buitenruimte Ja

Zo ja: aantal m2 200 m2

Aantal wooneenheden 40 0

Heeft de woning een carport? Nee 0

Heeft de woning geen enkele buitenruimte? Nee 0

Totaal 0

Vraag 6: energielabel Punten:

Heeft uw woning een energielabel? Nee

    

Totaal 0

Vraag 7: huurcontract  Punten:

Uitgegaan wordt dat een nieuw huurcontract wordt aangegaan

Bouwjaar kiezen Keuze maken 1984 - 1991 11

Totaal 11

28 augustus 2014

Pagina 1 WWS model - all inclusive experiment



Instelling All-inclusive model appartement 35 m2 

Gebouw

Adres
Datum 28 augustus 2014

Vraag 8: verwarming Punten:

Hoe wordt de woning verwarmd? Centrale verwarming

 

Hoeveel vertrekken zijn er verwarmd? 3 6

Hoeveel verwarmde overige privéruimtes zijn er? 0

Totaal 6

Vraag 9: keuken Punten:

Wat is de lengte van het aanrecht? 1 tot 2 meter 4

Zijn de volgende onderstaande extra voorzieningen in de keuken aanwezig?

Inbouwkookplaat (gas/elektrisch) Ja 0,5

Inbouwkookplaat 5 of 6 pits luxe uitvoering Keuze maken 0

Keramische inbouwkookplaat Keuze maken 0

Inbouw oven (gas/elektrisch) Keuze maken 0

Inbouwoven incl. kookplaat (gas/elektrisch) Keuze maken 0

Inbouwmagnetron Keuze maken 0

Inbouwafzuigkap Ja 0,5

Inbouwkoelkast Ja 0,75

Inbouwvrieskist of -kast Keuze maken 0

Inbouwkoel/vriescombinatie Keuze maken 0

Inbouwvaatwasmachine Keuze maken 0

Luxe mengkraan Keuze maken 0

Thermostatische watermengkraan Keuze maken 0

Inbouw luxe uitgevoerde afzuigkap of wasemkap Nee 0

Extra wandbetegeling per 2 m2 0

Vloertegels per 2 m2 0

Extra enkele kast Keuze maken 0

Extra dubbele kast Keuze maken 0

Totaal 6

Vraag 10: sanitair Punten:

Welke sanitaire voorzieningen zijn er in de woning?

Aantal toileten 1 3

Aantal wastafels/bidet/lavet/fonteintje 1 1

Aantal Baden en/of Douches Aparte douche of lavet met douche 1 4

Zijn de volgende extra voorzieningen in de badkamer aanwezig?

Kastje, waarin ingebouwd een wastafel Ja 0,25

Toiletkastje met ingebouwde verlichting Keuze maken 0

Scheerwandcontactdoos Keuze maken 0

Schuif- en vouwwand met aluminium frame Keuze maken 0

Bubbelbad Keuze maken 0

Extra wandbetegeling per 2 m2 0

Luxe mengkraan (bv éénhandsbediening) Keuze maken 0

Thermostatische watermengkraan Keuze maken 0

Wandcloset/zwevend toilet (met inbouwresevoir) Keuze maken 0

Designradiator/handdoekenradiator Keuze maken 0

Totaal 8

Vraag 11: voorzieningen gehandicapten Punten:

Heeft uw woning voorzieningen voor gehandicapten? Keuze maken

  

-€                       

-€                       

-€                       

Totaal 0
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Instelling All-inclusive model appartement 35 m2 

Gebouw

Adres
Datum 28 augustus 2014

Vraag 12: woonomgeving Punten:

Zijn er pluspunten in de omgeving van de woning? Ja

Volgens www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-en-punten/omgevingspunten Punten invullen

Staat uw adres niet op de website of kunt u de omgevingspunten niet vinden?

Maak dan de volgende keuze Middelgrote stad (20.000 - 100.000 inwoners) 15

Maximaal 25 punten 15

Vraag 13: minpunten woonomgeving Punten:

Heeft de omgeving van uw woning minpunten? Nee

Volgens www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-en-punten/omgevingspunten  

 0

Vraag 15: serviceflat

Is een noodoproepinstallatie in de woning aanwezig? Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Deze woning komt in aanmerking voor de serviceflattoeslag van 35%

Vraag 16: woningen in schaarstegebied Punten:

Kies uw gemeente uit de lijst: Gemeente niet op lijst

 Nee 0

 -€                       0

 0

Vraag 17: Rijksmonument Punten:

Is uw woning een rijksmonument? Nee

Maximaal 40 minpunten 0

Vraag 14: Totalen Punten:

Vraag 2: soort woning 4

Vraag 3: oppervlakte vertrekken 34

Vraag 4: oppervlakte overige ruimten 0

Vraag 5: buitenruimte 0

Vraag 6: energielabel 0

Vraag 7: huurcontract 11

Vraag 8: verwarming 6

Vraag 9: keuken 6

Vraag 10: sanitair 8

Vraag 11: voorzieningen gehandicapten 0

Vraag 12: woonomgeving 15

Vraag 13: minpunten woonomgeving 0

Vraag 15: serviceflat 35%

Vraag 16: woningen in schaarstegebied 0

Vraag 17: Rijksmonument 0

TOTAAL PUNTEN 113

Maximale huurprijs per maand 559,98€                  

per 1 juli 2014

Is het voor de verhuurder mogelijk om aan de huurder 

dagelijks een warme maaltijd te verstrekken?

Is er permanent iemand (op afroep) aanwezig die 

eenvoudige (para)medische zorg kan verlenen en in 

dienst is bij de verhuurder?

Is er binnen het woongebouw of binnen het 

wooncomplex een gemeenschappelijke recreatieruimte 

aanwezig?

Zijn er binnen het woongebouw of binnen het 

wooncomplex logeermogelijkheden voor gasten van de 

huurder aanwezig?
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Instelling All-inclusive model appartement 46 m2 

Gebouw

Adres
Datum

Zelfstandige woonruimte - Puntentelling

Criteria voor zelfstandige woonruimte

* een afsluitbare toegang (woning dient ten minste met een deur afgesloten te kunnen worden)

* en ten minste één vertrek

* en een kookgelegenheid, dat wil zeggen een aanrecht, aan- en afvoer van water en ten minste één aansluitpunt voor koken

* en een eigen toilet

Voor nadere toelichting zie www.huurcommissie.nl: Handleiding zelfstandige woonruimte

Vraag 1: uw gegevens

Totaal aantal woningen in het complex 40

Vraag 2: soort woning Punten:

Soort woning? Meergezinswoning

Keuze maken    

Meergezinswoning 2e of hoger met lift Bovenwoning 4

Extra lift? (maximaal 16 appartementen) Keuze maken indien aanwezig  

Totaal 4

Vraag 3: oppervlakte vertrekken Punten:

Woonkamer 24 m2 24

Keuken m2 0

Badkamer/Doucheruimtes 6 m2 6

Toilet in badkamer? Ja -1

Slaapkamer 13 m2 13

2e slaapkamer m2 0

3e slaapkamer m2 0

4e slaapkamer m2 0

Overige vertrekken m2 0

Totaal 42

Vraag 4: oppervlakte overige ruimten Punten:

Kelder m2 0

Bijkeuken m2 0

Wasruimte m2 0

Bergruimte/schuur 3 m2 2,25

Ingebouwde kasten groter dan 2m2 m2 0

Garage m2 0

Zolder m2 0

Is er een vaste trap naar de zolder? Keuze maken 0

Totaal 2

Vraag 5: buitenruimte Punten:

Privébuitenruimte Nee 0

Gemeenschappelijke buitenruimte Ja

Zo ja: aantal m2 200 m2

Aantal wooneenheden 40 0

Heeft de woning een carport? Nee 0

Heeft de woning geen enkele buitenruimte? Nee 0

Totaal 0

Vraag 6: energielabel Punten:

Heeft uw woning een energielabel? Nee

    

Totaal 0

Vraag 7: huurcontract  Punten:

Uitgegaan wordt dat een nieuw huurcontract wordt aangegaan

Bouwjaar kiezen Keuze maken 1984 - 1991 11

Totaal 11

28 augustus 2014
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Instelling All-inclusive model appartement 46 m2 

Gebouw

Adres
Datum 28 augustus 2014

Vraag 8: verwarming Punten:

Hoe wordt de woning verwarmd? Centrale verwarming

 

Hoeveel vertrekken zijn er verwarmd? 3 6

Hoeveel verwarmde overige privéruimtes zijn er? 0

Totaal 6

Vraag 9: keuken Punten:

Wat is de lengte van het aanrecht? 1 tot 2 meter 4

Zijn de volgende onderstaande extra voorzieningen in de keuken aanwezig?

Inbouwkookplaat (gas/elektrisch) Ja 0,5

Inbouwkookplaat 5 of 6 pits luxe uitvoering Keuze maken 0

Keramische inbouwkookplaat Keuze maken 0

Inbouw oven (gas/elektrisch) Keuze maken 0

Inbouwoven incl. kookplaat (gas/elektrisch) Keuze maken 0

Inbouwmagnetron Keuze maken 0

Inbouwafzuigkap Ja 0,5

Inbouwkoelkast Ja 0,75

Inbouwvrieskist of -kast Keuze maken 0

Inbouwkoel/vriescombinatie Keuze maken 0

Inbouwvaatwasmachine Keuze maken 0

Luxe mengkraan Keuze maken 0

Thermostatische watermengkraan Keuze maken 0

Inbouw luxe uitgevoerde afzuigkap of wasemkap Nee 0

Extra wandbetegeling per 2 m2 0

Vloertegels per 2 m2 0

Extra enkele kast Keuze maken 0

Extra dubbele kast Keuze maken 0

Totaal 6

Vraag 10: sanitair Punten:

Welke sanitaire voorzieningen zijn er in de woning?

Aantal toileten 1 3

Aantal wastafels/bidet/lavet/fonteintje 1 1

Aantal Baden en/of Douches Aparte douche of lavet met douche 1 4

Zijn de volgende extra voorzieningen in de badkamer aanwezig?

Kastje, waarin ingebouwd een wastafel Ja 0,25

Toiletkastje met ingebouwde verlichting Keuze maken 0

Scheerwandcontactdoos Keuze maken 0

Schuif- en vouwwand met aluminium frame Keuze maken 0

Bubbelbad Keuze maken 0

Extra wandbetegeling per 2 m2 0

Luxe mengkraan (bv éénhandsbediening) Keuze maken 0

Thermostatische watermengkraan Keuze maken 0

Wandcloset/zwevend toilet (met inbouwresevoir) Keuze maken 0

Designradiator/handdoekenradiator Keuze maken 0

Totaal 8

Vraag 11: voorzieningen gehandicapten Punten:

Heeft uw woning voorzieningen voor gehandicapten? Keuze maken

  

-€                       

-€                       

-€                       

Totaal 0
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Instelling All-inclusive model appartement 46 m2 

Gebouw

Adres
Datum 28 augustus 2014

Vraag 12: woonomgeving Punten:

Zijn er pluspunten in de omgeving van de woning? Ja

Volgens www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-en-punten/omgevingspunten Punten invullen

Staat uw adres niet op de website of kunt u de omgevingspunten niet vinden?

Maak dan de volgende keuze Middelgrote stad (20.000 - 100.000 inwoners) 15

Maximaal 25 punten 15

Vraag 13: minpunten woonomgeving Punten:

Heeft de omgeving van uw woning minpunten? Nee

Volgens www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-en-punten/omgevingspunten  

 0

Vraag 15: serviceflat

Is een noodoproepinstallatie in de woning aanwezig? Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Deze woning komt in aanmerking voor de serviceflattoeslag van 35%

Vraag 16: woningen in schaarstegebied Punten:

Kies uw gemeente uit de lijst: Gemeente niet op lijst

 Nee 0

 -€                       0

 0

Vraag 17: Rijksmonument Punten:

Is uw woning een rijksmonument? Nee

Maximaal 40 minpunten 0

Vraag 14: Totalen Punten:

Vraag 2: soort woning 4

Vraag 3: oppervlakte vertrekken 42

Vraag 4: oppervlakte overige ruimten 2

Vraag 5: buitenruimte 0

Vraag 6: energielabel 0

Vraag 7: huurcontract 11

Vraag 8: verwarming 6

Vraag 9: keuken 6

Vraag 10: sanitair 8

Vraag 11: voorzieningen gehandicapten 0

Vraag 12: woonomgeving 15

Vraag 13: minpunten woonomgeving 0

Vraag 15: serviceflat 35%

Vraag 16: woningen in schaarstegebied 0

Vraag 17: Rijksmonument 0

TOTAAL PUNTEN 127

Maximale huurprijs per maand 634,04€                  

per 1 juli 2014

Is het voor de verhuurder mogelijk om aan de huurder 

dagelijks een warme maaltijd te verstrekken?

Is er permanent iemand (op afroep) aanwezig die 

eenvoudige (para)medische zorg kan verlenen en in 

dienst is bij de verhuurder?

Is er binnen het woongebouw of binnen het 

wooncomplex een gemeenschappelijke recreatieruimte 

aanwezig?

Zijn er binnen het woongebouw of binnen het 

wooncomplex logeermogelijkheden voor gasten van de 

huurder aanwezig?

Pagina 3 WWS model - all inclusive experiment
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Bijlage 2 Armoede een steeds groter 
wordend probleem onder huurders 

Uit het artikel ‘Armoede een steeds groter wordend probleem onder huurders’, Tijdschrift voor de 

Volkshuisvesting, nummer 5, oktober 2013, pag. 36 t/m 39. Het artikel is gebaseerd op het onderzoek 

Woonlasten van huurders, september 2013. 

 

“Het begrip armoede kan op verschillende manieren worden gedefinieerd. In het jaarlijkse 

Armoedesignalement1, waarin de armoede in Nederland wordt gekwantificeerd, hanteren het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) elk een eigen definitie. 

Het CBS maakt gebruik van de ‘lage-inkomensgrens’, die is afgeleid van het bijstandsniveau van een 

alleenstaande uit 1979. Het SCP gaat daarentegen uit van een budgetbenadering. Die komt er kort 

gezegd op neer dat een huishouden arm is, wanneer het besteedbaar inkomen onvoldoende is om alle 

noodzakelijke uitgaven te kunnen betalen. In het onderzoek voor de Woonbond volgt RIGO de lijn van 

het SCP”. 

 

“Er zijn twee referentiebudgetten samengesteld. In het basisbehoeftenbudget zijn alleen onvermijdbare 

uitgaven (zoals voedsel, kleding en huisvesting) en moeilijk vermijdbare uitgaven (bijv. telefoon en 

verzekeringen) opgenomen. In het ‘niet-veel-maar-toereikendbudget’ (hierna: NVMTbudget) zijn 

daarnaast ook uitgaven voor sociale participatie meegenomen, bijvoorbeeld voor familiebezoek of het 

lidmaatschap van een vereniging. Om de minimale kosten van al deze uitgaven te bepalen maakt het 

SCP gebruik van cijfers (basisbedragen) van het Nibud. In figuur 1 staan de minimale kosten van alle 

uitgaven uit het NVMTbudget voor een alleenstaande. In totaal gaat het om € 1.056,-. Om de budgetten 

voor andere typen huishoudens te berekenen vermenigvuldigt het SCP dit bedrag met zogenaamde 

equivalentiefactoren. Alle huishoudens met minder besteedbaar inkomen dan het NVMT-budget leven 

volgens het SCP onder de armoedegrens. In de referentiebudgetten van het SCP voor een 

alleenstaande wordt uitgegaan van een bruto huur (dus vóór aftrek van huurtoeslag3) van € 356,- per 

maand en een energierekening van € 91,-. In werkelijkheid kunnen deze woonlasten veel hoger liggen, 

waardoor huurders minder overhouden voor de overige uitgaven. In het onderzoek naar de armoede 

onder huurders hebben we gekeken of huurders na aftrek van de werkelijke huur- en energielasten 

voldoende besteedbaar inkomen overhouden om de overige uitgaven uit het NVMT-budget te betalen. 

Een alleenstaande huurder heeft na aftrek van zijn woonlasten minimaal € 609 per maand nodig voor 

de overige uitgaven. Houdt hij minder over, dan moet hij noodgedwongen bezuinigen op de uitgaven in 

figuur 1. Zijn levensstandaard daalt dan onder het niveau dat maatschappelijk aanvaardbaar wordt 

geacht en in dat geval spreken we van armoede.” 
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Colofon 

 

Langer thuis 

Platform31, Movisie en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg werken van 2013 - 2015 aan het 

kennis- en experimentenprogramma ‘Langer Thuis’. Het scheiden van wonen en zorg en de 

hervormingsagenda van de langdurige zorg hebben stevige gevolgen voor de zorg- en woningmarkt. 

Het vraagt om nieuwe aanpakken, instrumenten en kennisspreiding. ‘Langer Thuis’ werkt aan 

verbetering van bestaande woonarrangementen en het nieuwe samenspel tussen gemeenten, 

burgerinitiatieven en ‘sociale’ en maatschappelijke ondernemers om een veelzijdig welzijns- en 

zorgdiensten en woonaanbod mogelijk te maken. Het ministerie van BZK en het ministerie van VWS 

ondersteunen het programma om lokale partijen te faciliteren in hun zoektocht naar nieuwe 

oplossingen. In experimenten, studies, workshops, webdossier en leerkringen zoekt ‘Langer Thuis’ met 

het werkveld naar concrete oplossingen.  

www.platform31.nl/langerthuis 

 

Experiment All-inclusive pension 

In het experiment All-inclusive pension zoekt ‘Langer Thuis’ van april 2014 tot februari 2015 met twaalf 

koplopers naar nieuwe verdienmodellen voor een betaalbare All-inclusive pensionvoorziening voor de 

lagere inkomens in zorgvastgoed. Het ‘verzorgd wonen’-concept biedt woonruimte, veiligheid, 

ontmoeting en dienstverlening.  

 

De geselecteerde twaalf koplopers bieden inmiddels in hun verzorgingshuis nieuwe ‘verzorgd wonen’-

concepten aan. Het experiment ondersteunt de koplopers in de (door)ontwikkeling hiervan met 

onderzoek, kennis- en ontwikkelbijeenkomsten, discussies en onderlinge uitwisseling. De kennisvragen 

gaan over het marktpotentieel, het huishoudboekje van de senior, de exploitatie van de diensten en het 

vastgoed, de marketing om nieuwe bewoners te trekken en het bieden van keuzevrijheid of juist het 

verplicht afnamen van diensten. 

www.platform31.nl/allinclusive 

 

Opdrachtgever studie 

Ontwikkelgroep All-inclusive pension: Penny Senior (KCWZ), Astrid Ens (Actiz), Netty van Triest en 

Annette Duivenvoorden (Platform31). 

 

 

 

 

 

 

Auteur: Rene Middelkoop, BOB Advies, Zeist 

 

Hoewel grote zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van dit rapport, aanvaarden Platform31 en 

de betrokkenen geen enkele aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook voor het gebruik van de in 

deze publicatie vermelde gegevens. Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of 

openbaar worden gemaakt mits de bron wordt vermeld.  

 

Den Haag, oktober 2014 
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