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Gelderland vergrijst, dus neemt de vraag toe naar woningen waar ouderen zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven wonen. Tegen deze groeiende vraag is nauwelijks op te bouwen. 
Dus moeten ook bestaande woningen aangepast worden. Dat sluit aan bij de wens van veel 
ouderen: zij geven aan liever niet te willen verhuizen. 

Dit Leidraad ‘Opplussen’ is bedoeld voor gemeenten en corporaties. Het is een handreiking, 
die antwoord geeft op vragen als: wat, waarom, waar en hoe? Het leidraad biedt geen 
blauwdruk voor de uitvoeringsfase: daarvoor is maatwerk nodig. Maar het stappenplan in 
deze leidraad biedt wel houvast om tot dat maatwerk te komen. 

Vanuit het Kwalitatief WoonProgramma stimuleert de provincie Gelderland het opplussen 
van woningen. Daarvoor zijn eerder al diverse instrumenten ontwikkeld, zoals de 
doorzonscan en de huistest. Ook zijn de ervaringen van vijf gemeenten die actief met 
opplussen aan de slag gingen, opgetekend in de brochure “Iedereen wil oud worden, 
niemand wil het zijn”. Die brochure en dit leidraad bieden samen veel praktische informatie 
voor iedereen die met opplussen aan de slag wil.

Ik hoop dat dit leidraad helpt om op lokaal niveau tot concrete projecten te komen. 
De ondertitel van het leidraad luidt niet voor niets “Aan de slag!”.

 Co Verdaas,
 Gedeputeerde provincie Gelderland
 

  Voorwoord
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De leidraad is een handreiking voor gemeenten en corporaties om de eerste stappen te 
kunnen zetten richting een opplusproject. Het voedt de behoefte aan praktische informatie 
die bij organisaties leeft. In een aantal stappen worden de belangrijkste vragen gesteld 
waarmee men zelf een visie over het opplussen kan vormen en deze visie kan uitwerken tot 
een projectplan. Maar de leidraad gaat verder. Want na het plan komt de uitvoering. Dit is 
locatiespecifiek en valt daarom niet te vatten in één blauwdruk. Maar er is wel iets te zeggen 
over het scala aan instrumenten en methodieken dat beschikbaar is.  

De leidraad behandelt achtereenvolgens:
2. Opplussen, waar gaat het over?
 Een introductie van het opplussen
3. Over jonge, oude en toekomstige senioren 
 Een introductie van de doelgroep
4. Seniorenmarketing
 Het communiceren over woningaanpassingen
5. Draaien maar
 Van initiatief naar concreet project

Hoofdstukken 2 tot en met 4 kunnen worden beschouwd als een algemene inleiding op het 
opplussen. In hoofdstuk zes komt een leidraad aan bod waarin de lezer aan de hand wordt 
genomen middels een stappenplan opplussen.

1  Leeswijzer
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2.1  Wat is opplussen? 
Woningen geschikt maken om mensen langer zelfstandig te laten wonen. Opplussen 
gebeurt veelal preventief. Ná een valpartij is er immers vaak lichamelijke schade en 
achteruitgang. Dan kan het te laat zijn of zijn veel grotere aanpassingen in de woning 
nodig. Woningen worden comfortabeler gemaakt met hele praktische aanpassingen: het 
weghalen van drempels, diepe onderkasten in de keuken vervangen door lades, het plaatsen 
van buitenlampen bij voor- en achterdeur, een extra trapleuning, de toiletzitting verhogen 
of verlagen, antisliplaag op de badkamervloer, een handgreep bij het ligbad, of nog beter, 
het bad eruit en ruimte maken voor een gelijkvloerse douchecabine, etc. Het gaat er niet 
om dit hele menu te volgen, maar een eigen keuze te maken. De een heeft behoefte aan 
meer aanpassingen dan de ander. Opplussen betekent uiteindelijk het vergroten van het 
wooncomfort. Dat klinkt wel zo comfortabel! 

2.2  Waarom is opplussen belangrijk? 
Gelderland vergrijst. De behoeften van mensen en de eisen die zij stellen aan hun woning 
zullen veranderen. Zolang het kan, willen mensen thuis blijven wonen. Nieuwbouw was de 
afgelopen decennia het antwoord op elke woningvraag, maar is in de toekomst steeds minder 
mogelijk. Ook daarom is het logisch om naar de bestaande woningen te kijken. Hoe kunnen 
deze geschikter gemaakt worden voor senioren? Door het huis comfortabeler te maken, is 
heel veel mogelijk. Hoe eerder daarover wordt nagedacht, hoe kansrijker. Dat betekent dat 
het onderwerp in het bewustzijn zou moeten komen van elke 55-plusser. Veelal is de fase 
van het empty-nest, wanneer de kinderen zijn uitgevlogen, er één van bezinning op de 
woonruimte. Ook al zijn ze nog jong, toch is het handig op dat moment te overwegen een 
tweede toilet op de slaapverdieping te maken, of een aflopende douchevloer in plaats van een 
douchebak. Als je tòch aan het verbouwen bent, is het handig op de toekomst te anticiperen. 
Dat de noodzaak groter wordt bij 65- en 75-plussers is evident. 

2.3  Opplussen is mensenwerk! 
Opplussen gaat over meer dan het bouwtechnisch op orde brengen van woningen. Voor het 
antwoord moeten we twintig jaar terugkijken. 
Opplussen is in de jaren negentig ontstaan. Aangejaagd door de Stuurgroep Experimenten 
Volkshuisvesting (SEV) zijn woningcorporaties aan de slag gegaan met het complexmatig 
opplussen van hun bezit. Destijds beloond met een subsidie en een Oppluslabel als alle 
maatregelen uit het oppluspakket waren uitgevoerd. Inmiddels kunnen we stellen dat 
het opplussen in de genen zit van menig woningcorporatie. Grote aantallen, met name 
gestapelde, woningen zijn in de loop der jaren meer geschikt gemaakt voor senioren. De 
strategie is succesvol gebleken. 

Maar de woningvoorraad bestaat uit meer dan alleen sociale huurwoningen. Ook de 
particuliere voorraad, in Gelderland 61% van de totale woningvoorraad, heeft oppluspotentie. 
Ongeveer 40%1  wordt nu al bewoond door eigenaren in de leeftijd van 55 jaar of ouder, de 
zogenaamde oudere eigenaar-bewoners. Gelijk aan de vergrijzing en een toename van het 
eigen woningbezit mag verondersteld worden dat ook het percentage oudere eigenaar-
bewoners de komende jaren zal stijgen.
Gemeenten zien de uitdaging en pakken de handschoen op. Zij gaan, al dan niet samen met 
de woningcorporaties, aan de slag met het opplussen. Maar het uitrollen van de succesvolle 

2  Opplussen, waar gaat het over?

1  Gegevens provincie Gelderland op basis van cijfers WoON 2009
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strategie die corporaties hebben toegepast bij hun huurwoningen, is niet mogelijk bij de 
particuliere woningvoorraad. Want achter elke voordeur woont een individu met zijn eigen 
gemakken en ongemakken. Dit individu moet overtuigd worden van nut en noodzaak van 
het opplussen. En verleid worden tot het aanpassen van de eigen woning. De individuele 
drempel moet letterlijk en fi guurlijk verlaagd worden. Maar daarvoor is wel de medewerking 
van de bewoner nodig. En dat maakt dat opplussen niet alleen een bouwtechnisch vraagstuk 
is, maar ook mensenwerk. 

2.4  Wat voor rol speelt de provincie Gelderland? 
In het meest recente Kwalitatief Woonprogramma (KWP3) zijn voor de periode 2010 -2019 
provinciebrede afspraken gemaakt over het woningaanbod. Onderdeel van deze afspraken 
is het invullen van de behoefte aan  nultredenwoningen zodat, onder andere, senioren zo 
lang mogelijk comfortabel zelfstandig kunnen blijven wonen. Partijen streven ernaar in de 
bestaande voorraad en de nieuwbouw meer woningen te realiseren, geschikt te maken of 
strikter te reserveren voor senioren die voldoen aan de defi nitie van nultredenwoning. 

Er is de provincie Gelderland veel aan gelegen dat bestaande woningen worden aangepast 
voor senioren, het zogenaamde opplussen. De provincie stimuleert en faciliteert de kennis 
en de toepassing van  instrumenten in de keten om het comfortabel zelfstandig wonen 
van senioren mogelijk te maken. Ook vervult zij een stimulerende, enthousiasmerende rol 
bij nieuwe opplusinitiatieven zoals zij  dat eerder gedaan heeft bij de vijf pilots opplussen 
(Lochem, Elburg, Bronckhorst, Duiven/Westervoort en Heumen). 

De provincie heeft een aantal instrumenten ontwikkeld waarmee organisaties hun 
opplusbeleid kunnen vormgeven. 

  

 
• Doorzonscan
 Een meetinstrument voor de potentiële geschiktheid van eengezinswoningen voor 

senioren. Met de zogenaamde Doorzonscan, een eenvoudig Excel-model, kunnen 
gemeenten en woningcorporaties op basis van het woningwaarderingssysteem 
inventariseren welke eengezinswoningen in aanmerking komen voor aanpassingen. 
Met relatief goedkope ingrepen kunnen deze vervolgens geschikt gemaakt worden. Naast 
gegevens over de potentiële geschiktheid van de woningen maakt de Doorzonscan ook 

• Onderzoeken, publicaties en leidraad
• Subsidieregelingen

• Doorzonscan

• Toolkit preventieve woningaanpassingen

• Huistest, Domoticatoets en                              
   Woontechniekhulp
• Dvd ‘Naar een bejaardenhuis? Dat nooit’
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inzichtelijk waar de 55-plussers wonen. En is in staat om deze informatie te kruisen met de 
potentiële geschiktheid van de woningen. 

 Uit de provinciale Doorzonscan blijkt dat in Gelderland 49% van de onderzochte 
woningvoorraad2  potentieel geschikt is, oftewel ruim 240.000 woningen.

• Toolkit preventieve woningaanpassingen
 De Toolkit is op verzoek van de provincie Gelderland ontwikkeld door Spectrum Gelderland. 

In de toolkit is veel praktische informatie opgenomen over het opstarten en uitvoeren van 
een opplusproject. De informatie is afkomstig uit best practises in Gelderland en biedt 
organisaties met een opplusinitiatief handvaten om concrete stappen te kunnen zetten.

• De Gelderse huistest
 Een digitale applicatie waarmee senioren online hun woning kunnen testen op comfort 

en veiligheid. De test biedt eigenaar-bewoners mogelijkheden voor verbetering en een 
indicatie van de kosten. De test is beschikbaar voor alle inwoners van Gelderland via de 
website van de provincie Gelderland. Is een gemeente actief bij het opplussen, dan is voor 
de eigen inwoners een meer op de gemeente afgestemde variant beschikbaar.   

• Domoticatoets
 Een internettoets die een persoonlijk advies geeft over slimme technologie in de woning. 

De internettoets is beschikbaar via de website van de provincie.
• Dvd ‘Naar een bejaardenhuis? Dat nooit!’
 De film toont 14 portretten van senioren. Ze zijn divers als het leven, zo uiteenlopend als 

mensen zelf zijn. Maar met één gemeenschappelijk kenmerk: het gaat om verhalen van 
mensen die hun leven langer leiden zoals zij dat willen.

 De dvd is te bestellen via de website van de provincie Gelderland.
• Publicaties ‘Het ABC van het zo zelfstandig mogelijk wonen’ en ‘Iedereen wil oud 

worden, niemand wil het zijn’
 De provincie heeft twee publicaties uitgebracht waarin aandacht besteed is aan het wonen 

in de breedte en expliciet aan de vijf pilots rondom opplussen. De publicaties zijn gratis te 
downloaden via de website van de provincie Gelderland.

• Woontechniekhulp.nl
 Woontechniekhulp, welke mede dankzij de provincie Gelderland tot stand is gekomen, 

heeft als doel het verkleinen van de kloof tussen de consument die vaak weinig met 
techniek heeft en de onbegrensde, veelal onbekende mogelijkheden die woontechniek 
biedt. Het betreft vooralsnog een website en advieslijn. 

In bijlage 1 vindt u alle instrumenten nogmaals terug met daarbij een verwijzing naar de 
respectievelijke website waar meer informatie over het instrument te vinden is.
 

2  In de provinciale Doorzonscan is 88% van de huurwoningen en 76% van de koopwoningen in Gelderland 

onderzocht.



Leidraad opplussen12



Leidraad opplussen13

Opplussen richt zich op de doelgroep 55 jaar en ouder, oftewel de senioren. Een grote groep 

mensen die de komende jaren, mede dankzij de ontgroening of ‘de babybust’3, in rap tempo 

verder zal toenemen. De bevolkingsprognose voor Nederland laat zien dat er in 2020 ongeveer 

1 miljoen senioren meer zijn dan in 2010.  En in Gelderland is ruim eenderde van de bevolking 

dan 55 jaar of ouder. Ten opzichte van 2010 is dat een stijging van 5,8%.

Wat weten wij over hen? Maar vooral, wat moeten wij over hen weten in het kader van het 

opplussen en de strategie voor de komende jaren? Want 10 jaar, dat is niet zo ver van nu!

3.1  Jonge en oude senioren
De bandbreedte van de groep senioren is groot. In de statistieken wordt zelfs doorgeteld tot 
de categorie 99 jaar en ouder. Dat is bijna tweemaal zo oud als de jonge senior van 55 jaar. 
En voor de beeldvorming: de verwachting is dat in 2020 ruim 5500 senioren zich tot deze 
categorie mogen rekenen. Naar alle waarschijnlijkheid zal een groot deel van deze mensen 
niet meer zelfstandig wonen en is opplussen van hun woning niet aan de orde. Maar kijken 
we naar de senioren in de leeftijd van 85 tot 90 jaar, dan blijkt slechts één op de zes mensen 
in een verzorgingstehuis of verpleeghuis te wonen.  Of anders gezegd, ruim 80% woont nog 
op zichzelf!4 
Je bent zo jong of oud als je jezelf voelt. Toch is het goed om voor de beschrijving van de 
doelgroep en hun houding ten aanzien van het opplussen onderscheid te maken in jonge 
senioren, grofweg de 55-75 jarigen en senioren ‘oude stijl’ (75+).

De vanzelfsprekendheid die we hebben bij het zelfstandig wonen van jonge senioren 
sijpelt langzaam door naar de oude senioren. Maar de oude senioren is het langer 
zelfstandig wonen min of meer overkomen. Zij zijn ‘opgegroeid’ met het idee dat wonen 
in het verzorgingstehuis vanzelfsprekend was. Door de extramuralisering, de verouderde 
bejaardenhuizen en achterblijvende nieuwbouw van woonzorgcomplexen, moeten zij nu 
zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En zelf hun woningen daarop (laten) aanpassen. 
De overheid wil in hun ogen iets, en zal daarvoor moeten betalen. Zij hebben immers 
jarenlang hard gewerkt om Nederland weer op te bouwen. Onder deze groep is de 
gevleugelde uitspraak: ‘de gemeente betaalt wel’. Hiermee bedoelen ze over het algemeen de 
aanpassingen die vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) vergoed worden. 
Preventieve aanpassingen zijn niet aan de orde. Soberheid is troef en ze geven moeizaam geld 
uit aan zichzelf. We noemen hen niet voor niets ‘de spaargeneratie’. 

De jonge senioren zitten anders in elkaar. Zij willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. 
Zij groeien mee met de veranderende visie op het zelfstandig wonen en hebben de tijd om 
zich voor te bereiden op het ouder worden in de eigen woning. Hoe zij de toekomst in hun 
huidige woning zien is over het algemeen in grote lijnen uitgekristalliseerd. De afweging 
tussen verhuizen of blijven wonen is wel gemaakt. De uitwerking in concrete aanpassingen 
in het geval van ‘blijven wonen’ blijft over het algemeen echter hangen omdat de aanleiding 
om actie te ondernemen uitblijft. Die aanleiding kan bijvoorbeeld zijn een verbouwing, een 
schrijnend voorbeeld in de directe omgeving of, erger nog, een eigen ongemak. 
Bij deze groep valt nog winst te behalen met preventieve aanpassingen die, naast het 
feit dat ze preventief zijn, ook nog een andere ‘kwaliteit’ hebben. Hier bedoelen we dan 

3  Over jonge, oude en      
  toekomstige senioren

3   Babybust: afname van het aantal geboorten vanaf 1970

4   Het wonen overwogen, de resultaten van het WoonOnderzoek Nederland 2009; uitgave VROM en CBS
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bijvoorbeeld de aanpassingen die te maken hebben met comfortverbetering. Veel van deze 
aanpassingen zijn al bekend bij hen, denk aan goede verlichting bij de woningentreedeur 
of een thermostatische mengkraan. Maar de techniek gaat snel. Bent u al bekend met de 
elektrische raamuitzetter voor klepraampjes, te bedienen vanuit uw luie stoel?

3.2  Nieuwe generatie senioren
Naast de groep mensen die zich inmiddels senior mag noemen, krijgen we te maken met 
de aanstormende senioren. Uit onderzoek5 is gebleken dat deze senioren op een flink aantal 
voor het gedrag op de woningmarkt relevante kenmerken anders zullen zijn dan de senioren 
van nu. 
De belangrijkste veranderingen:
• Toenemende diversiteit van de huishoudensituatie. Denk hierbij aan meer alleenstaande 

senioren, meer kinderloze oudere echtparen (en dus geen achtervang), meer 
tweepersoonshuishoudens door toenemende levensverwachting bij mannen en meer 
gezinnen doordat vrouwen op latere leeftijd nog kinderen krijgen.

• Toenemend opleidingsniveau met mogelijk een grotere kans op hoger inkomen en 
aanvullend pensioen, grotere verhuisbewegingen waardoor kinderen en senior verder uit 
elkaar wonen en toename van zelfredzaamheid.

• Toenemend eigen woningbezit. Dit kan onder andere leiden tot een verminderde 
verhuisgeneigdheid en verhuisactiviteit (woning naar wens is gevonden!) en een 
verbeterde welvaartspositie (opgebouwd vermogen).

• Verandering in inkomenspositie. Steeds meer senioren hebben pensioen naast AOW en 
er is een grotere kans op een gunstige inkomenspositie dankzij een dubbel aanvullend 
pensioen.

Kunnen we hier voor het opplussen lering uit trekken? Ja zeker! Denk aan de communicatie 
met senioren (ook aansprekend voor gezinnen), het aanbieden van financieringsconstructies 
(voor het vrijspelen van het vermogen in de woning), het wakker schudden van de 
mantelzorgers (kinderen wonen niet in de buurt, maar moeten wel in actie komen als er 
iets aan de hand is met de ouders) en het inspelen op de zelfredzaamheid onder deze groep 
senioren. 

 

5     Senioren op de woningmarkt. Nieuwe generaties, andere eisen en wensen. VROM, juni 2010
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4.1  Het vermarkten van woningaanpassingen
Preventieve woningaanpassingen ‘verkopen’ bij senioren is een kunst op zich. Want je 
probeert iets onder de aandacht te brengen waarmee men liever nog niet geconfronteerd wil 
worden. Een woningaanpassing appelleert in eerste instantie aan een gebrek, ouderdom 
en het onvermijdelijke einde. En in tweede instantie, als men eenmaal bekend is met  de 
aanpassing,  aan gemak en comfortverbetering. Helaas is het zo dat het vaak niet zo ver 
komt. Senioren zijn moeilijk te verleiden tot het doen van preventieve aanpassingen. ‘Ik ben 
er nog niet aan toe’ of ‘het zal mijn tijd wel duren’. Jammer, want daarmee doen zij zichzelf 
te kort.  
Wat kunnen we doen om preventieve woningaanpassingen bij senioren op een positieve 
manier onder de aandacht te brengen? We hebben het dan over seniorenmarketing.

Seniorenmarketing is niet nieuw. Commerciële organisaties zien al enige tijd in dat de 
seniorenmarkt groeiende is en springen in het gat van de seniorenmarketing. Terecht, want 
over niet al te lange tijd behoort eenderde van de bevolking tot de doelgroep senioren. 
Zo realiseren banken zich dat de senioren een belangrijke klant zijn of worden en denken 
na over financiële constructies voor het vrijspelen van de overwaarde van een eigen huis. 
Zorgverzekeraars komen met  verzekeringsproducten die speciaal gericht zijn op senioren. 
Denk dan aan vitaalpakketten en valpreventiecampagnes. En bouwmarkten hebben steeds 
meer ‘seniorenproducten’ in hun assortiment en prijzen deze zelfs expliciet aan. 
Wat kunnen we leren van deze commerciële kijk op de seniorenmarkt en hoe kunnen we dit 
vertalen naar de marketing van woningaanpassingen?

Zoals in het hoofdstuk hiervoor geschetst is hebben we te maken met een hele brede 
doelgroep. Moet de marketing zich dan richten op de overeenkomsten tussen de generaties 
senioren of komt de boodschap beter over als juist de verschillen binnen generaties worden 
belicht? 
Ter illustratie: een veilige trap met voldoende houvast, wat ook fijn is voor de kleinkinderen, 
spreekt weinig tot de verbeelding bij de jonge senioren met thuiswonende kinderen. Maar 
een thermostatische mengkraan vinden alle senioren prettig in gebruik. 
Hoe kun je nu de doelgroep verleiden tot woningaanpassingen?  

Belangrijk is in ieder geval om goed duidelijk te maken dat het gaat over het gemak en 
comfort waarvan men nu kan genieten en niet alleen over het ‘goed voor later’. En dat 
senioren aan de hand van kleine, slimme (en vaak minder kostbare) woningaanpassingen 
zelf kunnen ervaren wat dit gemak inhoudt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanbrengen 
van een lamp bij de voordeur of de thermostatische mengkraan bij de douche. Veel mensen 
zijn wel bekend met deze aanpassingen, maar realiseren zich niet (meer) dat de oorsprong 
van deze aanpassingen ligt in de preventie. Door minder bekende aanpassingen of grotere 
aanpassingen te koppelen aan het gevoel van gemak en comfort waarmee senioren wel 
bekend zijn, verleiden wij hen sneller tot het uitgebreider aanpassen van de woning. Denk 
dan bijvoorbeeld aan het veranderen van een badkamer,  het weghalen van drempels of het 
realiseren van een slaapkamer en badkamer op de begane grond.  Dit laatste ligt dicht tegen 
het oorspronkelijke opplussen aan.

Duidelijk is ook dat te zwaar inzetten de jongere senioren doet afhaken. Prijs bij deze 
categorie dus vooral de slimme handigheidjes aan die niet direct geassocieerd worden met 
zorg en afhankelijkheid. En laat de mensen kennismaken met het prettige effect hiervan. 
Als de tijd rijp is pakken zij zelf door naar de zwaardere ingrepen. Bij de ene bewoner is 

4  Seniorenmarketing
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de tijd direct rijp (er zijn al fysieke problemen, men is een vooruitdenker of er komt een 
verbouwing aan), bij de andere bewoner zal dit wat later zijn. Want het blijft uiteindelijk 
allemaal maatwerk.

Aanvullend op hiervoor volgen nog een aantal algemene do’s en dont’s6  in de marketing-
communicatie richting senioren, ongeacht het ‘product’ waarvoor de aandacht wordt 
gevraagd.

• Belicht de positieve kant van het ouder worden
 Senioren richten zich liever op de goede dingen in het leven. Men wordt zich bewust van de 

eindigheid van het leven en zoekt daardoor eerder de positieve emotie op.
 
• Spreek senioren niet expliciet aan op hun leeftijd
 Het vermelden van een leeftijd speelt in op de biologische leeftijd van senioren: 

bijvoorbeeld je bent 65 jaar. Maar iemand heeft ook een psychologische leeftijd: je bent 
65 jaar, maar voelt jezelf 55 jaar. De marketingactie expliciet gericht op 65 jarigen zal in 
het laatste geval niet aanslaan. Positioneer een product daarom ageless en speel in op de 
levensstijl en leefwaarden.

• Gebruik als vijftigplusmodellen geen clichébeelden, maar realiteit
 Een boodschap komt pas over als men zich erin herkent. Senioren herkennen zich het liefst 

in iemand die op henzelf lijkt. 

• Toon senioren met mensen van een andere generatie
 Senioren zijn gevoelig voor sociale constructies en dus ook voor communicatie waar 

meerdere generaties een rol inspelen. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn de relatie 
met kleinkinderen. Het worden en zijn van grootouder is een belangrijke gebeurtenis waar 
positieve energie vanuit gaat. ‘Ik doe het niet voor mijzelf, maar voor de kleinkinderen’. 

• Onderbouw de belofte expliciet
 Bij senioren staan comfort, veiligheid, zekerheid en gemak centraal. Het product dat 

vermarkt wordt, moet deze belofte waarmaken. Pak daarbij terug op de ervaringen van 
de senior zelf. Comfort als kwaliteit bij het wonen herkent iedereen. Bij het vermarkten 
van woningaanpassingen kan de parallel getrokken worden met comfortabele producten 
die onder senioren een bewezen staat van dienst hebben.  Zoals bijvoorbeeld de 
thermostatische mengkraan.

Voor meer informatie over seniorenmarketing wordt verwezen naar bijlage 2.

4.2  Communiceren over woningaanpassingen
We moeten bij senioren de drempel letterlijk en figuurlijk verlagen en dat vraagt om de juiste 
communicatiestrategie. Wat willen we aan wie vertellen? En zijn wij de brengers van de 
boodschap of is dat iemand anders? Deze vragen en meer  moeten beantwoord worden in een 
communicatieplan. 
De ervaring leert ons dat een goed plan en het gestructureerd uitvoeren ervan de spil is van 
een opplusproject. Door stelselmatig en creatief te communiceren met de doelgroep komt 

6   Vijftigplus marketing; Wie de ouderen heeft, heeft de toekomst. Edgar Keehnen, juni 2008
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de boodschap over. Communicatiemiddelen moeten op elkaar afgestemd zijn om elkaar te 
versterken. Opplussen = communiceren.

Voordat we de diepte ingaan met het communicatieplan eerst een opmerking vooraf. 
Het communicatieplan maakt onderdeel uit van een projectplan. In een projectplan worden 
randvoorwaarden meegegeven, onder andere over de beschikbare capaciteit en de financiële 
middelen voor de voorbereiding en uitvoering van een project. Het hebben van tijd en geld is 
medebepalend voor de diepgang en breedte van het communicatieplan. 
Ter illustratie twee situaties: een gemeente kan kiezen voor een kleine, maar intensieve pilot 
gericht op alleen de 75-plussers in een bepaalde wijk waarbij persoonlijk contact de kern van 
de aanpak  is. 
Of een gemeente kiest voor het laagdrempelig informeren van alle 55-plussers in de gehele 
gemeente. Deze en soortgelijke keuzes zullen gaandeweg het uitkristalliseren van een project 
moeten worden gemaakt. Maar voor de eerste situatie zal een ander communicatieplan 
opgesteld moeten worden dan voor de tweede situatie. Elk met hun eigen plaatje qua geld en 
inspanning.

De keuzes kunnen we nu, bij de hierna volgende beschrijving van een communicatieplan,  
niet maken. Wel kunnen we zo veel mogelijk handvaten aanreiken voor het opstellen van 
een communicatieplan.

In een communicatieplan moeten de volgende stappen gezet worden:
1. Identificeer de doelgroep(en).
2. Bepaal de communicatiedoelstellingen.
3. Bepaal de communicatiestrategie.
4. Ontwikkel de boodschap.
5. Kies je communicatiemiddelen en communicatiekanalen.

  1. Identificeer de doelgroep

Wie wil je bereiken? Alle senioren in jouw gemeente, een bepaalde leeftijdscategorie, 
senioren van een bepaalde wijk of straat, senioren met een bepaalde levensstijl of ….? 
Hierna volgen een aantal overwegingen die kunnen helpen bij het maken van de keuze.

Demografische overwegingen

De vergrijzing gaat over senioren in de leeftijd van 55 jaar en ouder. 
Hoe verdeelt deze groep zich over de drie leeftijdscategorieën 55-65, 65-75 en 75+.  
Komt hieruit de noodzaak naar voren om specifiek voor één bepaalde leeftijdscategorie te 
kiezen? Bijvoorbeeld omdat een leeftijdscategorie nu al sterk vertegenwoordigd is en naar de 
toekomst toe ook extra snel vergrijsd. Of omdat vanuit gemeentelijk beleid al wordt ingezet 
op een bepaalde groep senioren. Denk hierbij dan aan het preventief huisbezoek7.  
Let op: leeftijd is een manier om de doelgroep waarop het project zich richt te destilleren, 
maar zet het ‘product’ preventieve woningaanpassingen leeftijdsloos neer!

7  Huisbezoek aan 75-jarigen door een ouderenadviseur
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VROM geeft in de handreiking opplussen 8 de karakteristieken en gevoeligheden per leeftijdscategorie aan:
Babyboomers 9 

Deze senioren hebben over het algemeen nog een betaalde baan, zijn goed mobiel en hebben 
soms nog thuiswonende kinderen. Van fysieke beperkingen is doorgaans nog geen sprake. 
Over het ‘ouder worden’ en het preventief aanpassen van de eigen woning ten behoeve van 
het langer zelfstandig wonen denkt men over het algemeen nog niet na.

65-plussers 
De 65-plussers staan aan het begin van een nieuwe fase in het leven. De fysieke krachten 
nemen weliswaar langzamerhand af, maar de persoonlijke ontwikkeling gaat door. De groep 
is zich in toenemende mate bewust van de noodzaak tot woningaanpassingen, met name als 
de eerste fysieke beperkingen zich aandienen.

75-plussers
Ouderen van 75 jaar en ouder vormen een meer kwetsbare groep. Fysieke en  mobiliteits-
beperkingen maken dat de geschiktheid van de woning voor hen in toenemende mate 
belangrijk is. Woningaanpassingen worden vaker uit noodzaak aangebracht dan uit oogpunt 
van comfort. Een deel van deze groep ouderen voelt zich niet goed in staat om zelfstandig 
actie te ondernemen voor (preventieve) woningaanpassingen. Het aanpassen van de woning 
gebeurt niet eerder dan strikt noodzakelijk of uit oogpunt van zorgverlening nodig is. Men 
is wel ontvankelijk voor informatie over woningaanpassingen en hulp bij het realiseren van 
woningaanpassingen.

Geografische overwegingen

Opplussen doe je in principe voor alle senioren in de gemeente, huurders én eigenaar-
bewoners. Maar er kan aanleiding zijn om te kiezen voor een kleiner projectgebied. 
Bijvoorbeeld beperkte financiële middelen. Of omdat betrokken organisaties eerst willen 
ervaren wat een opplusproject betekent voor de belasting van de eigen organisatie. En 
daarom liever klein beginnen.
Ligt het vervolgens voor de hand om het project te richten op senioren in een bepaalde wijk/
dorp/kern, bijvoorbeeld omdat sprake is van:
• een bovengemiddelde vergrijzing
• een woningvoorraad met veel oppluspotentie (resultaten Doorzonscan 10)
• een woonservicegebied met bijbehorende voorzieningen
• een goed voorzieningenniveau
• sterke sociale cohesie

Sociale overwegingen

Naast harde gegevens over stenen en mensen zijn ook de zachtere gegevens van belang. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ontvankelijkheid van bewoners voor informatie. 
Doorgaans heeft de lokale welzijnsorganisatie goed zicht op het wel of niet  ‘aanslaan’ van 
welzijnsactiviteiten voor senioren in wijken en buurten. Lukt het niet om in een bepaalde 
buurt contact te leggen met hen, dan is dit ook niet de buurt om te starten met een 
opplusproject.
En een andere overweging is de aanwezigheid van een goed netwerk naar de senioren. Dat 
kan een netwerk zijn van professionals in de wereld van wonen, welzijn en zorg. 

8      Handreiking opplussen woningen van oudere eigenaar-bewoners, VROM  2006

9      Babyboomers: mensen die geboren zijn in de periode 1945-1955 

10    Zie voor meer informatie over de Doorzonscan bijlage 1
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Maar vergeet vooral niet het ‘informele’ netwerk van vrijwilligers, verenigingen, 
kerkgenootschappen en dergelijke. Vooral in deze laatste groep bevinden zich de potentiële 
herauten en ambassadeurs van een opplusproject. Vindt deze mensen, enthousiasmeer hen 
en je bent een succesfactor rijker!

  2. Bepaal de communicatiedoelstellingen

De communicatiedoelstellingen dragen bij aan het bereiken van de doelstellingen van het 
project. Met de communicatiedoelstelling beschrijf je de gewenste effecten in termen van 
kennis, houding en gedrag. Wat moet de doelgroep weten, vinden en doen. Ter illustratie:
Een projectdoelstelling zou kunnen zijn ‘het realiseren van een bepaald aantal aangepaste 
woningen. Daar liggen dan bijvoorbeeld de volgende communicatiedoelstellingen aan ten 
grondslag: 
• het vergroten van het bewustzijn van nut en noodzaak van het aanpassen van de eigen 

woning
• het vergroten van kennis over woningverbeteringen
• het bewerkstellingen dat mensen gaan denken ‘daar moet ik iets mee’
• het bewerkstelligen dat men daadwerkelijk tot actie overgaat

Maak de communicatiedoelstellingen SMART, dat wil zeggen Specifiek, Meetbaar, 
Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdsgebonden.

  3. Bepaal de communicatiestrategie

Als bekend is op welke doelgroep het project zich gaat richten en welke doelstellingen 
nagestreefd worden, dan kan besloten worden tot een specifieke communicatiestrategie. 
Het gaat hier om drie strategieën waarbij de bewoners actief worden benaderd. 
De strategieën zijn min of meer gekoppeld aan een subdoelgroep vanuit de gedachte dat 
naarmate de doelgroep ouder is, men meer ondersteuning nodig heeft bij het formuleren 
van hun woonwens en de vertaling naar opplusmaatregelen. Uiteraard geldt dit niet voor 
iedereen. De organisatie(s) doen een actief aanbod, maar een bewoner besluit altijd zelf of hij 
het aanbod van ondersteuning aanneemt of niet. 

Een korte toelichting per strategie:
Informeren

Laagdrempelige aanpak, vooral gericht op het creëren van bewustwording onder de 
doelgroep. 
Stimuleren

Meer intensieve aanpak gericht op het creëren van bewustwording én concrete 
woningaanpassingen. De aanpak drijft op de zelfredzaamheid van de senior; men 
krijgt instrumenten aangereikt waarmee zelf de (on)mogelijkheden van de woning en 
bijbehorende financiering ontdekt kunnen worden. 

Adviseren en ondersteunen

Intensieve en persoonlijke aanpak gericht op het realiseren van concrete woning-
aanpassingen. Bewoners worden niet alleen geïnformeerd over de noodzaak van woning-
aanpassingen, maar ontvangen een persoonlijk woningadvies en worden daarnaast 
desgewenst begeleid bij het realiseren van de aanpassing. 
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Communicatiestrategie 55-65 65-75 75+
Informeren  
Stimuleren   
Adviseren en ondersteunen   
 
Van toepassing 

                       4. Ontwikkel de boodschap

Een communicatieboodschap moet bij voorkeur kort en krachtig worden geformuleerd. 
Vergelijk de boodschap met een slogan, je raakt direct de kern van het project. En 
de boodschap speelt in op sentimenten die voor senioren belangrijk zijn. Een paar 
praktijkvoorbeelden: 
• Vertrouwd wonen
• Gewoon gemak
• Uw huis, uw toekomst
• Wij blijven hier wonen!
Achter elke communicatieboodschap zit uiteraard een uitgebreider verhaal dat verteld moet 
worden. Maar de senior moet het verhaal van het opplussen dan wel willen horen. Dat 
betekent dat de boodschap voor senioren uitnodigend genoeg moet zijn om verder te lezen. 
Dat is de binnenkomer en die moet klinken als een klok!

  5. Kies de communicatiemiddelen en communicatiekanalen

Via welke middelen willen we de boodschap overbrengen? En welke kanalen kunnen we 
daarvoor gebruiken? Voor beiden geldt in ieder geval dat het beste is om zo veel als mogelijk 
gebruik te maken van communicatiemiddelen en kanalen die al bekend zijn bij de senioren. 
Je bereikt de senioren zodoende op een efficiënte en voor hen vertrouwde wijze. 
Let bij de communicatiemiddelen op de vormgeving. Senioren hebben slechter zicht en 
kunnen daardoor meer moeite hebben met het lezen van informatie. Kies daarom voor 
een vormgeving met niet te veel prikkels en niet diapositief (witte letters op een donkere 
achtergrond). En kies voor vrolijke en energieke kleuren. 

Wees zonodig doelgroepspecifiek. Daarmee wordt bedoeld dat het goed mogelijk is dat voor 
jonge en oude senioren verschillende middelen en kanalen ingezet moeten worden. Zoek 
per subdoelgroep naar de meest passende middelen en kanalen. Denk bijvoorbeeld aan 
communiceren via internet of ‘traditioneel’ communiceren via een folder en dergelijke. 
Het internetgebruik onder senioren is wisselend en afhankelijk van zaken als levensstijl, 
arbeidsverleden etc. Maar we weten in ieder geval dat naarmate men ouder is het 
internetgebruik afneemt. Dat zal naar de toekomst toe kunnen veranderen omdat meer 
en meer senioren ‘opgroeien’ met de computer. Voor nu betekent het dat, wil je de oudere 
senioren bereiken, er meer moet gebeuren dan het optuigen van een website alleen. 

Gekoppeld aan de drie communicatiestrategieën noemen we de volgende middelen.
Informeren

Folders, persberichten, informatiebijeenkomst en een website.
Stimuleren

De hiervoor genoemde middelen aangevuld met een digitale woningtest, ondersteuning door 
een woonconsulent of wooncoach, stimuleringsregeling.
Adviseren en ondersteunen

De hiervoor genoemde middelen aangevuld met persoonlijk huisbezoek, begeleiding bij de 
uitvoering van aanpassingen, wooncoach.  
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Wat te doen Resultaat

Oriëntatie

Verkenning

Projectplan

Uitvoering

Evaluatie

Intern Interne notitie

Extern Projectvoorstel

Uitwerken Projectplan

Aanpakken Werkplan

Terugkijken Evaluatieplan

Stap

5.1  Aan de slag
Ook voor het opplussen geldt dat een planmatige aanpak onmisbaar is: analyseren, plannen, 
uitvoeren en evalueren. De planmatige aanpak is vertaald naar een stappenplan opplussen. 
Middels dit stappenplan willen we antwoord krijgen op het waarom, wat, waar en hoe van 
het opplussen. En daarmee organisaties op weg helpen met hun eigen opplusproject, van 
verkenning tot evaluatie. 

De volgende stappen kunnen worden gezet:
1. Oriëntatie:  het waarom van het opplussen met een interngerichte focus
 Je gaat het maatschappelijk belang van het opplussen én het belang voor de eigen 

organisatie inzichtelijk maken.
 Eindresultaat: interne startnotitie waarop een go/no go verkregen moet worden
2. Verkenning: het waarom van het opplussen met een extern gerichte focus
 Opplussen doe je samen. In deze fase gaat over het verbinden van de samenwerkings-

partners rondom het opplussen en het inzichtelijk maken van het gezamenlijk belang van 
het opplussen.

 Eindresultaat: ‘gezamenlijk’ projectvoorstel opplussen waarvoor elke betrokken organisatie 
een go/no go moet halen.

3.  Projectplan: het wat, waar en hoe van het opplussen geconcretiseerd.
 Het gestructureerd uitwerken van het projectvoorstel tot een gedegen projectplan inclusief 

een communicatieplan. 
 Eindresultaat: een projectplan op hoofdlijnen waarvoor elke betrokken organisatie een 
 go/no go moet halen.
4. Uitvoering: de praktische vertaling naar activiteitenkaarten.
 Eindresultaat: opplussen in detail.
5. Evaluatie: de cirkel rondmaken. 
 De fase reikt een handreiking aan waarmee het project geëvalueerd kan worden.

Hoe het stappenplan te lezen

Het is aan de organisatie zelf om te bepalen op welk moment van het stappenplan men 
instapt. Wel wordt aanbevolen om, als niet begonnen wordt met stap 1, in ieder geval de 
voorgaande stappen rustig door te nemen.

5  Draaien maar!
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Per stap is een aantal directe vragen geformuleerd met per vraag ook een denkrichting of 
mogelijk antwoord. Soms wordt verwezen naar aanvullende informatie welke kan helpen om 
tot een antwoord te komen. Ter afronding van elke stap is een overzicht gegeven van de voor 
deze stap relevante tools uit de bijlagen.

Stappenplan in de tijd

Voor het doorlopen van stap 1 tot en met 3 moet rekening gehouden worden met één tot twee 
jaar. Bij dit scenario krijgen de samenwerkingspartners voldoende de ruimte om in hun 
eigen tempo aan te haken. In het bijzonder voor corporaties geldt dat zij graag een relatie 
leggen met het strategisch voorraadbeleidsplan en hun meerjarenonderhoudsplan. En dat 
vraagt tijd. 
Zitten alle samenwerkingspartners al op één lijn? Dan kan er vaart gemaakt worden en 
vragen de eerste drie stappen minder tijd.
Uitgaande van een pilot waarna het project vaste vorm krijgt, vraagt stap 4 en 5 één jaar. 
Daarna moeten de leerpunten uit de evaluatie verwerkt worden in een herijking van de 
projectaanpak. Aanbevolen wordt om de laatste twee stappen structureel te herhalen 
gedurende de looptijd van het project. Idealiter zou dan het opplussen in de genen moeten 
zitten van elke organisatie. 
Want opplussen moet!

 5.1.1 Oriëntatie

Wat te doen Resultaat

Oriëntatie

Verkenning

Projectplan

Uitvoering

Evaluatie

Intern overtuigen Interne notitie

Extern  uitdagen Projectvoorstel

Uitwerken Projectplan

Aanpakken Werkplan

Terugkijken Evaluatieplan

Stap

Onderstaande vragen bieden een leidraad voor het opstellen van een interne notitie waarmee de eigen organisatie 
overtuigd wordt van nut en noodzaak van het opplussen en welk belang de organisatie hierbij heeft.

 �     Waarom is het noodzakelijk om aan de slag te gaan met het opplussen? 
Nederland en Gelderland vergrijzen in rap tempo. Deze vergrijzing heeft niet alleen sociaal-
maatschappelijke gevolgen. De vergrijzing heeft ook gevolgen voor de kwaliteit van de 
woningvoorraad, huur en koop. Want senioren hebben de wens om zo lang mogelijk 
zelfstandig te blijven wonen. Dat kan het beste in  zogenaamde nul-tredenwoningen, de 
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meest geschikte woning voor een senior. Maar we hebben hier een groot tekort aan. En op 
korte termijn zijn er weinig mogelijkheden om met nieuwbouw het tekort terug te brengen. 
Dus zullen we ook naar de bestaande woningvoorraad moeten gaan kijken. 
Niet elke bestaande woning is geschikt om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven 
wonen. Maar in veel woningen valt wel winst te behalen met kleine aanpassingen die de 
veiligheid, het gemak en comfort van de woning vergroten. En dat is ook opplussen!
In bijlage 3 is een startnotitie opgenomen die als basis kan worden gebruikt voor een interne 
notitie.

�     Wat is het belang van opplussen voor mijn organisatie?
Een organisatie zal wel overwogen met het opplussen aan de slag moeten gaan. Daar 
hoort ook het definiëren van het belang bij. Bijvoorbeeld een maatschappelijk belang of 
een financieel belang. Het is goed om dit belang bij aanvang van een opplusinitiatief te 
definiëren. En vervolgens het belang te koppelen aan het beoogde resultaat.
Hieronder een aanzet voor de discussie over het eigen belang van het opplussen. 
− gemeente

• maatschappelijk belang:
 - faciliteren van het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van senioren
 - uitvoering geven aan de Wmo
• financieel belang: 
 - besparing op verstrekkingen voor woningaanpassingen vanuit de Wmo

− corporatie
•  maatschappelijk belang:
 - passend huisvesten van de doelgroep senioren
 - schaalgrootte waardoor sneller resultaat kan worden behaald
• financieel belang:
 - de verhuurbaarheid op de langere termijn waarborgen
 - minder mutatiekosten doordat de woning (vraaggestuurd) passend gemaakt wordt voor  

   de zittende huurder
• organisatiebelang
 - imago als sociale verhuurder met een grote maatschappelijke betrokkenheid
 - 50% van de huurders is (in de nabije toekomst) senior
 - tevreden (en trouwe) huurders
 - opplussen is een kwaliteitsimpuls in de woning
 - realiseren van doorstroming (naar opgepluste woningen)
 - opplussen is onderdeel van de prestatieafspraken met de gemeente

De onderbouwing van de diverse belangen bestaat nu uit argumenten die het belang 
versterken, maar er zijn zeker ook tegenargumenten te bedenken. Dit geldt met name 
voor de corporaties. Het is voor de interne discussie goed om deze argumenten hier ook op 
te nemen. En daarbij deze wat uitgebreider toe te lichten zodat het tegenargument in het 
voordeel van het opplussen omgebogen kan worden. 

De tegenargumenten: 
• Het voordeel van de schaalgrootte ligt in eerste instantie bij de gemeenten.

 Gemeenten maken op regionaal of provinciaal niveau afspraken over het aantal op te 
plussen woningen of nultredenwoningen. Om deze afspraken te kunnen waarmaken 
hebben zij de corporaties nodig. Dus als een corporatie aan de slag gaat met een 
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    opplusproject, maak dan duidelijke wederkerige prestatieafspraken over de bijdrage die 
zowel de corporaties als de gemeente kan leveren aan een integraal aanbod van wonen, 
welzijn en zorg. 

• Een goede verhuurbaarheid van de woning maakt het minder noodzakelijk om een kwaliteitimpuls te geven via 
het opplussen. 
 Hierbij is van belang om de definitie van opplussen even terug te halen. Want het 

nieuwe opplussen gaat over kleine en grote woningaanpassingen die het gemak, comfort 
en de veiligheid van de woning moeten verbeteren. En eigenlijk grotendeels prettig 
zijn voor alle mensen, jong en oud. De meeste corporaties hebben in hun regulier 
kwaliteitsbeleid al maatregelen opgenomen die als een woningaanpassing in het kader 
van opplussen beschouwd zouden kunnen worden.

• Opplussen kan wringen met het strategisch voorraadbeleid (svb). 
 Over het algemeen is in het svb vastgelegd welke woningen complexmatig worden 

opgeplust. Maar vraaggestuurd opplussen (op verzoek van de huurder) kan 
tegenstrijdigheden met het svb opleveren, bijvoorbeeld omdat de woning gelabeld is 
voor de verkoop. Aan de voorkant van een opplusproject moet daarom goed afgesproken 
worden welke woningen wel en welke woningen niet in aanmerking komen voor het 
vraaggestuurd of complexmatig opplussen. En hierover helder communiceren met de 
huurders.

• De woningvoorraad van de corporatie bestaat vooral uit eengezinswoningen. 
 In het verleden zouden deze woningen niet voor opplussen in aanmerking komen. 

Tegenwoordig worden eengezinswoningen wel degelijk vraaggestuurd opgeplust. Want 
de voorraad gelijkvloerse woningen is uitgeput. Als het erop aankomt blijven senioren, 
ondanks een eerder geuite verhuiswens, toch liever in de vertrouwde woning wonen. En 
de techniek is inmiddels zo ver dat een trap geen belemmering meer hoeft te zijn voor 
het zo lang mogelijk zelfstandig wonen. De provincie Gelderland heeft de Doorzonscan 
laten ontwikkelen waarmee voor eengezinswoningen de potentiële geschiktheid tot 
opplussen in beeld kan worden gebracht.

• Opplussen stagneert de doorstroming vanuit eengezinswoningen naar seniorenwoningen
 Als een corporatie voldoende seniorenwoningen tot zijn beschikking heeft kan het 

opplussen van eengezinswoningen inderdaad de doorstroming stagneren. Maar over het 
algemeen is er een tekort aan geschikte seniorenwoningen en willen senioren daarnaast 
over het algemeen liever in hun vertrouwde (eengezins)woning wonen. Het opplussen 
van de woning vergroot dan in ieder geval de veiligheid van de woning en biedt gemak en 
comfort aan de zittende oudere huurders.

�     Welke resultaten denk ik te kunnen bereiken met het opplussen?
Een duidelijk belang bij het opplussen rechtvaardigt een opplusinitiatief. Nu is het zaak 
om de beoogde resultaten te benoemen die in deze fase voldoende houvast geven voor een 
besluit over het verder uitwerken van het initiatief. Ook hier is weer onderscheid gemaakt in 
gemeenten en corporaties.

- gemeente
• toegenomen bewustwording bij bewoners over de (on)mogelijkheden van het zo lang 

mogelijk zelfstandig wonen
• positief beïnvloeden van het gebruik van individuele voorzieningen vanuit de Wmo 

(bijvoorbeeld stabiliseren van aantal aanvragen bij toenemende vergrijzing)
• bijdrage leveren aan het oplossen van het tekort aan nultredenwoningen / meer 

geschikte woningen voor senioren.
• bijdrage leveren aan een integraal aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg
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- corporatie
• beter kunnen voldoen aan de verwachte toenemende vraag naar voor senioren 

geschikte woningen
• waarborgen en/of vergroten van de huurdertevredenheid
• geven van een extra kwaliteitimpuls in de woningvoorraad via vraaggestuurd 

opplussen
• bijdrage leveren aan het oplossen van het tekort aan nultredenwoningen / meer 

geschikte woningen voor senioren.
• versterken van het imago als sociale verhuurder met een maatschappelijke 

betrokkenheid

�     Heeft het opplussen (potentiële) ankerpunten in ons beleid? 
Om te kunnen doorpakken naar een concreet project is het belangrijk dat het opplussen  
ankerpunten heeft in het beleid van de organisatie.  Denk bij een gemeente dan aan 
een wmo-beleidsplan, een visiedocument wonen-welzijn-zorg of de woonvisie. Over het 
algemeen zijn daarin  op hoofdlijnen uitspraken gedaan over het bevorderen of faciliteren 
van het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van burgers en in het bijzonder de senioren. 
Voor een corporatie geldt dat het opplussen moet passen in de visie en strategie van de 
organisatie en dat het een permanente plek heeft in het strategisch voorraadbeleidsplan. 
Wordt daarin gestreefd naar het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van mensen en wil de 
organisatie bijdragen aan een integraal aanbod op wonen, welzijn en zorg, dan zijn er voor 
het opplussen voldoende ankerpunten. 
Met een opplusproject geven organisaties uitvoering aan hun beleid. En verankering in het 
beleid biedt ook houvast bij het claimen van budget en capaciteit voor de uitvoering.

�     Is het opstarten van een opplusproject haalbaar binnen mijn organisatie in termen 
van capaciteit en middelen?
Voor het opstarten van een opplusproject is altijd capaciteit nodig en over het algemeen 
ook budget voor de ontwikkeling van communicatiemiddelen, voor het opzetten van een 
stimuleringsregeling of voor het bemensen van het project. Hoe klein of groot het project 
ook wordt opgezet en wat de rol van de organisatie dan ook is, je zult in ieder geval in de 
initiatieffase tijd moeten investeren. Om vast te stellen of met het opplussen aan de slag kan 
worden gegaan (stappen 1 en 2 volgens het stappenplan), hoe een mogelijk project eruit kan 
komen te zien en welke rol de organisatie wil innemen gedurende de looptijd van het project 
met daarbij een inschatting van de benodigde capaciteit en middelen (stap 3 volgens het 
stappenplan). 
Voor nu is het belangrijk om: 
• vast te stellen of er uren beschikbaar zijn voor het verkennen van een opplusinitiatief
• te constateren of er de komende jaren continuïteit geboden kan worden in beschikbare 

tijd en middelen. Leg hierbij de verbinding met bestaand beleid en eventuele 
beleidsvoornemens. Continuïteit is belangrijk omdat opplusprojecten projecten zijn 
van de lange adem. Dat betekent over meerdere jaren doorzetten en niet stoppen na een 
eenmalige campagne. En dat vraagt tijd en middelen.

• te onderzoeken of een opplusinitiatief gesteund wordt vanuit de afdelingen of door 
personen binnen de organisatie die nodig zijn om het opplussen tot een succes te maken. 
Denk binnen een gemeente bijvoorbeeld aan de wmo-afdeling (wmo-loket, contactpersoon 
naar wwz-partners), afdeling volkshuisvesting (woonvisie, prestatieafspraken, 
wijkmanagers) en het frontoffice (gezicht naar bewoners). Bij een corporatie gaat het 
dan bijvoorbeeld om de medewerkers strategisch voorraadbeleid, de woonconsulent, de 
opzichter en baliemedewerker van bijvoorbeeld een woonwinkel.
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�     Zijn er lopende projecten binnen de eigen organisatie waarbij het opplussen kan         
   aanhaken?

Het verdient aanbeveling om binnen de eigen organisatie na te gaan welke projecten er lopen 
die raakvlakken hebben met het opplussen. En waarbij zou kunnen worden aangehaakt. 
Voorbeelden van dergelijke projecten zijn het preventief of informerend huisbezoek bij 
75-jarigen of projecten rondom energiezuinigheid, beide doorgaans door de gemeente 
geregisseerd. Of projecten rondom vraaggestuurde geriefs- of comfortverbetering van 
huurwoningen. Al deze voorbeelden gaan over het communiceren met bewoners rondom 
een bepaald thema waarbij de bewoner zelf uiteindelijk verantwoordelijk is voor de te 
nemen actie. Voor opplussen geldt in feite hetzelfde. Door gebruik te maken van de lopende 
projecten kun je enerzijds profiteren van de ‘ínfrastructuur’ richting bewoners en anderzijds 
de kennis over het communiceren met bewoners, die is opgedaan in de andere projecten, 
inzetten.

�     Is het opplussen in de toekomst onderdeel van het DNA van mijn organisatie?
Het opplussen zou een structureel onderdeel moeten zijn van het beleid van organisaties en 
geen incidenteel project. Dat betekent dat het in het DNA van organisaties moeten komen, 
vanzelfsprekend en natuurlijk. Dit gebeurt niet van de ene op de andere dag. Daarvoor is tijd 
nodig. Tijd waarin medewerkers zich het opplussen eigen maken en de vanzelfsprekendheid 
moet inslijten. Om het opplussen goed te borgen kan het onderwerp zichtbaar opgenomen 
worden in begrotingen, werkplannen, periodieke rapportages enzovoorts.
Voor nu is het van belang dat er nagedacht wordt over de kans dat opplussen in de toekomst 
structureel beleid wordt. Met als voordeel dat het tegen die tijd geen extra geld meer kost en 
geen extra uren.

�     Wie zijn mijn potentiële samenwerkingspartners?
Ga ik alleen opplussen of zoek ik  samenwerkingspartners? En waarom en met welk beoogd 
takenpakket? Vragen waarop in deze fase van het project een antwoord op hoofdlijnen moet 
komen. Omdat het hier gaat om een interne oriëntatie zal het gluren naar de buren beperkt 
blijven tot het benoemen van de potentiële partners, hun belang om te participeren in een 
opplusproject en welke rol ze daarbij kunnen spelen. Het polsen van eventueel commitment 
bij de partners is onderdeel van stap 2. 

Het antwoord op de eerste vraag, alleen of samen, kan niet anders zijn dan ‘samen’. Dit past 
ook goed in het integrale aanbod van wonen, welzijn en zorg waarvoor veel gemeenten en 
corporaties zich hard maken. Niet alleen sta je sterker en kun je elkaars netwerk richting 
bewoners gebruiken. Je kunt ook efficiënter werken, ondanks dat in de voorfase wellicht 
meer tijd geïnvesteerd zal moeten worden om in gezamenlijkheid het projectplan te 
definiëren. Hierbij als aandachtspunt meenemend dat eventuele stroperigheid van het 
proces door twijfelende partners zo veel mogelijk moet worden uitgesloten. Dat betekent dat 
bij de analyse van de ‘buren’ ook een inschatting hoort van het te verwachten commitment.
Wie zijn nu die buren? Opplussen is een combinatie van mensen en stenen. We willen graag 
dat de stenen technisch op orde zijn. Daarvoor hebben we wel de mensen nodig die in die 
stenen wonen. De buren zijn die partners die een belangrijke rol kunnen spelen om letterlijk 
en figuurlijk de drempel te verlagen bij bewoners. Denk hierbij in eerste instantie aan de 
welzijnsorganisatie, de thuiszorg en belangenorganisaties. Zij komen al bij de mensen 
achter de voordeur, zien de (on)mogelijkheden van de woning en kunnen de bewoners op 
het spoor zetten van het opplussen. Verder kijkend zou je ook kunnen denken aan dorps- of 
wijkraad, verenigingen, kerkgenootschap en dergelijke. Evenals bij het definiëren van het 
belang van gemeente en corporatie is ook nu weer een voorzet gedaan voor het belang van een 
aantal potentiële partners. 
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− welzijnstichting  (netwerk naar senioren inzetten en advisering)
• maatschappelijk belang
 - faciliteren van het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van senioren
 - senioren in de maatschappij houden
• financieel belang 
 - aantal klanten vergroten
 - dienstverlening aan klanten uitbreiden 
 - investeren in welzijnsactiviteiten met een preventieve doelstelling waardoor andere     

   (duurdere) dienstverlening kan worden voorkomen
• organisatiebelang
 - betere profilering van de organisatie
 - uitbreiden of versterken van samenwerking met corporaties

− thuiszorg (netwerk naar senioren inzetten en advisering)
• maatschappelijk belang
 - faciliteren van het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van senioren
 - senioren in de maatschappij houden
• financieel belang
 - aantal klanten vergroten
 - dienstverlening aan klanten uitbreiden 
• organisatiebelang
 - potentiële klanten aan de organisatie binden

− belangenorganisatie/ouderenbonden (ambassadeurs van het opplussen, netwerk                           
    richting senioren en advisering)

• maatschappelijk belang
 - faciliteren van het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van senioren
 - senioren in de maatschappij houden

�     Kan ik gebruik maken van een bestaand samenwerkingsverband om een 
opplusproject op te starten?
Welke samenwerkingsverbanden rond wonen, welzijn en zorg zijn er binnen de gemeente? 
Vaak is er, als gevolg van de Wmo en de behoefte aan een integrale visie op wonen, welzijn 
en zorg een overlegplatform opgericht waarin organisaties in de volle breedte van het veld 
zijn vertegenwoordigd. Als je het opplussen in gezamenlijkheid wilt oppakken kan een 
dergelijk platform  een goed beginpunt zijn voor het lanceren van de eerste ideeën over 
het opplussen en het peilen van de reacties. Andere mogelijkheden zijn een overlegorgaan 
rondom woonservicewijken of het Wmo-platform. Belangrijk hierbij is dat het in deze fase 
van het opplussen een overlegorgaan is van beslissers binnen een organisatie.
Wil of kun je niet aanhaken bij een bestaand overlegplatform, dan wordt sterk aanbevolen 
toch tijd te investeren in het opzetten ervan. Deze tijd verdien je terug in een latere fase van 
het project. Want samen sta je sterker!

�     Kan ik een meerwaarde voor het opplussen creëren met een regionale aanpak?
Veel gemeenten zitten in een regionaal samenwerkingsverband en het werkgebied van 
corporaties gaat vaak verder dan de gemeentegrens. Valt voor het opplussen winst  te behalen 
met een regionale aanpak? Tot op heden is dit nog niet voorgekomen, maar de eerste stappen 
worden nu gezet. Wat zijn mogelijke argumenten om wel te kiezen voor een regionale 
aanpak?
−  We hebben te maken met een regionale woningmarkt met een eigen dynamiek van 

nieuwbouw, krimp, doorstroming en aanpassing bestaande woningvoorraad. 
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− Veel organisaties hebben tegenwoordig een regionaal werkgebied. Door hierbij 
aansluiting te zoeken kan eenvoudiger draagvlak verkregen worden voor het opstarten 
van een opplusproject in nieuwe gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan regionaal werkende 
corporaties, thuiszorgorganisaties etc.

− Door de grootte van het werkgebied (met voldoende potentiële klanten) kan het interessant 
worden voor nieuwe spelers als bijvoorbeeld zorgverzekeraars en banken om een bijdrage 
te leveren aan het project. Denk dan aan een financiële bijdrage aan de projectkosten 
of free publicity via de communicatie met de klanten. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld 
bouwbedrijven met een regionale scope.

− We kunnen onze krachten bundelen door bijvoorbeeld het opzetten van een regionaal 
informatiepunt met woonconsulenten/verhuisadviseurs. De kosten voor een dergelijk 
informatiepunt en bijbehorende capaciteit kunnen gedragen worden door de regio en niet 
meer door elke gemeente afzonderlijk (grote impact op projectbegroting). Daarnaast past 
een regionaal informatiepunt ook goed bij de regionaal werkende woningmarkt.

En welke tegenargumenten kunnen wij formuleren bij een regionale aanpak opplussen?
• Uit het oog verliezen van persoonlijke en laagdrempelige aanpak van het opplussen
• Inboeten op slagkracht en daadkracht door langdurige voorbereiding en afstemming
• Geen relatie meer hebben met lokale woonservicegebieden en prestatieafspraken 

Tools (zie bijlagen)
• Startnotitie opplussen in Gelderland (bijlage 3)
• Resultaat Provinciale Doorzonscan (bijlage 3)
• Sociaal Informatiesysteem Gelderland (bijlage 4)
 

 5.1.2 Verkenning

Na stap 1, met een intern gerichte focus, gaan we nu buiten de eigen organisatie kijken.  
Doel van deze stap is tweeledig: het vinden van partners die samen met jou aan de slag gaan en het in 
gezamenlijkheid opstellen van een projectvoorstel waarin de contouren van een opplusproject wordt geschetst. 

Wat te doen Resultaat

Projectplan

Uitvoering

Evaluatie

Uitwerken Projectplan

Aanpakken Werkplan

Terugkijken Evaluatieplan

Verkenning

Oriëntatie

ProjectvoorstelExtern uitdagen

Intern overtuigen Interne notitie

Stap
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Onderstaande vragen bieden een leidraad voor het in gezamenlijkheid opstellen van een projectvoorstel. Het 
projectvoorstel kan vervolgens in elke organisatie ter besluitvorming worden voorgelegd.

�     Gaan we samen opplussen?
In stap 1 is nagedacht over de potentiële samenwerkingpartners en hun belang. Nu is het 
zaak om deze partners aan het opplusinitiatief te verbinden. 
Je kunt de partners uitdagen door een pakkende notitie op te stellen. Maak daarbij gebruik 
van de antwoorden op de vragen uit stap 1. Om partners te overtuigen zul je in de notitie ook 
aandacht moeten besteden aan het belang van die partners om zich te verbinden aan het 
opplusinitiatief. En stel een duidelijke vraag. Namelijk voor nu meedenken over de inhoud 
van het projectvoorstel en voor later wellicht participeren in de uitvoering van het project. 
Door deze knip te maken voorkom je dat organisaties bij voorbaat de boot afhouden vanwege 
de hoeveelheid werk en de kosten die mogelijk op hen zou kunnen afkomen. En je geeft 
hen de gelegenheid om, met een kleine afgebakende tijdsinvestering, hun eigen stempel 
te drukken op het projectvoorstel. Zo wordt in gezamenlijkheid gewerkt en herkennen de 
partners zich in de inhoud. Daarmee is de kans groter dat partners zich aansluiten voor het 
vervolg. Leg de notitie aan de partners voor in het overlegplatform zoals bedoeld in stap 1. 

Tenslotte nog een aantal aandachtspunten:
• Voorkom stroperigheid van het proces door twijfelende partners. 
 Enthousiasme, actiebereidheid en slagkracht zijn bij het opplussen een belangrijke 

motor. Geef potentiële partners uiteraard wel de kans om over een mogelijke bijdrage na 
te denken. Maar laat hen los als blijkt dat er in deze fase geen duidelijkheid gegeven kan 
worden over capaciteit en/of middelen, waardoor het proces stilvalt en het enthousiasme 
bij andere partners wegebt. Zorg ervoor dat de afvallers meelezen bij het opstellen van het 
projectvoorstel en het daaropvolgend projectplan. En blijf hen polsen of, zodra het project 
zich verder uitkristalliseert en meer duidelijkheid komt over benodigde capaciteit en 
middelen, zij alsnog willen aansluiten. 

• Heb het lef om buiten de bekende paden te treden. 
 Bijvoorbeeld door het preventief inzetten van Wmo-geld voor het subsidiëren van 

preventieve woningaanpassingen.  Ongeacht het een huurwoning of koopwoning betreft. 
Het beschikbaar stellen van Wmo-geld voor huurwoningen kan corporaties sneller tot actie 
bewegen.

 Voer aan de voorkant van het project ook een discussie over hoe om te gaan met wmo-
aanpassingen binnen het project en neem daardoor de angst weg voor de vertroebeling 
van Wmo-aanpassingen en het subsidiëren van woningaanpassingen in het kader van het 
opplussen. 

• Blijf denken in effecten en niet in kosten. 
 Dit is voor veel organisaties een valkuil. Uiteraard kost het opzetten en uitvoeren van een 

opplusproject geld. Maar op termijn moet het een dempend effect hebben op de Wmo-
uitgaven. En, niet onbelangrijk, een groot maatschappelijk effect.
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�     Kijk eens verder om je heen
Verplaats jezelf eens in een senior die je kent. En ga na met welke (commerciële) 
organisaties, die in hun dienstverlening een raakvlak hebben met het opplussen, deze senior 
regelmatig in aanraking komt. Vraag dit aan elke potentiële partner. En bekijk samen of hier 
niet organisaties tussen zitten die aan tafel uitgenodigd moeten worden. We noemen er een 
aantal met hun belang en mogelijke bijdrage aan het opplussen:

− zorgverzekeraars (netwerk naar senioren en marketingkennis)
 •  maatschappelijk belang
  - faciliteren van het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van senioren
  - senioren in de maatschappij houden
  - vermindering van maatschappelijke kosten gerelateerd aan valpreventie
 • financieel belang
  - vermindering van de zorgconsumptie
 • organisatiebelang
  - imago

− banken (netwerk naar senioren en marketingkennis)
 • maatschappelijk belang
  - faciliteren van het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van senioren
  - senioren in de maatschappij houden
 • financieel belang
  - uitbreiden van dienstverlening
 • organisatiebelang
  - imago

− professionals/specialisten in de bouw (advisering naar senioren)
 • maatschappelijk belang
  - faciliteren van het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van senioren
  - senioren in de maatschappij houden
 • financieel belang
  - uitbreiden van dienstverlening

�     Hoe ziet ons opplusproject er op hoofdlijnen uit?
Je hebt jouw potentiële partners geïnteresseerd voor het opplussen. De volgende stap is 
commitment krijgen voor een bijdrage aan het project in de vorm van geld, capaciteit of 
publiciteit. Het besluit daarover kan alleen genomen worden als er een projectvoorstel op 
tafel ligt waarin het project op hoofdlijnen is verwoord.
In bijlage 3 is een leidraad opgenomen voor het opstellen van een projectvoorstel. 
Om het projectvoorstel te kunnen vullen heb je de volgende informatie nodig:
• cijfermateriaal over de verdeling van de doelgroep
• cijfermateriaal over de woningvoorraad
• cijfermateriaal over de behoefte aan nultredenwoningen
• informatie over de voorzieningen in de gemeente
• kennis bij partners over ontvankelijkheid van de doelgroep voor het opplussen
• lopende projecten/initiatieven bij partners waarbij aangehaakt kan worden

Wil je een snelle klap kunnen maken en de tijdsinvestering om te komen tot een 
projectvoorstel beperkt houden? Kies er dan voor om in een eenmalige workshop, 
gezamenlijk zittend rondom de plattegrond van de gemeente, de ingrediënten voor 
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het projectvoorstel te benoemen. Wijs hiervoor een (externe) aanjager aan die de groep 
gestructureerd door het format van het projectvoorstel loodst. Het is aan te bevelen om de 
aanjager ook de penvoerder te laten zijn van het projectvoorstel.   Tools (zie bijlagen)

• Toelichting op Doorzonscan (bijlage 1)
• Leidraad projectvoorstel (bijlage 3)
• Keuzemodel Opplussen (bijlage 4)
• Piramidemodel (bijlage 4)
• Sociaal Informatiesysteem Gelderland (bijlage 4)
• Gis-kaarten (bijlage 4)
• Statline cijfers gemeente op niveau cbs-wijken en cbs-buurten (bijlage 4)
• CBS in uw buurt (bijlage 4)

5.1.3       Projectplan

Er is groen licht voor het projectvoorstel gekomen. Nu moet dit voorstel verder worden uitgewerkt tot een gedegen 
projectplan met een zware focus op de communicatie. Want goede communicatie is enorm belangrijk voor het 
doen slagen van een project rondom opplussen. Daarom is in de leidraad een apart hoofdstuk gewijd aan het 
communiceren met senioren in het algemeen, het communiceren over woningaanpassingen in het bijzonder en hoe 
dit alles te vertalen in een klinkend communicatieplan. Alle informatie hierover is terug te vinden in hoofdstuk 4.  
Voor de inhoudsopgave van het projectplan en bijbehorend communicatieplan wordt verwezen naar bijlage 3. 

Onderstaande vragen richten zich met name op één facet binnen het projectplan, namelijk het inkleuren van de 
aanpak en de projectorganisatie. De stap wordt afgerond met een overzicht van mogelijke instrumenten die ingezet 
kunnen worden met daarbij de kansen en bedreigingen.
   
�     Welke aanpak past bij ons doel en de doelgroep?
Het is goed om, los van eventuele beperkingen in tijd en geld, na te denken over de aanpak in 
relatie tot het doel van het project en de doelgroep. 
We noemen een ‘brede of proactieve’ aanpak, waarbij alle mogelijke middelen en kanalen 
worden ingezet om blijvend aandacht te vragen voor het opplussen en senioren te voeden met 
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praktische informatie over woningaanpassingen.  Je maakt bij deze aanpak ook echt werk 
van het blootleggen van het hele netwerk naar senioren en beperkt je niet tot de bekende 
‘hoofdkanalen’ zoals  de gemeentekrant en informatiekranten van partners, informatie op 
een website en informatie via het Wmo-loket. Elke gelegenheid die zich voordoet grijp je 
aan om het opplussen onder de aandacht te brengen. Je bent proactief, van een bijeenkomst 
van de ouderenbond tot aan de wekelijkse avond van de biljartclub. Daarnaast past in deze 
aanpak ook het aanbieden van persoonlijke begeleiding voor het beoordelen van de woning 
op gemak, comfort en veiligheid (middels de Gelderse Huistest) en begeleiding bij het 
realiseren van woningaanpassingen. 
Aan de andere kant hebben we de ‘smalle ’ aanpak waarbij vooral wordt ingezet op 
voorlichting via de hoofdkanalen middels foldermateriaal, informatie op de website en het 
opplussen inbedden bij bijvoorbeeld het Wmo-loket. Dit is, in vergelijking met de eerst 
genoemde aanpak, een passieve benadering. We gaan er vanuit dat de senioren, na de eerste 
informatie te hebben ontvangen, zelf hun weg vinden naar meer informatie. 
Welke van de twee past het beste bij jouw doel en doelgroep? 

Uitgaande van twee mogelijke doelen, te weten bewustwording of woningverbetering, 
kan al snel iets gezegd worden over een mogelijke aanpak. 
− Bewustwording
 Smalle aanpak met accent op het geven van voorlichting via de netwerken van alle 

partners. Mogelijke middelen zijn een  folder en website, een informatiepunt (Wmo-loket) 
en de Gelderse Huistest met ondersteuning bij het invullen door bijvoorbeeld vrijwilligers.

− Woningverbetering
 Brede aanpak waarbij naast voorlichting ingezet wordt op het in beweging krijgen 

van senioren. Mogelijke middelen zijn de praktische ondersteuning met, afhankelijk 
van de doelgroep, in meer of mindere mate een persoonlijke benadering door een 
projectmedewerker. Daarnaast zijn er goede ervaringen met het geven van een financiële 
prikkel in de vorm van een stimuleringsregeling. En tenslotte kan een soepel beleid ten 
aanzien van bij- en aanbouwen senioren sneller aanzetten tot het aanpassen van de 
woning.

Uitgaande van de doelgroep is het van belang om inzicht te hebben in de zelfredzaamheid 
van de doelgroep waarop het project zich richt. Met andere woorden, het in beweging krijgen 
van 55 plussers met naar alle waarschijnlijkheid een hoge zelfredzaamheid als het gaat om 
het gerealiseerd krijgen van woningverbeteringen vraagt wel om een brede, maar  minder 
persoonlijke (en dus minder intensieve) aanpak dan het in beweging krijgen van 75 plussers. 
Waarbij de veronderstelling is dat onder de 75 plussers de zelfredzaamheid als hiervoor 
bedoeld lager zal zijn en dat voor deze mensen het persoonlijke contact van belang is om 
werkelijk aanpassingen gerealiseerd te krijgen. 

�     Hoe kan ik een tekort aan tijd of geld oplossen?
Als je concludeert dat een brede, proactieve aanpak echt nodig is om de afgesproken 
resultaten te kunnen behalen dan ligt er de uitdaging om bij een tekort aan tijd en/of geld, 
op een creatieve manier het tekort in te vullen. Je kunt twee wegen verkennen:
• Creatief zijn met tijd
 De snelste manier is natuurlijk het inkopen van uren bij bijvoorbeeld de welzijns-

organisatie of bij een extern bureau. Een en ander is wel afhankelijk van het soort 
ondersteuning dat nodig is. Maar over het algemeen gaat een tekort aan tijd samen met 
een tekort aan geld. Het inkopen van uren is dan geen optie en moeten we op zoek naar 
‘gratis’ uren. 
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 De meest voorkomende richting is dan het inschakelen van vrijwilligers. Zij kunnen, na 
training door bijvoorbeeld de welzijnsorganisatie, ondersteuning bieden bij het maken 
van de Gelderse Huistest, een woonadvies geven, een rol vervullen in de uitvoering 
van de stimuleringsregeling (begeleiding van de aanvraag tot aan controle van de 
aangebrachte voorzieningen en akkoord verstrekking), de promotie van het project doen, 
kleine aanpassingen verrichten (klusbus) en gesprekspartner zijn bij de afweging tussen 
verhuizen of aanpassen.

 Is het inschakelen van vrijwilligers niet mogelijk, denk dan bijvoorbeeld aan leerwerk-
stages van ROC’s of maatschappelijke stages van middelbare scholen. Het zal aan de 
voorkant meer tijd kunnen vragen omdat samenwerking met scholen nog onontgonnen 
gebied kan zijn en al helemaal voor dit onderwerp. Daarin moet tijd worden geïnvesteerd, 
maar met het oog op een structureel project kan die investering winst opleveren gedurende 
de meerjarige looptijd van het project. Evenals bij het trainen van vrijwilligers kan ook 
hier de welzijnsorganisatie een rol van betekenis spelen.  

• Creatief zijn met geld
 Over het algemeen moet het geld voor een project binnen de begroting van de gemeente 

gevonden worden. In tijden van bezuiniging een lastig punt, zeker als in de begroting nog 
geen geld of onvoldoende geld is gereserveerd. Bij een begrotingstekort kun je in gesprek 
gaan met ‘commerciële’ organisaties zoals de zorgverzekeraar, lokale bank en ondernemers 
die een raakvlak hebben met het opplussen, over een financiële bijdrage aan het project in 
ruil voor imagopubliciteit (‘dit project is mede mogelijk gemaakt door….’).

 En om bij de gemeente terug te komen, denk ook aan het inzetten van Wmo-geld. 
Uitgaande van de gedachte dat investeren in het preventief aanpassen van woningen op de 
langere termijn leidt tot een besparing op de Wmo, waarom dan nu niet beperkt Wmo-geld 
beschikbaar stellen om senioren in beweging te krijgen?

�     Hoe zit de projectorganisatie in elkaar en met welk takenpakket?
Als de projectaanpak bekend is, moet er een projectorganisatie worden opgetuigd. De 
projectorganisatie kan bestaan uit een projectleider, werkgroep en een stuurgroep. De 
kerntaken van elk zijn omschreven in het projectplan, zie bijlage 3.
Over het algemeen neemt de gemeente vanuit haar rol als regievoerder de projectleiding op 
zich. Deze taak kan uiteenvallen in twee onderdelen:
• algemene projectleiding
 Het bewaken van de voortgang, de gemaakte afspraken over inzet en geld, het bewaken 

van de verbinding met andere projecten en het  verzamelen van informatie voor  de 
evaluatie.

• projectuitvoering
 Het  intern en extern afstemmen van het project, bij vragen van partners eerste 

aanspreekpunt tijdens de uitvoering, verschaffen van GBA-gegevens/WOZ-gegevens die 
nodig zijn voor een gerichte mailing aan senioren.

Binnen de werkgroep moet een meer gedetailleerde taakverdeling worden gemaakt voor 
alle projectonderdelen en instrumenten die in het projectplan zijn opgenomen. Hieronder 
volgt een overzicht waaruit geput kan worden. Bij sommige taken is een specifieke partner 
logisch, bij andere taken kan in onderling overleg worden besloten welke partner het meest 
geschikt is voor de taak.
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• algemene communicatie - het eenduidig naar buiten communiceren over het project. 
 Waarschijnlijk hebben meerdere partners een eigen communicatieadviseur. Wijs één 

van deze adviseurs aan en leg alle communicatie over het project bij deze adviseur 
neer. Denk hierbij aan persberichten, berichten op websites, presentaties e.d. Maak de 
afspraak dat er vanuit deze adviseur altijd een basistekst komt die door de partners ‘op 
smaak’ wordt gemaakt voor de communicatie met de eigen klanten. Bijvoorbeeld: een 
bericht over het behalen van een mijlpaal in het project dat zowel via de website van 
de gemeente als via de website van de partners wordt verspreid. Waarbij de partners de 
eigen betrokkenheid extra aanzetten. 

• promotieteam - het zo breed mogelijk onder de aandacht brengen van het project. 
 Wijs een promotieteam aan dat elke kans grijpt om het onderwerp onder de aandacht te 

brengen. Dat kan bijvoorbeeld een presentatie zijn tijdens een bijeenkomst van senioren 
of het uitdelen van folders tijdens de bingo-avond. Faciliteer het promotieteam met 
een presentatiekist waarin bijvoorbeeld een kant-en-klare presentatie is opgenomen 
en foldermateriaal. En zorg ervoor dat een activiteitenkalender gemaakt wordt van alle 
activiteiten in de gemeente waarbij het promotieteam het opplussen promoot.

• informatiepunt – het inrichten en bemensen van het informatiepunt
 Binnen het project is een centraal punt nodig waar senioren met vragen terecht 

kunnen. Uiteraard moet dit in ieder geval een telefonisch informatiepunt zijn, maar 
senioren hechten ook waarde aan een fysiek informatiepunt waar ze op gezette tijden 
naartoe kunnen. Richt hiervoor een informatiepunt in of sluit aan bij een bestaand 
informatiepunt, bijvoorbeeld het Wmo-loket of de woonwinkel van een corporatie. In 
het kader van meten is weten, is het raadzaam om het telefonisch informatiepunt een 
eigen telefoonnummer te geven zodat eenvoudig kan worden geregistreerd hoe vaak met 
het informatiepunt wordt gebeld.

• Gelderse Huistest - het organiseren van het proces
 De provincie stelt de Gelderse Huistest beschikbaar voor gemeenten. In de praktijk 

zal iemand verantwoordelijk gemaakt moeten worden voor het gehele proces dat 
samenhangt met de test. Het gaat dan om het eenmalig op maat maken van de test, het 
klaarmaken van de woonverbeteradviezen aan de hand van de ingevulde woningtesten 
en de woonverbeteradviezen aan de senioren toesturen.

• persoonlijke begeleiding – het organiseren van persoonlijke begeleiding voor senioren
 Het aanbieden van persoonlijke begeleiding bij het beoordelen van de woning middels de 

Gelderse Huistest, afhandelen van de procedure rondom een stimuleringsregeling, het 
ondersteunen van senioren bij de afweging tussen verhuizen of aanpassen.

 Voor elk type begeleiding zal een aanspreekpunt moeten worden aangesteld die de 
mensen over het algemeen vrijwilligers, instrueert en bij wie zij terecht kunnen met 
hun vragen. 

• ambassadeurs – het voorlichten, enthousiasmeren en ondersteunen
 Het voorlichten van ambassadeurs over (de voortgang van) het project en hen 

ondersteunen bij het lokaal uitdragen van het project. Zij zetten hun netwerk in 
om het onderwerp op de kaart te zetten. Aandachtspunt hierbij is het vanuit de 
projectorganisatie blijvend aanjagen. Dat wil zeggen dat de aandacht voor het onderwerp 
bij de ambassadeurs wat kan wegebben als niet stelselmatig wordt aangejaagd door een 
trekker. 

• stimuleringsregeling – het opzetten en uitvoeren
 Een financiële prikkel afgeven richting senioren heeft een positief effect op de 

actiebereidheid van senioren. Zij ervaren de prikkel als een signaal dat het onderwerp  
serieus is en dat zij serieus genomen worden door de gemeente. Immers, de gemeente is 
bereid om een (kleine) financiële bijdrage te doen. 
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 Het opzetten van een stimuleringsregeling kost tijd, met name voor de gemeente. Zeker 
wanneer er een verordening opgesteld moet worden. Maar ook in de uitvoering vanaf het 
moment dat er een aanvraag binnenkomt tot aan het uitkeren van de subsidie. 

 Er kan tijd gewonnen worden door de regeling eenvoudig te houden (geen ingewikkelde 
voorwaarden stellen) en in de uitvoering gebruik te maken van vrijwilligers die de 
controle doen van de aangebrachte voorzieningen en akkoord geven.

• praktische ondersteuning – het organiseren en verbinden
 Als senioren de stap willen zetten naar het aanpassen van de woning, kunnen ze 

dan terecht bij een bij het project aangesloten organisatie zoals een klussendienst, 
aannemer, bouwmarkt of corporatie? Wellicht hebben partners een eigen klussendienst 
die inzetbaar is voor het project, kunnen afspraken gemaakt worden met lokale 
aannemers die tegen een vaste prijs bepaalde aanpassingen uitvoeren, verschaft de 
bouwmarkt speciaal voor senioren extra technische informatie over aanpassingen of wil 
de corporatie naast aanpassingen in huurwoningen tegen betaling ook aanpassingen in 
koopwoningen uitvoeren? Al deze wegen kunnen verkend worden met de bedoeling om 
voor senioren de stap naar een concrete aanpassing zo klein mogelijk te maken.

�     Hoe komen we zo dicht mogelijk bij de senior?
Om de boodschap van het opplussen goed over te brengen moeten we dichtbij de senioren 
zien te komen via de communicatiemiddelen en de communicatiekanalen die voor hen 
vertrouwd zijn. Dat betekent dat goed inzichtelijk moet zijn welke organisaties, hoe en 
waarom met senioren in aanraking komen. Meestal hebben we dat voor de professionele 
dienstverlening rondom wonen, welzijn en zorg al goed in beeld. 
Er is echter nog een netwerk richting de senioren. Namelijk het informele netwerk dat 
bestaat uit individuele mensen zoals mantelzorgers, buurtburgemeesters of kinderen van 
senioren, het verenigingsleven, kerkgenootschappen of gewoon de bakker om de hoek. Als je 
gaat opplussen dan zou je niet alleen het professionele netwerk moeten inzetten, maar ook 
het informele netwerk. En dat laatste maakt het in de uitvoering ingewikkelder. Het kost 
tijd om het informele netwerk te mobiliseren. Simpelweg omdat er geen platform is waar het 
opplussen ingebracht kan worden. Toch zou het uiteindelijk zo moeten zijn dat het informele 
netwerk het opplussen als vanzelfsprekend oppakt. De tennisvereniging die voor hun 55+ 
leden een lezing geeft over gezond bewegen en gezond wonen. De bouwmarkt waar altijd 
wel een stelling is ingericht over de veiligheid in huis voor kleine kinderen, maar nu ook een 
stelling inricht met handige aanpassingen in huis voor senioren. 

�     Wat moeten we doen om het project ‘levend’ tussen de oren te houden?
Om te beginnen het ‘levend’ houden tussen de oren van de projectmedewerkers. Het opzetten 
van een project vraagt enthousiasme, doorzettingsvermogen en tijd. Als het project eenmaal 
staat is de verleiding groot om een pas op de plaats te maken. De projectorganisatie moet 
daarom scherp blijven op alle kansen die zich voordoen om het project onder de aandacht 
te brengen. Binnen het promotieteam kan een werkverdeling gemaakt worden zodat niet 
één persoon hiervoor verantwoordelijk is. De projectleider heeft als taak om te polsen of 
inderdaad volgens afspraak werk wordt gemaakt van de promotie.
Maar het opplussen moet ook levend gehouden worden tussen de oren van de senioren. Het 
is voor het project belangrijk om stelselmatig en over een langere periode te communiceren 
met de senioren. Men heeft meer tijd nodig om, met de informatie die ze ontvangen hebben, 
tot een beslissing te komen in vergelijking met jongere mensen. Beter is dan om regelmatig 
een prikkel af te geven in plaats van een eenmalig groot communicatieoffensief. Het 
communicatieplan moet hier verder handen en voeten aan geven. 
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�     Wat zijn onze belangrijkste valkuilen?
• Angst voor conflicten met (voormalige) voorzieningen vanuit de Wmo

 Elke gemeente heeft een lijst met voorzieningen samengesteld die voor een vergoeding 
vanuit de Wmo in aanmerking komen. Het gaat dan onder andere om woon- 
voorzieningen die worden aanbracht nadat de bewoner is geïndiceerd. Denk bijvoorbeeld 
aan de wandbeugel, verhoogde toiletpot en het weghalen van drempels.

 In een opplusproject wordt aandacht gevraagd voor soortgelijke aanpassingen en meer. 
Met het belangrijkste verschil dat het opplussen zich richt op het preventief aanpassen, 
dus voordat de bewoner een indicatie heeft. 

 Het kan zijn dat er een conflict verwacht wordt met de Wmo. Bijvoorbeeld omdat 
bepaalde aanpassingen niet meer worden vergoed vanuit de Wmo, deze nu in het 
opplusproject worden aangeprezen en wellicht zelfs met een kleine subsidie. 

 Het belangrijkste is om in de communicatie naar de bewoners heel helder te zijn over 
hoe het opplusproject zich verhoudt ten opzichte van de Wmo. Dat preventief aanpassen 
een directe comfortverbetering kan opleveren, terwijl de Wmo uitgaat van een situatie 
waar er al iets aan de hand is (= niet comfortabel). En als er sprake is van subsidiering 
van een voormalige Wmo-aanpassing, leg dan uit waarom ervoor gekozen is om nu te 
subsidiëren. Namelijk dat burgers meer de eigen verantwoordelijkheid moeten pakken 
en dat gemeenten dit tijdelijk willen aanjagen middels een financiële prikkel. 

• Angst voor grootschalige inzet
 Ervaringen laten zien dat bewoners niet direct in grote getale in actie komen. Het 

daadwerkelijk realiseren van woningaanpassingen bij 5 tot 10% van de te bereiken 
doelgroep is al een mooi resultaat. Met andere woorden, het project hoeft niet 
angstvallig klein gehouden te worden (in omvang van te benaderen doelgroep). En als 
toch sprake zou zijn van een grote belangstelling, dan biedt dit de kans om ‘wegens 
succes’ het oppakken van bepaalde facetten van het project (bijvoorbeeld afhandelen van 
huisbezoeken) over een langere periode uit te smeren. 

 Aandachtspunt hierbij is dat de organisatie wel moet zorgen voor goede afspraken met 
bewoners wanneer een project wegens succes meer afhandelingtijd vraagt. Met name 
oudere bewoners hebben behoefte aan duidelijke afspraken die ook worden nagekomen.

• Eenmalig inzetten en niet structureel
 Het is verleidelijk om, meestal vanuit budgettaire overwegingen, het opplussen eenmalig 

onder de aandacht te brengen bij senioren. Toch weten we inmiddels dat stelselmatig 
communiceren over meerdere jaren veel meer effect heeft dan eenmalig inzetten. Met 
andere woorden, zorg ervoor dat het project ingebed wordt in regulier beleid met een  
uitvoering over meerdere jaren.

• Te digitaal denken
 We leven in een digitale wereld, dus via de digitale snelweg communiceren past in deze 

tijd. De doelgroep, en mogelijk ook deels de jongere senioren, doet dit nog niet zo veel 
als wij zouden verwachten. Het aandeel senioren dat digitaal is ingesteld, varieert per 
gemeente. In bepaalde streken is het hebben van een computer niet aan de orde. De 
behoefte aan en noodzaak voor persoonlijk contact en papieren informatie is dus nog 
steeds groot!
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�     Welke instrumenten kan ik allemaal inzetten?
Hieronder volgt een overzicht van instrumenten die mogelijk interessant kunnen zijn voor de 
projectaanpak. Elk instrument vraagt een bepaalde inspanning van de organisatie. Zie ook 
de informatie over het opzetten van een projectorganisatie. 
• Folders 

 Foldermateriaal moet aantrekkelijk zijn om te lezen, maar ook om te bewaren! Denk 
dus goed na over de vormgeving (fris en qua lettertype en kleurgebruik geschikt voor 
de doelgroep) en het materiaal (duurzaam). Verder moet voor senioren bijna in één 
oogopslag duidelijk zijn welk voordeel opplussen voor hen met zich meebrengt. En 
verschaf informatie over de mogelijke kosten van de aanpassingen en voor wiens 
rekening deze kosten komen. Tenslotte natuurlijk ook informatie over waar men terecht 
kan voor vragen. De rest van de inhoud hangt samen met de projectaanpak.  

 Als optie kan bij de folder een antwoordkaart zitten waarmee senioren aangeven dat ze 
bijvoorbeeld meer informatie willen ontvangen of gebeld willen worden.

 Uit ervaring blijkt dat senioren behoefte hebben aan praktische informatie over 
woningaanpassingen, hoe en waar aanpassingen optimaal aan te brengen. Deze 
informatie wordt doorgaans, vanwege de hoeveelheid informatie, in een aparte folder 
opgenomen en ingezet naast de folder met algemene informatie. 

 Kans: senioren gericht informeren over het opplussen.
 Bedreiging: eenmalig contactmoment met de bewoner waarna de gerichte communicatie 

stilvalt.
• Website

 Een eigen website of pagina op een bestaande website is onmisbaar. De functies van de 
website zouden kunnen zijn:

 • kennisbank (‘ik wil iets weten over....’)
 • portal naar dienstverleners (‘waar kan ik terecht voor .....’)
 • medium voor actualiteiten met weblog (‘hoe gaat het met ons project’)
 • belevingsgericht (storytelling)
 Kans: informatie eenvoudig ontsluiten voor breed publiek.
 Bedreiging: doelgroep wellicht minder digitaal ingesteld dan gedacht.

• Gelderse Huistest (zie ook bijlage 1)
 Digitale woningtest waarmee bewoners online hun woning kunnen testen op gemak,  

comfort en veiligheid. Na het beantwoorden van een aantal eenvoudige vragen kan 
men passende oplossingen kiezen. De bewoner ziet direct wat de kostenconsequenties 
zijn van de gekozen oplossingen. Senioren die eigenaar zijn van hun woning kunnen, 
mits hun gemeente is aangesloten bij de Gelderse Huistest en zij de test volledig hebben 
ingevuld, een gratis woningadvies toegezonden krijgen. 

 Kans: de Gelderse Huistest is eenvoudig, persoonlijk en doeltreffend.
 Bedreiging: de Gelderse Huistest als het enige communicatiemiddel inzetten, en niet in 

samenhang met andere communicatiemiddelen. 
• Informatiepunt Opplussen

 Bewoners kunnen hier terecht met vragen over het opplussen. Ervaringen tonen aan dat 
over het algemeen in beperkte mate gebruik wordt gemaakt van het informatiepunt. 
En dat de bewoners die er wel gebruik van maken, het persoonlijk contact op prijs 
stellen. Afhankelijk van de diensten aan bewoners kan het informatiepunt ook worden 
gebruikt als vraagbaken voor vrijwilligers en  als standplaats voor toonmateriaal/
presentatiemiddelen.

 Kans: geeft de mogelijkheid voor persoonlijk contact met een medewerker.
 Bedreiging: te zwaar inzetten, niet in verhouding met het gebruik ervan.
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• Voorlichtingsbijeenkomst of informatiebijeenkomst
 Een voorlichtingsbijeenkomst of informatiebijeenkomst heeft een aantal voordelen. 

Allereerst is er een contactmoment tussen projectmedewerkers en senioren waarbij, 
in een persoonlijk gesprek, direct doorgepakt kan worden naar de volgende stap in het 
bewustwordingsproces. Verder biedt het de mogelijkheid om senioren werkelijk te 
laten zien en voelen wat bepaalde aanpassingen doen in comfort, gemak en veiligheid. 
Daarvoor moet er natuurlijk wel presentatiemateriaal aanwezig zijn. Ga hiervoor in 
overleg met bijvoorbeeld de thuiszorgwinkel, corporatie en bouwmarkt om een mooi 
overzicht van aanpassingen te kunnen laten zien. 

 Tenslotte het laatste voordeel, de brede aandacht voor het opplussen. Een voorlichtings-
bijeenkomst wordt meestal gemeentebreed georganiseerd. 

 Daarover zal uitgebreid naar buiten moeten worden gecommuniceerd. 
 Een mooie gelegenheid om veel aandacht te krijgen voor het opplussen. 
 Kans: gelegenheid om in contact te treden met senioren, draagvlak voor het opplussen 

peilen en gericht diensten aanbieden die senioren verder helpen richting de aanpassing 
van hun huis.

   Bedreiging: bijeenkomst onvoldoende interessant voor senioren vanwege:
  • het tijdstip: let op dat de bijeenkomst overdag is georganiseerd 
            (met daglicht voor veiligheidsgevoel)
  • de locatie: maak gebruik van een locatie waar senioren graag naartoe komen en 
            niet een locatie die voor de organisatie gemakkelijk is te regelen
  • het thema: denk goed na over noemer waaronder de bijeenkomst wordt   

  gepresenteerd. Is dat opplussen alleen? Of kies je voor een informatie- 
            bijeenkomst over bijvoorbeeld ‘Veiligheid voor senioren’ waarbij niet alleen 
            opplussen een thema is, maar ook inbraakveiligheid, veilig reizen, veilig recreëren,   
            veilig bankieren etc.       
  • ontbreken van een echte eyecatcher: wat valt er te halen voor de senioren? Een gratis  

  advies, een gratis theatervoorstelling over opplussen?
• Soepel beleid voor aan- en bijbouwen of woningsplitsing

 Zeker in landelijk gebied biedt bij/aanbouw of het bijplaatsen van een 
mantelzorgwoning mogelijkheden. Bewoners stellen hier ook vaak vragen over. 
Gemeenten zijn meestal niet klaar voor deze vragen of beroepen zich op bestaande 
bouwregeling met ingewikkelde procedures. Gemeenten moeten vooraf bepalen of ze 
een uitzondering willen maken op bestaande bouwregelgeving en daarbij de spelregels 
vastleggen. 

 Kans: de winst van het nieuwe protocol is de andere attitude die eruit spreekt. Samen met 
de aanvrager kijken naar de mogelijkheden, het verruimen van de grenzen en versnellen 
van de aanvraagprocedure. 

 Bedreiging: afbreukrisico vanwege te grote weerstand vanuit de gemeente.
• Begeleidingstrajecten
 Denk hierbij aan de volgende mogelijkheden:
  • begeleiding bij de Gelderse Huistest voor bewoners die de test niet zelf kunnen doen.
  • begeleiding bij de afweging tussen verhuizen of aanpassen
  • begeleiding bij de keuze welke aanpassingen uit te voeren en wat daarbij komt kijken
  • begeleiding bij de aanpassing zelf

 Elke dienst vraagt een degelijke voorbereiding. De senioren verwachtten altijd een 
deskundig advies, ook van vrijwilligers. Investeer daarom voldoende tijd in het trainen 
van de mensen die de huisbezoeken gaan afleggen. Zorg ervoor dat zij adequate kennis 
hebben van de eigen dienst, maar zij moeten ook de verbinding kunnen leggen met 
andere diensten. En biedt voldoende achtervang bij vragen of problemen, dat geeft hen 
vertrouwen. 
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 Niet iedereen is geschikt voor het geven van elk advies. Denk daarom goed na over de 
competenties die nodig zijn voor het geven van een advies. Bijvoorbeeld: de begeleiding 
bij de Gelderse Huistest vraagt om goede sociale vaardigheden en goede bouwtechnische 
kennis.  De begeleiding bij de afweging tussen verhuizen of aanpassen vraagt goede 
sociale vaardigheden, respect voor de keuze van de bewoner in combinatie met voldoende 
tact om de onmogelijkheden van de keuze op de bewoner over te brengen. En uiteraard 
kennis van de lokale woningmarkt. 

 Het is denkbaar dat een adviseur meerdere keren bij een bewoner langs moet gaan. 
Bijvoorbeeld als gekozen wordt voor de begeleiding bij de aanpassing zelf. Probeer de 
dienst dan zo op te zetten dat bewoners gekoppeld blijven aan een en dezelfde adviseur 
(maatje). Dat geldt ook voor een traject waarbij bewoners van de ene dienst doorpakken 
naar de volgende dienst. 

 Kans: persoonlijke begeleiding geeft de mogelijkheid om met bewoners in gesprek te 
gaan. Daardoor kan meer op de bewoner toegesneden informatie worden overgebracht 
dan via een folder of website. En kan adequaat worden doorverwezen naar instanties. 

 Tegelijkertijd kan ook informatie worden opgehaald over wonen, welzijn en zorg die 
organisaties helpt om hun klanten nog beter te bedienen.

 Bedreiging: adviseurs hebben onvoldoende kennis. 
• Stimuleringsregeling

 Een financiële bijdrage aan de kosten voor een woningaanpassing kan mensen over de 
streep trekken. Er zijn verschillende mogelijkheden: een beperkte lijst met aanpassingen 
die volledig worden gesubsidieerd of een meer uitgebreide lijst waarbij een percentage 
van de kosten wordt vergoed (eventueel met een vastgesteld maximum). 

 Probeer de regeling zo eenvoudig mogelijk op te zetten zodat de drempel voor senioren 
laag gehouden wordt. 

 Kans: senioren lijken door een financiële prikkel eerder tot het aanpassen van de woning 
over te gaan.

 Bedreiging: een ingewikkelde aanvraagprocedure en trage afhandeling van subsidie-
 aanvragen.

Tools (zie bijlagen)
• Projectplan met communicatieplan (bijlage 3)
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5.1.4      Uitvoering

Het projectplan ligt klaar, het is nu tijd om de handen uit de mouwen te steken. Op basis van het projectplan moet 
er een werkplan komen dat gedurende de uitvoering van het project houvast geeft aan iedereen die betrokken is bij 
het project.  

�     Wat gaan we doen, wie is verantwoordelijk en wanneer gereed of relevant?
Het project wordt uitgerold binnen de betrokken organisaties. Alle belanghebbenden moeten 
kunnen meegaan in het gedachtegoed van het project, zij moeten goed inzicht hebben in 
de relatie  met de eigen werkzaamheden en zij moeten worden klaargestoomd voor de start 
van het project. Daarom is het belangrijk dat er een degelijk werkplan op tafel komt. Het 
werkplan bestaat voornamelijk uit een beschrijving van de interne en de externe procedures, 
uitgezet in de tijd en met vermelding van de verantwoordelijken. 
Onder interne procedures verstaan we, om te beginnen, alles wat bij de betrokken partners 
in de eigen organisatie geregeld moet zijn om het project zo soepel mogelijk te laten 
verlopen. Daarbij zo veel als mogelijk aansluiting zoekend bij de reguliere procedures. 
Voorbeelden hiervan zijn:
• Het afhandelen van vragen van senioren
 Als het project gestart is kunnen, naast de vragen die binnenkomen bij een informatie-

punt, ook vragen rechtstreeks binnenkomen bij de partners (telefonisch en schriftelijk). 
Vaak zijn dat vragen van eigen klanten. Senioren hechten, meer dan andere klanten, 
waarde aan een correcte afhandeling. Zorg er dus voor dat de opvolging van de vraag goed 
georganiseerd is. Vooraf moet duidelijk zijn wie binnen de organisatie welke vraag kan 
beantwoorden. Dat begint al bij het informeren van het frontoffice waar over het algemeen 
het eerste contact met de senior is. Vanuit het frontoffice moet intern goed worden 
doorverwezen naar de persoon die antwoord kan geven.

• Informeren van senioren via reguliere dienstverlening van organisaties
 Organisaties die in hun dienstverlening persoonlijk contact hebben met senioren kunnen 

daarbij informatie over het opplussen meenemen. Denk bijvoorbeeld aan advisering over 
valpreventie door de thuiszorgorganisatie, de dienstverlening door de ouderenadviseur 
van de welzijnsorganisatie, de woonconsulent van de corporatie. Elke organisatie kan 
aangeven bij welke diensten opplussen een kans heeft en wat daarvoor geregeld moet 
worden (voldoende foldermateriaal, instructie aan medewerkers). Naast het professionele 
netwerk zal ook een procedure uitgewerkt kunnen worden voor het informele netwerk 
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(kerkgenootschap, verenigingsleven etc.). Het gaat dan vooral om de afspraak wie dit 
netwerk blootlegt, instrueert en onderhoudt.

• Dienstverlening naar senioren
 Afhankelijk wat binnen het project wordt aangeboden (bijvoorbeeld woonadvies via de 

Gelderse Huistest, huisbezoek, ondersteuning bij uitvoering van aanpassingen) zal voor 
elke dienst een procedure uitgewerkt moeten worden. Voor de procedure rondom de 
Gelderse Huistest wordt verwezen naar bijlage 1.  

Een andere interne procedure gaat over het verzamelen van informatie ten behoeve van de 
evaluatie. Wat moet er gemeten worden om het beoogde resultaat te kunnen onderbouwen? 
Zie voor meer informatie over de evaluatie de laatste stap in dit stappenplan.
Tenslotte nog de procedure waarin afspraken gemaakt worden over de onderlinge samen-
werking. Spreek goed af wie de aanspreekpunten zijn. Een goede samenwerking met korte 
lijntjes komt de slagkracht van het project zeker ten goede. Al helemaal in de beginfase 
waarin men wellicht nog wat zoekende is. 

Wat betreft de externe procedures hebben we het dan hoofdzakelijk over de communicatie-
uitingen. Deze procedures zijn op hoofdlijnen beschreven in het communicatieplan. In het 
werkplan komt de gedetailleerde uitwerking met een planning.  Voorbeelden zijn:
• Schriftelijke communicatie aan senioren
 De procedure legt vast op welke wijze senioren worden aangeschreven. Is dat op naam of 

juist anoniem? In het eerste geval zullen dan de NAW gegevens bekend moeten zijn (aan te 
leveren door de gemeente, let op Wet op de privacy!). Wie is de afzender van de informatie? 
Is dat de gemeente (verantwoordelijke wethouder), het projectteam of elke organisatie 
afzonderlijk? 

 En natuurlijk de planning. Denk dan aan het gereed hebben van het drukwerk, eventueel 
voorzien van een begeleidende brief. 

• Communicatiemijlpalen
 Wijs een aantal mijlpalen aan waarmee het project goed onder de aandacht kan worden 

gebracht. Zorg ervoor dat deze mijlpalen breeduit gecommuniceerd worden via de kanalen 
van alle partners. De procedure gaat in op de mijlpalen zelf (wat en wanneer) en wat er 
geregeld moet worden gedurende de aanloopperiode. Denk dan aan basisteksten voor 
persberichten, berichten op websites, interview met betrokkenen.  

 
   Wat zijn belangrijke tips voor de uitvoering?
In de voorgaande stappen zijn al veel succesfactoren benoemd en valkuilen gedicht. 
Ter afsluiting van deze stap volgt een aantal tips die relevant zijn voor de uitvoering.
• Trekkers én duwers nodig
 Naast trekkers voor een project is het ook belangrijk dat er duwers zijn. Denk dan aan  de 

ouderenbonden, dorpsraden, ambassadeurs enzovoorts die hun netwerk inzetten om 
het onderwerp op de kaart te zetten. Vergeet niet dat de duwers zelf ook aandacht nodig 
hebben, anders kan de aandacht voor het onderwerp wat wegebben.

• Blijf scherp
 Zoals eerder gezegd vraagt opplussen om een lange adem. Het is een project waarbij het 

projectteam over meerdere jaren scherp moet blijven. Scherp op kansen om het project 
binnen de eigen organisatie blijvend te verknopen met beleid en diensten. Maar ook scherp 
op kansen die zich voordoen om in de maatschappij aandacht te vragen voor het project.  

 Met in ons achterhoofd daarbij de kracht van de herhaling.
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• Gun senioren de tijd
 Senioren zullen, in vergelijking met jongere mensen, meer tijd nemen om alle informatie 

te doorgronden en tot een beslissing te komen. Houdt daar in de uitvoering rekening mee 
door hen meer (be)denktijd te gunnen. En verwijs bij het eerste contact direct door naar 
punten waar ze zelf informatie kunnen opzoeken en opvragen. 

• Houd contact
 Uit onderzoek is gebleken dat vooral senioren hun dienstverlener verlaten omdat ze niets 

meer van hen horen. Trekken we deze les door naar het opplussen, dan zullen we dus 
contact moeten blijven houden met de senioren. Contact houden toont dat we het belang 
van de senior bij het opplussen serieus nemen. Het via meerdere communicatiemiddelen 
contact zoeken met de senior (denk aan folder, brief, nieuwjaarskaart, opinieonderzoek 
etc.) speelt ook in op een ander aspect in de communicatie, namelijk de kracht van de 
herhaling. 

• De doelgroep benadert de doelgroep
 Senioren worden graag geholpen door leeftijdsgenoten. Denk aan de oudere vrijwilligers, 

bij voorkeur met een achtergrond die past bij de dienst die wordt aangeboden. Zij kunnen 
zich beter verplaatsen in de situatie van de senior dan jongere mensen en hebben meer 
oog voor de gevoeligheden van het ouder worden. Daarnaast is het zo dat een respectvolle, 
soms wat formele, benadering door senioren op prijs wordt gesteld. Jongere mensen 
veroorloven zich hierin vaak wat meer vrijheden die senioren niet altijd waarderen.  

 Extra aandacht hiervoor kan waardevol zijn tijdens de uitvoering.
• Zet verhalenvertellers in
 Opplussen is pas echt geslaagd als op zondagmiddag tijdens de koffie het opplussen 

onderwerp van gesprek is. Om dit te bereiken moet je mensen hún verhaal laten doen.

    Wat zij hebben met opplussen en waarom de anderen het absoluut ook moet gaan doen. 
 We noemen dit ook wel storytelling. Om mensen een verhaal te laten hebben moet er ook 

wel iets bijzonders te vertellen zijn. Organiseer een verrassende activiteit en knoop daar 
het principe van het storytelling aan vast.
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5.1.5  Evaluatie

In de evaluatie kijken we terug op het (proef )project. Goed evalueren kan alleen als vooraf is nagedacht over wat we 
willen evalueren en welke informatie nodig is om te kunnen beoordelen of de projectdoelstellingen zijn behaald. In 
deze laatste stap worden hiervoor de handvaten aangereikt. 
  
�     Wat willen we evalueren?
Voordat verder ingegaan wordt op de evaluatieopzet een tweetal opmerkingen:
• Als sprake is van een proefproject met een korte looptijd (in vergelijking met het 

keuzeproces en de bedenktijd van senioren) dan zullen naar alle waarschijnlijkheid weinig 
senioren al aanpassingen hebben verricht. De evaluatie zal zich voor wat betreft het 
resultaat in die gevallen dan moeten richten op de communicatieproducten en toegenomen 
bewustwording.

• Goed evalueren begint met een nulmeting voorafgaand aan het project. In de nulmeting 
moeten dezelfde criteria gemeten worden als in de evaluatie. Denk dan bijvoorbeeld aan de 
bewustwording van senioren over nut en noodzaak van woningaanpassingen en of men de 
woning al heeft aangepast. Zo kan het effect van een project betrouwbaar in beeld worden 
gebracht.

In een evaluatie zou bijvoorbeeld onderscheid gemaakt kunnen worden in de volgende 
onderdelen:
• Procesevaluatie
 a) Voorbereiding (proef)project
 b) Uitvoering (proef)project
• Effectevaluatie
 a) Toegenomen bewustwording
 b) Toegenomen actiebereidheid
 c) Potentiële of gerealiseerde woningaanpassingen

Met een procesevaluatie wordt het verloop van een project geëvalueerd. In een dergelijke 
evaluatie wordt beschreven hoe de samenwerking is verlopen, of voldoende duidelijk 
is wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de betrokken partners, of sprake is 
van voldoende communicatie tussen de partners (en korte lijntjes), de slagvaardigheid, 
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de geleverde (financiële) inspanning in relatie tot het resultaat en meer. Maak zo nodig 
onderscheid in de voorbereiding en uitvoering van een project omdat er sprake kan zijn van 
andere organisaties of andere medewerkers binnen organisaties. Zorg waar nodig dat de 
evaluatie of het uitwisselen van ervaringen in vertrouwen kan plaatsvinden. Dat vergroot de 
bereidheid om fouten te bespreken. 

Met een effectevaluatie wordt onderzocht in hoeverre het project erin is geslaagd om het 
gewenste gedrag te bereiken. Juist hierbij is het van belang dat er een nulmeting is geweest 
zodat het effect van het project met een nieuwe meting in kaart kan worden gebracht 
(nameting). Zo wordt het mogelijk om de nameting af te zetten tegen de doelstellingen van 
het project, mits deze SMART zijn geformuleerd. Oftewel Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 
Realistisch en Tijdgebonden.

�     Hoe kunnen we registreren en monitoren?
De kern van een evaluatie is het goed registreren en monitoren. Het verdient aanbeveling om 
een registratiebestand aan te leggen met één beheerder. Uitgaande van de instrumenten die 
genoemd zijn in stap 4 kan het volgende objectief worden geregistreerd. 
Toegenomen bewustwording:
• Aantal verspreide folders
 Verspreiding via directe mailing, via het professionele netwerk en het informele netwerk.
 En bestelling van nieuw materiaal registreren.
• Aantal unieke bezoekers website of specifieke pagina’s op de website
 Meting aan de achterkant van een website, kan met eenvoudige teller. De afkomst van de 

bezoekers is onbekend (via communicatie over het project of ‘toevallige’ bezoeker).
• Aantal en type downloads
 Meting aan de achterkant van een website. Zorg ervoor dat in de meting de downloads van 

specifieke documenten zichtbaar zijn.
• Aantal bezoekers informatiepunt Opplussen
 Betreft de bezoekers aan de balie.
• Aantal  vragen aan informatiepunt (digitaal, telefonisch, schriftelijk via bijvoorbeeld een antwoordkaart en aan 

de balie)
 Zorg ervoor dat een registratieformulier beschikbaar is voor de medewerker van 

de informatiebalie waarop de vraag, de oorsprong van de vraag en de actie wordt 
geregistreerd. 

• Aantal volledig ingevulde woningtesten
 Meting aan de achterkant van de Gelderse Huistest waarmee het aantal testen en ook de 

inhoud van de testen bekend is.
• Aantal vragen aan betrokken organisaties
 Zorg ervoor dat een registratieformulier beschikbaar is voor medewerkers waarop de vraag, 

de oorsprong van de vraag en de actie wordt geregistreerd. Dit formulier zou gelijk moeten 
zijn met het formulier dat door de medewerker van het informatiepunt wordt gebruikt. 

De verzamelde gegevens zijn dan direct geschikt voor één registratiebestand.  
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• Aantal bezoekers voorlichtingsbijeenkomst. 
 Registreer wie de voorlichtingsbijeenkomst bezoeken middels een antwoordkaart of 

registratieformulier dat de bezoeker kan invullen. Registratiegegevens zijn bijvoorbeeld: 
leeftijd, huishoudensamenstelling, type woning, huur/koop, hoe geïnformeerd over de 
bijeenkomst, telefoonnummer voor opnemen van contact (op verzoek).

Potentiële woningaanpassingen:
• Aantal en uitkomst huisbezoek.
 Als een huisbezoek is aangevraagd, dan is het goed om na afloop van het bezoek, 

samen met de bewoner, een registratieformulier in te vullen waarop bijvoorbeeld de 
uitkomst van het huisbezoek is vastgelegd en eventuele afspraken die zijn gemaakt. Het 
registratieformulier moet passen bij de begeleiding die is aangeboden (woningadvies, 
afweging verhuizen of aanpassen, uitvoeren aanpassingen ).

• Aantal uitgereikte woningadviezen.
 Als senioren de Gelderse Huistest volledig hebben gedaan, dan kunnen zij ervoor kiezen 

om een uitgebreid persoonlijk woningadvies te ontvangen. 

Gerealiseerde woningaanpassingen:
• Aantal subsidieaanvragen en verstrekkingen.
 Indien gekozen is voor een stimuleringsregeling, dan is het aantal subsidieaanvragen en 

verstrekkingen eenvoudig te tellen. Registreer goed om welke voorzieningen het gaat. Dit 
is belangrijke sturingsinformatie! 

En uiteraard kan er ook subjectief geregistreerd worden. Denk dan bijvoorbeeld aan een 
enquête onder senioren die een folder thuis hebben gehad of aanwezig zijn geweest bij een 
informatiebijeenkomst. Interessante vragen: bekendheid van het project onder senioren, of  
zij naar aanleiding van de verkregen informatie anders tegen het opplussen aankijken. Of zij 
wijzer zijn geworden en of zij al actie hebben ondernomen. Hoe geschikt hun huis nu is en 
op welke punten aanpassing gewenst of noodzakelijk is.
De enquête kan telefonisch worden afgenomen. Dit is vooral interessant wanneer naar 
achtergronden van antwoorden gevraagd moet worden of als er behoefte is aan een hoge 
respons. Je kunt immers net zo lang blijven bellen totdat de juiste respons verkregen is, 
meestal een bepaald aantal geënquêteerden. Een andere optie is een schriftelijke (anonieme)  
enquête waarbij door de anonimiteit minder kans is op sociaal wenselijke antwoorden. Er is 
dan wel minder grip op de respons.
Een interessante en creatieve variatie op deze methoden is het opzetten van een (eenvoudige) 
prijsvraag waarbij bewoners een enquête moeten invullen om kans te maken op een prijs. En 
dat is natuurlijk een gemakkelijke en comfortabele woningaanpassing!  Overigens ligt hier 
meteen een kans voor de verhalenvertellers, zie de tips bij stap 4!

Tenslotte nog een opmerking over het monitoren. Op het moment dat er een impuls aan het 
project wordt gegeven, bijvoorbeeld communiceren over een mijlpaal, dan is het goed om te 
monitoren of deze impuls effect heeft op het project. Monitoren zou kunnen via het aantal 
bezoekers op de website voor én na de impuls, aantal ingevulde woningtesten etc.
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           Instrumenten Provincie Gelderland

   Inhoudsopgave
1. Doorzonscan

2. Gelderse Huistest

3. Domoticatoets

4. Toolkit Preventieve woningaanpassingen

5. Woontechniekhulp 

  Bijlage 1
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1.          Doorzonscan

De Doorzonscan is door Laagland’advies ontwikkeld in opdracht van de provincie Gelderland, 
het Ministerie van VROM, en het Aedes Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. In hun actieplan 
“Beter thuis in de buurt, actieplan samenwerken aan wonen, welzijn en zorg 2007-2011” 
kondigen de ministeries van VWS en VROM de Doorzonscan aan als een van de instrumenten 
die gemeenten en corporaties kunnen inzetten om te bevorderen dat de bestaande voorraad 
koop- en huurwoningen beter geschikt gemaakt worden (opplussen). 

  Nieuwe focus

De focus van het opplussen van bestaande woningen voor ouderen en mensen met een 
functiebeperking is tot nu toe vooral gericht geweest op de gestapelde bouw. Nederland 
kende immers een groot aantal meergezins-nultredenwoningen, die in potentie al zeer 
geschikt zijn. Alle primaire voorzieningen zijn gelijkvloers.

De aandacht voor mogelijkheden van eengezinswoningen was derhalve beperkt. Toch bestaat 
70% van de woningvoorraad in Nederland uit eengezinswoningen. Het besef groeit, ook bij 
lokale beleidsmakers, dat dit deel van de voorraad niet zomaar afgeschreven kan worden. 
Niet alleen omdat het gros van de ouderen al in een eengezinswoning woont en daar graag 
wil blijven wonen, maar ook omdat de nieuwbouwproductie van nu, zo’n 72.000 woningen 
in heel Nederland op jaarbasis, de groeiende vraag van ouderen naar geschiktere woningen 
volstrekt niet kan bijbenen.

  De Doorzonscan

Voor veel lokale beleidsmakers is het onduidelijk welke eengezinswoningen in potentie 
geschikt zijn voor ouderen en mensen met functiebeperkingen. In opdracht van de Provincie 
Gelderland, het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en het ministerie van VROM heeft 
Laagland’advies een meetinstrument ontwikkeld waarmee dergelijke eengezinswoningen 
eenvoudig kunnen worden opgespoord: de Doorzonscan. Deze woningen kunnen met enkele 
relatief goedkope ingrepen geschikter gemaakt worden voor ouderen, oftewel opgeplust 
worden. Denk bij het opplussen van eengezinswoningen aan bijvoorbeeld het aanbrengen 
van een tweede leuning bij de trap, het weghalen van drempels, het stroef maken van 
tegelvloeren, het aanbrengen van een tweede toilet op de slaapverdieping en het toevoegen 
van domoticavoorzieningen.

Met de Doorzonscan als meetinstrument kan een gemeente aan de hand van gegevens uit 
haar eigen WOZ-administratie achterhalen hoeveel en welke woningen een grote kans 
maken om potentieel geschikt te zijn. Een corporatie kan gebruik maken van gegevens uit 
haar Woningwaarderingssysteem.   

Zie voor meer informatie over de Doorzonscan www.kcwz.nl/instrumenten.
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2.  Gelderse Huistest

  De nabije toekomst…

De komende twintig jaar zal het aantal 65-plussers toenemen naar 4 miljoen! In veel 
gemeenten is er nu een tekort aan gelijkvloerse woningen, of anderszins geschikte 
woonruimte voor deze groep. De traditionele en bijna automatische overstap van 
zelfstandigheid naar ‘bejaarden- of verzorgingshuis’ is voorbij. Mede door de overheid 
geïnitieerd blijven we zo lang mogelijk in het eigen huis wonen, geholpen door thuiszorg of 
andere instellingen. Een gemeente kan hier een extra bijdrage aan leveren door onder andere 
gebruik te maken van de applicatie van degeldersehuistest.nl.

  Wat doet geldersehuistest.nl

Via ca. 25 vragen, testen oudere woningeigenaren of huurders hun woning  
online of schriftelijk op onder andere veiligheid, preventieve en toekomstige 
aanpassingsmogelijkheden. Hierdoor start het bewustwordingsproces en wordt direct 
inzichtelijk welke toekomstige) aanpassingen of mogelijkheden nodig zijn om de 
zelfstandigheid te behouden. De bewoners zien direct wat dit gaat kosten. 
De huistest geeft standaard een uitgebreid adviesrapport waarbij extra informatie over de 
mogelijkheden van de specifieke woning is opgenomen. 
De test is gemaakt in samenwerking met senioren en is voorzien van veel foto’s. Ook 
zonder veel computerervaring is de test te maken. De vragenlijst kan worden geprint als dit 
wenselijk is en met familie, vrijwilliger of een medewerker worden ingevuld.

  Wat betekent de huistest voor de gemeente?

De gemeente motiveert en ondersteunt senioren om hun woning via deze test aan te passen. 
De zelfstandigheid van oudere inwoners kan zodoende worden verlengd. Door preventieve 
maatregelen wordt op termijn minder aanspraak op de Wmo gedaan. 
De test maakt samenwerking tussen gemeentes, woningcorporaties en andere 
welzijnsorganisaties mogelijk. De gemeente benadert door zo’n samenwerking eenvoudiger 
dezelfde doelgroep. 
De gemeente krijgt de mogelijkheid om interessante, statistische informatie te genereren en 
kan die beleidsmatig gebruiken.

  Wat zijn de kosten voor de huistest?

Gemeenten kunnen kosteloos gebruik maken van de Gelderse Huistest. De vragen zijn voor 
iedere gemeente dezelfde, men kan de teksten van het woningadvies naar eigen inzicht 
aanpassen. Aan de implementatie, training en instructie zijn wel kosten verbonden. Voor 
meer informatie hierover kunt u contact opnemen met  Huistest.nl.

  Extra mogelijkheden corporaties

De Gelderse Huistest is voor eigenaar-bewoners, maar een gemeente kan eenvoudig 
samenwerken met een corporatie wanneer de corporatie een huurmodule aanschaft. 
De applicaties kunnen eenvoudig aan elkaar gekoppeld worden. 

Zie voor meer informatie over de Huistest, www.huistest.nl 



De domoticatoets
 Programma Thuisgeven in Gelderland

Wat is domotica?

Meer informatie

De toets

Programmasecretariaat
Thuisgeven in Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
T (026) 359 93 12
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

kleinere letters   |   grotere letters

Welkom bij de levensloopbestendige woning! Achter elk wolkje vindt u korte informatie over de 
mogelijkheden van het thema. Wanneer u meer wilt weten kunt u dit zelf aangeven. U krijgt dan extra 
toelichting in uw persoonlijke advies aan het einde van de toets. Klik nu op het wolkje van uw keuze.

Thuis slim
communiceren

Thuis
gezond zijn

Thuis gemak 
genieten

Thuis
veilig zijn
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3.    Domoticatoets

In opdracht van de provincie Gelderland heeft TNO de domoticatoets ontwikkeld. 
(www.domoticatoets.nl). De Domoticatoets is een online instrument voor een persoonlijk 
advies over slimme technologie in de eigen woning.

De toets geeft een compact overzicht van mogelijke toepassingen van technologie voor veilig 
en gezond wonen, slim communiceren en meer gemak in huis. En presenteert stap voor stap 
de huidige mogelijkheden van slimme thuistechnologie. 
De gebruiker beslist wat hij in zijn advies wil opnemen. Op deze manier levert de toets een 
persoonlijk advies op met informatie over de verschillende produkten, die zijn te verkrijgen 
en tegen welke richtprijs. Daarnaast wordt voor elk produkt aangegeven of dit door de 
gebruiker zelf in gebruik kan worden genomen, of dat hij/zij dit samen met anderen moet 
doen, of dat er een professional bij nodig is.

De informatie over de toepassingen is verdeeld over vier thema’s:
1. Thuis veilig zijn.
2. Thuis gemak genieten.
3. Thuis gezond zijn.
4. Thuis slim communiceren.

Thuis veilig zijn

Domotica kan een bijdrage leveren aan een veilig huis. Juist bij senioren is het veiligheids-
gevoel belangrijk. Niet alleen om ongenodigden buiten de deur te houden maar ook om 
mogelijk onnodige ongelukken en valpartijen te voorkomen.
Thuis veilig zijn belicht domoticatoepassingen voor goede verlichting, personenalarmering, 
elektronische sloten, inbraakalarmering en rookmelding.

Thuis gemak genieten

 De eigen woning voorzien van allerlei comfort en gemak is eigenlijk niet alleen voor 
ouderen, maar voor alle generaties de overweging waard. Thuis gemak genieten laat de 
mogelijkheden zien van een huisautomatiseringssysteem. Hiermee kunnen bijvoorbeeld 
personenalarmering, huis aan-/uitschakelen in een systeem handig gecombineerd worden. 
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt kan dit ook in bestaande woningen goed worden 
ingepast. Daarnaast worden ook eenvoudige schakelsystemen om de verlichting te bedienen 
onder de aandacht gebracht.

Thuis gezond zijn

Slimme technologie kan een bijdrage leveren aan een gezonde woonomgeving. Het binnen-
klimaat kan met verschillende toepassingen voor bijvoorbeeld zonwering en ventilatie 
geregeld en verbeterd worden.

Thuis slim communiceren

De ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie gaan razendsnel. Thuis 
slim communiceren laat de mogelijkheden zien rondom telefonie, computer/internet en 
digitale televisie.
De gebruiker kan naar keuze deze thema’s langsgaan en aanklikken over welke thema’s 
hij meer wil weten. Zo stelt hij zelf zijn persoonlijk advies samen voor de mogelijke 
aanpassingen in de eigen woning.
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4.   Toolkit preventieve woningaanpassingen

Spectrum, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling in Gelderland (CMO) heeft de 
virtuele Toolkit Stimuleren van preventieve woningaanpassingen ontwikkeld. Op de 
website van Spectrum (www.spectrum-gelderland.nl) staan ervaringen, tips, evaluaties,  
best practices, links naar relevante websites, financiering, etc van vele Opplusprojecten 
in de provincie Gelderland. Spectrum wil op deze wijze belangenbehartigers van senioren, 
gemeenten, woningcorporaties en welzijninstellingen uitgebreid informeren over 
Opplusprojecten en geeft zij antwoord op veelgestelde vragen. Zij doen dit aan de hand van 
de volgende aandachtspunten:

•	 Betrokken	partners,	rollen	en	samenwerken

 Wie zijn de belangrijkste partners en in welke fase, wat is de rol en positie  van de 
belangenbehartigers? De welzijninstelling is één van de belangrijke succesfactoren. 

 Wat is haar rol en positie in het samenwerkingstraject. Hoe zien zij hun taak? Wat kan de 
provincie Gelderland voor u doen?

•	 Eigen	verantwoordelijkheid

 Is gemeente of eigenaar-bewoner verantwoordelijk voor aanpassingen die het comfort nu 
en in de toekomst vergroten? Gaat het om comfort of ingrijpende aanpassingen?  

•	 Uitgangspunten	van	het	project
 Keuzevrijheid en woningaanpassing als onderdeel van het geheel, een brede kijk is 

noodzakelijk. 
•	 Projectplan

 Analyse van de wijk in cijfers, de doorzonscan, doelgroep, financiering van het project en 
(financiële) stimuleren van woningaanpassingen.  

•	 Communicatieplan

 Overtuigen is een kwestie van verleiden. De communicatiesuccesfactoren op een rij.
• Sociaal Informatiesysteem Gelderland (SIG): 
    Beleidsnotities, collegevoorstellen en adviesrapportages: ze vragen allemaal om 

cijfermatige onderbouwing met gedetailleerde en actuele gegevens. Het Sociaal 
Informatiesysteem Gelderland (SIG) biedt heel veel van deze feiten en cijfers over de 
inwoners en voor professionals maar ook burgers van Gelderland. 
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5.   Woontechniekhulp

Woontechniekhulp.nl is een initiatief van de stichting Trivici. De ontwikkeling van dit 
instrument is ondersteund door de provincie Gelderland.

www.woontechniekhulp.nl is een website en advieslijn met informatie over technologische 
toepassingen waardoor mensen langer zelfstandig in hun woning kunnen blijven wonen.
De toepassingen richten zich op de thema’s zorg, veiligheid, comfort en communicatie
De informatie heeft betrekking op technische apparaten, die het leven in en om het huis 
veraangenamen of vergemakkelijken.

De internet site is bedoeld voor zowel het individu, maar kan ook bezocht worden door de 
mantelzorger of de professional, die met een situatie of vragen wordt geconfronteerd.
De bedoeling van de site is om aan de hand van een beschreven situatie, vraag of 
probleemstelling  een technologische antwoord te geven. De technologische oplossing wordt 
vertaald in produkten of diensten

Naast de website kan er met een specifieke vraag ook contact opnemen met een advieslijn. 
Telefoonnummer (087)  873 67 54.  Aan de hand van de gestelde vraag wordt ook op deze 
manier een persoonlijk advies op maat gegeven.

Zie voor meer informatie www.woontechniekhulp.nl.
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  Relevante tools

    Inhoudsopgave
1. Startnotitie opplussen

2. Resultaat regionale doorzonscan

3. Leidraad

 a. projectvoorstel

 b. projectplan inclusief communicatieplan

 

  Bijlage 2
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1.   Startnotitie Opplussen

Waarom opplussen?
Nederland en Gelderland vergrijzen in rap tempo, in 2020 is ruim een derde van de bevolking 
55 jaar of ouder. Deze vergrijzing heeft niet alleen sociaal-maatschappelijke gevolgen. De 
vergrijzing heeft ook gevolgen voor de kwaliteit van de woningvoorraad, huur en koop. 
Want senioren hebben de wens om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Dat 
kan het beste in  zogenaamde nul-tredenwoningen, de meest geschikte woning voor een 
senior. Maar hier is een groot tekort aan. En op korte termijn zijn er weinig mogelijkheden 
om met nieuwbouw het tekort terug te brengen. Dus zullen we ook naar de bestaande 
woningvoorraad moeten gaan kijken. 

Senioren in Gelderland

 

Bron: Bevolkingsprognose in Gelderland 2010, uitgave provincie Gelderland maart 2010

Wat is opplussen

Niet elke bestaande woning is geschikt om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven 
wonen. Maar in veel woningen valt wel winst te behalen met kleine aanpassingen die de 
veiligheid, het gemak en comfort van de woning vergroten, oftewel opplussen.
Opplussen gebeurt veelal preventief. Ná een valpartij is er immers vaak lichamelijke schade 
en achteruitgang. Dan kan het te laat zijn of zijn veel grotere aanpassingen in de woning 
nodig. Woningen worden comfortabeler gemaakt met hele praktische aanpassingen: het 
weghalen van drempels, diepe onderkasten in de keuken vervangen door lades, het plaatsen 
van buitenlampen bij voor- en achterdeur, een extra trapleuning en nog veel meer. Het gaat 
er om dat senioren een eigen keuze maken uit een pakket van aanpassingen die past bij hun 
persoonlijke situatie. De een heeft behoefte aan meer aanpassingen dan de ander. Opplussen 
betekent uiteindelijk het vergroten van het wooncomfort.

Opplussen gaat over huur én koop

Uit onderzoek in opdracht van de provincie Gelderland blijkt dat 25% van sociale huursector 
potentieel geschikt is om op te plussen11. Maar de woningvoorraad bestaat uit meer dan 
alleen sociale huurwoningen. Ook de particuliere voorraad, in Gelderland 61% van de totale 
woningvoorraad, heeft oppluspotentie. Het eerder genoemd onderzoek wijst uit dat maar 
liefst 60% van alle koopwoningen potentieel geschikt is voor opplussen. Daarbij komt dat 
ongeveer 40%12  van alle koopwoningen nu al wordt bewoond door eigenaren in de leeftijd 
van 55 jaar of ouder, de zogenaamde oudere eigenaar-bewoners. Hierin ligt dus een grote 
kans.

11    Resultaten regionale Doorzonscan 2010 in opdracht van de provincie Gelderland

12    Gegevens provincie Gelderland op basis van cijfers WoON 2009

Leeftijdscategorie
 55+ 

55-65 
65-75 

75+

2010
29% 

13% 
9% 
7%

2040
 38% 

11% 
13% 
15%

2020
 35%
14% 
12% 
9%
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Verankering in beleid

In het meest recente Kwalitatief Woonprogramma (KWP3) zijn voor de periode 2010 -2019 
provinciebrede afspraken gemaakt over het woningaanbod. Onderdeel van deze afspraken 
is het invullen van de behoefte aan  nultredenwoningen zodat, onder andere, senioren zo 
lang mogelijk comfortabel zelfstandig kunnen blijven wonen. Partijen streven ernaar in de 
bestaande voorraad en de nieuwbouw meer woningen te realiseren, geschikt te maken of 
strikter te reserveren voor senioren, die voldoen aan de definitie van nultredenwoning. Met 
het opplussen van woningen wordt deels invulling gegeven aan de prestatieafspraken in het 
KWP3.

Op gemeentelijk niveau ligt er, naast het nakomen van bovenstaande afspraken, voor de 
gemeente een duidelijke relatie met de doelstellingen die zijn vastgesteld in het kader van 
de Wet maatschappelijke  Ondersteuning (Wmo), prestatieveld 3 (Informatie, advies en 
cliëntondersteuning) en prestatieveld 6 (Voorzieningen voor mensen met een beperking). 
In  relatie tot prestatieveld 3 kan gedacht worden aan het bewust(er) maken van senioren over 
nut en noodzaak van het opplussen zodat zij tijdig de eigen verantwoordelijkheid nemen 
voor een comfortabele en veilige woning en hen daarin te ondersteunen met informatie en 
diensten rondom het opplussen.  
Wat betreft prestatieveld 6 is de veronderstelling dat opplussen de druk op de individuele 
woonvoorzieningen positief kan beïnvloeden. Bij ongewijzigd beleid is juist de verwachting 
dat het aantal Wmo-aanvragen voor individuele woonvoorzieningen de komende jaren als 
gevolg van de vergrijzing zal stijgen.

Voor corporaties geldt over het algemeen dat zij prestatieafspraken hebben gemaakt met de 
gemeente over het aantal voor senioren geschikte woningen, vaak met een onderscheid in 
nieuw te bouwen nul-tredenwoningen en opgepluste woningen.
Daarnaast zien veel corporaties opplussen als een kwaliteitsimpuls voor hun woning-
voorraad, complexmatig én individueel op verzoek van hun huurders. Bijbehorende 
doelstellingen liggen vast in een strategisch voorraadbeleidsplan. 
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2.   Resultaat regionale Doorzonscan

Potentieel geschikte huur eengezinswoningen in Gelderland
    

 tot 250m3 250m3 - 300m3 300m3 en groter Totaal
 tot 1965 0 1133 1394 2.527
 1965 - 1980 586 2054 10314 12.954
 1980 en later 1602 4527 6381 22.510
 Eindtotaal 2188 7714 28.089 37.991
 Bron: Doorzonscan    

Voorraad huur eengezinswoningen in Gelderland
    

 tot 250m3 250m3 - 300m3 300m3 en groter Totaal
 tot 1965 13.359 22.629  27.882 63.870
 1965 - 1980 3.920  8.189 41.225 53.334
 1980 en later 4.003 11.320 21.835 37.158
 Eindtotaal 21.282 42.138 90.942  154.362
 Bron: Doorzonscan

Voorraad huur eengezinswoningen in Gelderland
    

 tot 250m3 250m3 - 300m3 300m3 en groter Totaal
 tot 1965 9% 15% 18% 41%
 1965 - 1980 3% 5% 27% 35%
 1980 en later 3%  7% 14% 24%
 Eindtotaal 14% 27% 59% 100%
 Bron: Doorzonscan

	  
De	  corporaties	  in	  de	  gemeenten	  
Lingewaard	  en	  Rijnwaarden	  
hebben	  wel	  gegevens	  
aangedragen,	  maar	  zijn	  niet	  in	  
deze	  kaart	  opgenomen.	  	  



Leidraad opplussen70

Potentieel geschikte koop eengezinswoningen in Gelderland
    

 tot 300m3 300m3 - 350m3 350m3 en groter Totaal
 tot 1965 4258 4620 21576 30.454
 1965 - 1980 1160  12819 60098 74077
 1980 en later 10130  22270 69551 101951
 Eindtotaal 15548 39709  151.225 206.482
 Bron: Doorzonscan    

Voorraad koop eengezinswoningen in Gelderland
    

  tot 300m3 300m3 - 350m3 350m3 en groter Totaal
 tot 1965 28.393 23.103 71.926 123.422
 1965 - 1980 7.707 21.366 66.776 95.849
 1980 en later  14.475 31.809 77.276 123.560
 Eindtotaal 50.575 76.278 215.978 342.831
 Bron: Doorzonscan

Voorraad koop eengezinswoningen in Gelderland
    

 tot 300m3 300m3 - 350m3 350m3 en groter Totaal
 tot 1965 8% 7% 21% 36%
 1965 - 1980 2% 6%  19% 28%
 1980 en later 4% 9%  23% 36%
 Eindtotaal 15% 22% 63% 100%
 Bron: Doorzonscan
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3a.   Projectvoorstel 

Leeswijzer 

Met het projectvoorstel maken de samenwerkingpartners op hoofdlijnen inzichtelijk hoe 
het opplusproject kan worden vormgegeven. Dit voorstel wordt ter besluitvorming door elke 
partner intern voorgelegd en, als hiervoor gekozen is, voorgelegd aan de klankbordgroep/
stuurgroep. 
Na een positief besluit kan het voorstel verder worden uitgekristalliseerd tot een projectplan 
(stap 3 in het stappenplan). 

Leidraad per hoofdstuk

Hoofdstuk 1
In hoofdstuk 1 gaan de samenwerkingspartners in op nut en noodzaak van het opplussen. 
De ingrediënten om dit hoofdstuk te vullen zijn deels terug te vinden in de antwoorden op de 
vragen van stap 1.  

Hoofdstuk 2
In hoofdstuk 2 worden de doelstellingen en het beoogde resultaat verwoord. Het gaat hier 
om de hoofddoelstelling van het project in algemene bewoordingen. Hoe de senioren precies 
gefaciliteerd gaan worden maakt onderdeel uit van de projectaanpak.
Maak het projectresultaat SMART (Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en 
Tijdgebonden). Gedurende het project zal richting bestuurders de investering in het project 
verantwoord moeten worden middels aantoonbare resultaten. 

Hoofdstuk 3
In paragraaf 5.2 zijn overwegingen opgenomen voor het bepalen van de doelgroep, de 
strategie en de gebiedsafbakening. Hoeveel budget en capaciteit beschikbaar is kan van 
invloed zijn op de keuze. Het is helder dat naarmate de strategie intensiever wordt, er meer 
tijd en geld nodig is om het project te kunnen uitvoeren. En het is ook helder dat, als ingezet 
wordt op de oude senioren, gekozen zou moeten worden voor een meer intensieve strategie 
met persoonlijk contact als speerpunt. Kortom, we hebben te maken met communicerende 
vaten waarbij uiteindelijk in de discussie over het projectvoorstel één uitgangspunt moet 
worden genomen. Of de doelgroep is het uitgangspunt en de strategie, benodigd budget 
en capaciteit  worden daarop afgestemd. Daarbij opmerkend dat door slim te organiseren, 
te netwerken en gebruik te maken van vrijwilligers veel efficiëntie behaald kan worden. 
Of het budget en de capaciteit is het uitgangspunt en daarop wordt de aanpak afgestemd. 
Bijvoorbeeld bij beperkt budget senioren alleen informeren en niet inzetten op stimuleren, 
adviseren en ondersteunen. De uitdaging om op zoek te gaan naar slimme verbindingen is er 
dan nauwelijks. Voorop staat dat de senioren op een passende wijze worden gefaciliteerd en 
het zou jammer zijn als er concessies gedaan worden die ten koste gaan van de doelstelling 
van het project.  
Onderdeel van de projectaanpak is de projectorganisatie. Hier is onderscheid gemaakt in een 
werkgroep en een stuurgroep. En het betreft de voorbereidingsfase en nog niet de uitvoering 
zelf. De organisatie en het takenpakket die hieraan verbonden zijn komen aan bod in het 
projectplan.
De raming van capaciteit en middelen richt zich vooral op verder uitwerken van het voorstel 
in een projectplan (de investering op de korte termijn waarover intern een besluit genomen 
moet worden) met daarbij een grove raming voor de voorbereiding en uitvoering van het 
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opplusproject (de investering op de lange termijn die verder geconcretiseerd wordt in het 
projectplan). 
Tenslotte rest ons in dit hoofdstuk de risico-analyse en het verwachtingsmanagement. 
Welke risico’s lopen de partners bij het uitblijven van een opplusproject? Welke knelpunten 
en valkuilen kunnen we benoemen. Zijn  er randvoorwaarden die nu al meegegeven worden. 
En welke resultaten mogen we verwachten op basis van ervaringen elders in het land, 
oftewel wanneer is het project een succes?

Hoofdstuk 4
Uiteraard moet er iets gezegd worden over de planning. In deze fase van het project beperkt 
de planning zich tot het opstellen van het projectplan en wanneer het project van start kan 
gaan. Hou voldoende ruimte in de planning voor het intern terugleggen van het projectplan 
en het traject richting college en raad. 

Hoofdstuk 5
Teneinde goed te kunnen evalueren na afloop van het proefproject of bijvoorbeeld een 
jaar na de start, is het noodzakelijk om vooraf na te denken over de evaluatieopzet en de 
meetcriteria. 
Voor wat betreft de evaluatieopzet zou onderscheid gemaakt kunnen worden in:
• Procesevaluatie
 De evaluatie van de weg naar het eindproduct, bestaande uit:
 1. Samenwerking partners
 2. Voorbereiding project
 3. Uitvoering project
• Effectevaluatie
 De evaluatie van het resultaat van het proefproject, bestaande uit:
 1. Toegenomen bewustwording
 2. Toegenomen actiebereidheid
 3. Potentiële of gerealiseerde woningaanpassingen

Met name bij de effectevaluatie geldt dat hier de meetcriteria vooraf helder moeten zijn. En 
dat bij aanvang van het project een nulmeting wordt uitgevoerd. In het projectvoorstel wordt 
een eerste voorzet gedaan. De uiteindelijke evaluatieopzet is onderdeel van het projectplan, 
de evaluatie zelf is de laatste stap in het stappenplan van dit leidraad. 

Hieronder is een voorbeeld inhoudsopgave van het projectvoorstel weergegeven met daarbij, 
in cursief, een aantal mogelijke denkrichtingen.

Inhoudsopgave projectvoorstel
1. Uitdaging

a. Context en aanleiding
 i. de vergrijzing en de sociaal maatschappelijke gevolgen 
 ii. mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen met de nodige consequenties voor  de woningvoorraad
 iii. vallen in en om de woning zien te voorkomen
 iv. nieuwbouw alleen niet voldoende, er blijft  een tekort aan voor senioren geschikte woningen
 v.  dus ook aanpassen van de bestaande woningvoorraad = opplussen
b. Probleemstelling / waarom moeten wij gaan opplussen
 i. ontwikkeling van de doelgroep komende jaren (vergrijzing in eigen gemeente)
 ii. behoefte (en tekort) aan nultredenwoningen in eigen gemeente
 iii. te verwachten toenemende beroep op de Wmo in tijden van bezuiniging
 iv. stagnatie van de doorstroming in de woningvoorraad
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c. Beleidskaders
 i. gemeente
 ii. corporatie
 iii. overige partners

2. Hoofddoelstelling en beoogd resultaat
a. Hoofddoelstelling
 i. faciliteren van senioren in hun wens om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen
 ii. bijdrage leveren aan een integraal aanbod in wonen, welzijn en zorg
b. Resultaat (SMART)
 i. toegenomen bewustwording bij senioren over nut en noodzaak
 ii. toegenomen actiebereidheid bij senioren
 iii. toegenomen aantal aangepaste woningen
 iv. aantal ingediende subsidieaanvragen

3. Doorkijk naar aanpak opplussen
a. Doelgroep
 i. alle senioren
 ii. senioren in een bepaalde leeftijdscategorie
 iii. senioren met een bepaalde leefstijl
b. Strategie
 i. informeren van senioren over de mogelijkheden van zo lang mogelijk zelfstandig wonen
 ii. stimuleren van senioren om over te gaan tot het aanpassen van de woning
 iii. adviseren en ondersteunen van senioren in hun wens om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen
c. Gebiedsafbakening
 i. gehele gemeente
 ii. dorp of wijk
 iii. buurt of straat
d. Projectorganisatie en takenpakket 
 i. projectleider voorbereiding
  Kerntaken: penvoerder afspraken en projectplan, aanjagen van werkgroep en klankbordgroep 
 ii. samenstelling werkgroep voorbereiding
  Kerntaken: het opstellen van het projectplan en voorbereiden van de uitvoering
 iii. samenstelling stuurgroep
  Kerntaken: sturen op inhoud en beslissen over inzet van capaciteit en middelen
e. Raming capaciteit en middelen
 i. middelen opstellen projectplan
 ii. capaciteit opstellen projectplan
 iii. indicatie middelen voorbereiding en uitvoering
 iv. indicatie capaciteit voorbereiding en uitvoering
f. Risico-analyse en verwachtingsmanagement
 i. gevolgen bij uitblijven van een opplusproject
 ii. waar liggen de knelpunten en valkuilen
 iii. welke randvoorwaarden zijn meegegeven
 iv. welke resultaten zijn realistisch op basis van ervaring elders in Nederland

4. Planning
a. Projectplan
 i. na akkoord inhoud projectvoorstel start opstellen projectplan
 ii. projectplan gereed
b. Uitvoering
 i. na akkoord inhoud projectplan start uitvoering
 ii. startcampagne
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5. Evaluatie en registratie
a. Proefproject
 i. opzet
 ii. evaluatiecriteria
b. Jaarlijks
 i. opzet
 ii. evaluatiecriteria
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3b.   Projectplan inclusief communicatieplan

Leeswijzer 

In het projectplan leggen de samenwerkingspartners de praktische uitvoering van het 
project vast, inclusief de noodzakelijke middelen en capaciteit voor het gehele project 
en de verdeling over de partners. Ook hier geldt dat  het projectplan ter besluitvorming 
door elke partner intern wordt voorgelegd en, als hiervoor gekozen is, voorgelegd aan de 
klankbordgroep/stuurgroep. 
Na goedkeuring kan gestart worden met de voorbereiding en uitvoering van het project
(stap 4 uit het stappenplan).

Leidraad per hoofdstuk

Hoofdstuk 1
Het projectplan borduurt voort op het projectvoorstel, maar moet ook als afzonderlijk 
document leesbaar zijn. Het is daarom goed om, voor de lezers die niet bekend zijn met 
het projectvoorstel, te beginnen met het terughalen van de uitdaging van het opplussen, 
de doelstelling en het beoogd resultaat. Deze zijn al geformuleerd in het projectvoorstel en 
kunnen dus eenvoudig daaruit worden overgenomen. 

Hoofdstuk 2
Evenals bij hoofdstuk 1 geldt ook bij hoofdstuk 2 dat de doelgroep, strategie en gebieds-
afbakening zijn vastgelegd in het projectvoorstel. Deze kunnen in principe ongewijzigd 
worden overgenomen. Met daarbij de opmerking dat in het communicatieplan (hoofdstuk 3) 
staat hoe de strategie exact wordt vormgegeven. 

Hoofdstuk 3
Dit hoofdstuk is de kern van het projectplan. Want om senioren te bewegen met het 
opplussen aan de slag te gaan moet er een goed communicatieplan liggen. Daarom is in 
deze leidraad het gehele hoofdstuk 5 gewijd aan het communiceren met senioren over 
woningaanpassingen. In dit hoofdstuk zijn de onderdelen uit het communicatieplan terug te 
vinden, inclusief een uitgebreide toelichting.

Hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5
Wie gaat wat doen en wat gaat het kosten in termen van geld en tijd. Daar gaan deze 
hoofdstukken over. Omdat in het communicatieplan inzichtelijk is gemaakt hoe de senioren 
benaderd gaan worden, welke middelen daarbij nodig zijn en besloten is over de intensiteit 
van de aanpak (actief of passief, persoonlijk of schriftelijk, medewerkers of vrijwilligers) kan 
een behoorlijke inschatting worden gemaakt van de benodigde capaciteit en de financiële 
middelen. Maak zo nodig onderscheid in twee fasen: voorbereiding en uitvoering. De 
ervaring leert dat de voorbereiding van een project andere mensen uit een organisatie vraagt 
dan de uitvoering (voorbereiding door sub-management, uitvoering door mensen in het 
veld). Door een splitsing te maken is het voor de beoogde werkgroepleden helder wat van hen 
gevraagd wordt.
Houdt de organisatiestructuur simpel: een werkgroep en een stuurgroep. In het geval van 
de laatste kan wellicht worden aangehaakt bij een bestaand overlegorgaan. Let er wel op dat 
bij gebruikmaking van een bestaand overlegorgaan de doelgroep goed vertegenwoordigd is. 
Denk dan aan afvaardiging vanuit de seniorenraad, ouderenbond of dorp-/wijkcomité. Is de 
doelgroep niet vertegenwoordigd, richt dan een separate klankbordgroep op. Leden van de 
klankbordgroep worden geraadpleegd over de projectaanpak.
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Hoofdstuk 6
Ook hiervoor geldt dat in het projectvoorstel een en ander is gezegd. Nu is de vraag in 
hoeverre bijstelling nodig is omdat het project inmiddels veel concreter is. En uiteraard moet 
in het projectplan zijn aangegeven hoe omgegaan kan worden met eventuele knelpunten en 
valkuilen. 

Hoofdstuk 7
De planning moet realistisch zijn, ruimte bieden aan de partners om de eigen organisatie 
mee te nemen in de voorbereiding van het project en gedetailleerd. De planning omvat 
mijlpalen als het besluit over het projectplan, de start van de voorbereiding, de start 
van de campagne en de looptijd van een proefproject of project. Daarnaast kan een 
meer gedetailleerde planning worden opgesteld als leidraad voor de ontwikkeling van 
communicatiemiddelen, het op orde hebben van de interne en externe afstemming rondom 
het project. Denk bij de interne afstemming bijvoorbeeld aan hoe om te gaan met vragen 
die binnenkomen bij het Wmo-loket of de afdeling bouw- en woningtoezicht, vragen van 
huurders over de kosten van aanpassingen in relatie tot de huur. Externe afstemming gaat 
bijvoorbeeld over het informeren van de organisaties die niet als partner bij het project 
betrokken zijn, maar wel met het project in aanraking zouden kunnen komen. 

Hoofdstuk 8
Meten is weten. In het projectvoorstel is een suggestie gedaan hoe er kan worden 
geëvalueerd. Omdat het project inmiddels veel concreter is kunnen ook de meetcriteria 
met bijhorende indicatoren worden benoemd. Zie stap 6 van het stappenplan voor meer 
informatie over het evalueren. 

Inhoudsopgave projectplan

1. Uitdaging, doelstelling en beoogd resultaat
a. Context, aanleiding en probleemstelling
b. Doelstelling
c. Resultaat

2. Projectbeschrijving
a. Doelgroep
b. Strategie
c. Gebiedsafbakening

3. Communicatieplan
a. Doelgroep(en)
b. Communicatiedoelstellingen
c. Communicatiestrategie
d.Communicatieboodschap
e. Communicatiemiddelen en communicatiekanalen
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4. Projectorganisatie en takenpakket 
 i. projectleider voorbereiding
  kerntaken: penvoerder projectplan en vastleggen gemaakte afspraken, aanjagen van werkgroep en   

 klankbordgroep
 ii. projectleider uitvoering
  kerntaken: bewaken van de voortgang, interne procedures en afspraken, aanspreekpunt voor het project,  

 aansturing van partners, verzamelen van informatie voor de evaluatie
 iii. samenstelling werkgroep voorbereiding
  afvaardiging vanuit de partners en belangenorganisaties
  kerntaken: het opstellen van het projectplan en voorbereiden van de uitvoering
 iv. samenstelling werkgroep uitvoering
  afvaardiging vanuit de partners en belangenorganisaties
  kerntaken: het (laten) uitvoeren van het project, takenpakket per partner
 v. samenstelling stuurgroep. 
  kerntaken: sturen op inhoud en beslissen over inzet van capaciteit en middelen
 vi. samenstelling klankbordgroep
  kerntaken: sturen op projectaanpak

5. Raming capaciteit en middelen
 i. middelen voorbereiding project
 ii. capaciteit voorbereiding project
 iii. middelen uitvoering project
 iv. capaciteit uitvoering project

6. Risico-analyse en verwachtingsmanagement
 i. gevolgen bij uitblijven van een opplusproject
 ii. waar liggen de knelpunten en valkuilen
 iii welke randvoorwaarden zijn meegegeven
 iv. welke resultaten zijn realistisch op basis van ervaring elders in Nederland

7. Planning
a. Voorbereiding

 i. start voorbereiding na akkoord inhoud projectplan
 ii. voorbereiding gereed

b. Uitvoering
 i. startcampagne
 ii. looptijd proefproject
 iii. looptijd project

8. Evaluatie en registratie
a. Proefproject

 i. opzet
 ii. evaluatiecriteria

b. Jaarlijks
 i. opzet
 ii. evaluatiecriteria
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Overige instrumenten

    
    Inhoudsopgave

1. Piramidemodel

2. Keuzemodel Opplussen

3. Statistieken

 

  Bijlage 3
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1.   Piramidemodel 

De SEV heeft aan Laagland’advies en ABF-research opdracht gegeven voor het ontwikkelen 
van het zogenaamde Piramidemodel. Doel van het Piramidelmodel is om een landelijk 
helder en eenduidig systeem te ontwikkelen voor het ramen van de toekomstige vraag 
en het noodzakelijke aanbod aan woningen en woonvormen voor mensen met (fysieke) 
functiebeperkingen waarmee lokale beleidsmakers kunnen bepalen wat lokaal de opgave is 
waarvoor zij staan. 
ABF-research richt zich op de vraagzijde van de Piramide. Hoeveel mensen met een 
zorgbehoefte die invloed heeft op het wonen kunnen gemeenten in de toekomst verwachten? 
Laagland’advies ontwikkelt de aanbodzijde. Welke aantallen en welke woonvormen heb je in 
de toekomst nodig om aan de geraamde behoefte te voldoen?
Voor lokale beleidsmakers op het terrein van wonen, welzijn en zorg zijn inzichten in de 
verwachte woonzorgbehoefte van mensen met beperkingen en mensen met zorgindicatie 
en in de geschiktheid van de woningvoorraad van essentieel belang. Er bestaan allerlei 
landelijke en lokale instrumenten die dit in beeld brengen, maar nieuwe gegevens en nieuwe 
inzichten vragen om bijstelling van het instrumentarium.

Lokaal worden er allerlei verschillende classificatiesystemen gehanteerd wanneer het gaat 
over de mate van geschiktheid van woningen en woonvormen voor ouderen en mensen met 
functiebeperkingen. Er is momenteel onvoldoende consensus over definities en indelingen. 
Daarnaast is er nog onvoldoende aandacht voor woningen in de lagere niveaus van 
geschiktheid (woningen met veel beperkingen), nu gebleken is dat veel ouderen en mensen 
met een handicap zo lang mogelijk in hun huidige woning willen blijven wonen en niet in 
elke wijk voldoende nieuwbouwmogelijkheden zijn. 

De brede basis van de piramide wordt gevormd door woningen met veel beperkingen (en 
mensen met weinig beperkingen). De smalle top bestaat uit woningen die barrièrevrij en 
zorggeschikt zijn (voor mensen met zware, meervoudige beperkingen). Daartussen bevinden 
zich een aantal categorieën. Voor de indeling van de woningvoorraad sluit Laagland’advies 
zo veel mogelijk aan bij de verschillende classificatiesystemen (sterrensysteem) die reeds 
lokaal zijn ontwikkeld. In de 10 proeftuinen Woonservicezones van de SEV wordt het 
Piramidemodel uitgetest en verder verfijnd.

Zie voor meer informatie over het Piramidemodel, www.sev.nl
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2.  Keuzemodel Opplussen

De provincie Noord-Holland heeft door Verkroost Advies het Keuzemodel Opplussen laten 
ontwikkelen. 
Voor die gemeenten die een projectplan ‘Opplussen eigen woningbezit’ willen gaan maken is 
het Keuzemodel een handig hulpmiddel. Ze kunnen zo goed bepalen:
• welke stappen nodig zijn om tot een gedragen projectplan te komen,
• in welke wijk(en) en voor welke doelgroep(en) er reële mogelijkheden tot opplussen 

bestaan,
• wat de ingrediënten voor een projectplan ‘Opplussen’ zijn en hoe een concreet projectplan 

eruit ziet.

Het Keuzemodel is niet alleen voor gemeenten belangrijk. Het blijkt ook goed bruikbaar 
voor andere partijen die willen stimuleren dat ouderen tijdig maatregelen treffen om hun 
woning aan te passen. Bovendien levert het invullen van het Keuzemodel gemeenten 
nuttige inzichten op die ook bruikbaar zijn voor andere onderdelen van het gemeentelijk 
WWZ-beleid.

Zie voor meer informatie over het Keuzemodel: www.wmowonen-nh.nl
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3.  Statistieken

• Gis-kaarten 
 Kaartmateriaal met voor senioren relevante voorzieningen. Denk aan zorgvoorzieningen, 

winkels, openbaar vervoer etc. De kaarten kunnen doorgaans door de gemeente worden 
gemaakt.

• Statline
 Nederland regionaal / cijfers gemeente op niveau cbs-wijken en cbs-buurten. Statline is de  

databank van het Centraal Bureau voor de Statistiek en verschaft statistische informatie 
over wijken en buurten.

 www.statline.nl 
• CBS in uw buurt
 Statistische informatie over wijken en buurten, gebaseerd op de database van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek. De wijze waarop gegevens kunnen worden opgehaald is 
gebruiksvriendelijker en geschikt voor gebruikers die niet voldoende thuis zijn in Statline. 
Daar staat tegenover dat het aantal te gebruiken tabellen beperkt is in vergelijking met 
Statline.

 www.cbsinuwbuurt.nl 
• Sociaal Informatiesysteem Gelderland (SIG)
 Het SIG is een product van het Kenniscentrum Sociaal Beleid (onderdeel van Spectrum 

CMO Gelderland) en ABF Research. Via gebruiksvriendelijke software kunnen de gegevens 
geraadpleegd worden. 

 De gegevens zijn afkomstig van landelijke bronnen, zoals het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS), Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), de GGD, de politie en diverse 
ministeries. Daarnaast verzamelt het kenniscentrum in Gelderland data(bestanden) om 
via het SIG te publiceren. 

 De gegevens zijn gegroepeerd op inhoud en op de geografische schaalniveaus van buurt 
tot en met provincie benaderbaar. De presentatie van de gegevens kan gemakkelijk 
overgenomen worden in een notitie, rapport of presentatie. 

 www.spectrum-gelderland.nl
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  Bijlage 4
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• Wat beweegt de ouderen op de woningmarkt
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• Iedereen wil oud worden, niemand wil het zijn
 Over het opplussen van woningen
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• Handreiking opplussen van woningen van oudere eigenaar bewoners
 VROM, november 2006



Leidraad opplussen84

Leidraad Opplussen
 Datum: november 2011 
 Auteur: Sabine Verkroost, Verkroost Advies
 Opdrachtgever: Provincie Gelderland
 Contactpersoon: Henk Langes



Provincie Gelderland

Markt 11

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

T (026) 359 90 00

www.gelderland.nl

Leidraad opplussen

Aan de slag

november 2011


