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1. INLEIDING  

 
In dit rapport lezen we het resultatenoverzicht van de enquête “Wonen gericht op de 
toekomst”, uitgevoerd bij huurders in de gemeente Kaag en Braassem. 
 
Het is goed om, ook als je nu nog fit en gezond bent, stil te staan bij het feit dat je 
woonwensen met de jaren kunnen veranderen. 
Senioren blijven tegenwoordig, al dan niet gesteund door de overheid, zo lang 
mogelijk zelfstandig wonen. 
De vrijwilligers van de Stiwo en stichting welzijn ouderen De Spil hebben in 2018 een 
enquête aan huis gehouden bij de huurders van de wooncorporaties Meer Wonen en 
Woondiensten Aarwoude.  
De enquête was enerzijds gericht op het toetsen van de woonwensen en anderzijds 
speciaal gericht op het bewust maken van wat het in de praktijk betekent om zolang 
mogelijk zelfstandig te wonen. 
Naast de vragen over het geschikt wonen, zijn de huurders ook bevraagd over 
veiligheid in- en om het huis en over de draagkracht van hun sociale netwerk. 
De vrijwilligers hebben de huurders voorzien van praktische informatie, tips en 
nuttige websites. 
 
Hierbij een woord van dank aan de vijftien vrijwilligers, die hieraan meegewerkt 
hebben. Bedankt Cokkie, Joke, Els, Genia, Mieke, Riet, Koos, Clazien, Mirjam, Suze, 
Judy, Trees, Twan, Els en Joke. Zij hebben deze enquêtes zorgvuldig afgenomen. 
Zonder hun grote betrokkenheid waren er geen gegevens en was dit verslag niet tot 
stand gekomen. 
 
Het rapport huisbezoeken “Wonen, gericht op de toekomst” is te vinden op  
www.swo-kaagenbraassem.nl 
 
Hier vindt u ook de lijst met tips en adviezen, die de huurders na het bezoek van de 
vrijwilliger ontvingen. 
  

http://www.swo-kaagenbraassem.nl/
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2. WERKWIJZE 

2.1 De doelstelling van de enquête. 

De doelstelling van het project "Wonen gericht op de toekomst” is tweeledig: 
 

1. De doelstelling van de woningcorporaties is inzicht te krijgen in de 
woonwensen van hun huurders.  
Dit om met het oog op de toekomst te bepalen waar nieuwe woningen aan 
moeten voldoen. Tevens zijn de individuele- en collectieve problemen, 
wensen en klachten op het gebied van het wonen gesignaleerd en terug 
gerapporteerd naar de woningcorporaties. 

2. De andere doelstelling is het prikkelen van huurders om na te denken over 
hun toekomst. Ze te stimuleren om te anticiperen op de toekomst: nu 
nadenken over hoe zij straks zelfstandig kunnen blijven en mee kunnen 
blijven doen in onze maatschappij.  
 

2.2 Hoe werkt het project  

De huurders worden per geboortejaar van de hoofdhuurder door Meer Wonen en 
Woondiensten Aarwoude per brief gevraagd om mee te doen met het onderzoek. 
(Zie Bijlage 1 Uitnodigingsbrief voor een bezoek) 
Huurders zonder interesse kunnen dit schriftelijk of telefonisch doorgegeven aan de 
woningcorporatie. Deze adressen geven ze niet door aan de ouderenadviseur van 
De Spil. De overige adressen ontvangt zij wel.  
Deze te bezoeken adressen verdeelt de ouderenadviseur onder de vrijwilligers. Zij 
nemen vervolgens contact op met de huurders en maken een afspraak voor een 
huisbezoek. 
Tijdens het huisbezoek, dat gemiddeld een uur duurt, neemt de vrijwilliger samen 
met de huurder een vragenlijst door. (Zie bijlage 2 vragenlijst.) 
In deze vragenlijst komen de thema’s wonen, veiligheid en het sociale netwerk aan 
de orde. 
Desgewenst geeft de vrijwilliger de huurder een lijst met tips en adviezen met 
betrekking tot het wonen gericht op de toekomst. Ook krijgt de bezochte huurder een 
telefoonkaart met daarop voor senioren belangrijke telefoonnummers. (Zie bijlage 3 
Telefoonkaart) 
De vrijwilliger schrijft naderhand een korte samenvatting van het bezoek en 
bespreekt zo nodig het gesprek en de ingevulde vragenlijst met de ouderenadviseur. 
Als de huurder tijdens het interview aangeeft prijs te stellen op contact met de 
woningcorporatie, geven we dat door aan Meer Wonen of Woondiensten Aarwoude. 
Wil de huurder contact met de ouderenadviseur, dan benadert zij de huurder en 
maakt zo nodig een afspraak.  
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2.3 Aantal deelnemers 

 

 Deelname Meer 
Wonen 

Deelname 
Woondiensten 
Aarwoude 

 

Totaal aantal 
huurders 

225 138 363 

geboortejaar    

1940 t/m 1943 67 43 110 

1944-1945 35 21 56 

1946-1947 43 27 70 

1948-1949 35 25 60 

1950 t/m 1952 45 22 67 

 
Een huisbezoek biedt de huurders van Kaag en Braassem de gelegenheid om 
kennis te nemen van de mogelijkheden die er zijn om informatie, advies of hulp te 
krijgen. Een huisbezoek kan voordelen bieden aan vitale ouderen, zoals nieuwe 
inzichten verschaffen die ze in de toekomst kunnen gebruiken. 
Uit eerder uitgevoerde huisbezoekprojecten, elders in het land, is gebleken dat veel 
ouderen onvoldoende op de hoogte zijn van het voor hen bestemde aanbod aan hulp 
en voorzieningen. 
 

2.4 Privacy 

 
De woningcorporaties en de ouderenorganisaties hechten veel waarde aan het 
waarborgen van de privacy van de ondervraagde huurders. Het gaat immers om 
persoonlijke gegevens. De vrijwilligers ondertekenen daarom voordat zij op 
huisbezoek gaan het privacy protocol. 
De opgehaalde informatie wordt anoniem ingevoerd in een registratiesysteem.  
Het beleid van de Stiwo’s met betrekking tot de privacy is te vinden in de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming op www.swo-kaagenbraassem.nl 
Het uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen gebeurt alleen als dit 
een gerechtvaardigd doel dient.  
Tijdens de enquête is aan de huurders toestemming gevraagd om de gegevens terug 
te mogen koppelen naar de woningcorporaties. 
De ouderenadviseur benadert alleen de geïnterviewde huurders die zelf aangegeven 
hebben dit op prijs te stellen. 
  

http://www.swo-kaagenbraassem.nl/
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3. WOONWENSEN: TOEKOMSTIGE WONING  

Het eerste deel van de enquête gaat over wonen in een geschikt huis, wanneer je 
minder mobiel wordt. Daarnaast onderzoeken we wat voor soort huizen senioren nu 
en in de toekomst aantrekkelijk vinden om in te wonen. 
De antwoorden van de huurders op dit onderdeel zijn zowel voor Woondiensten 
Aarwoude als Meer Wonen apart weergegeven. 
 

3.1 Woondiensten Aarwoude 

 
In het gebied van Woondiensten Aarwoude hebben 138 huurders uit de volgende 
dorpen meegedaan aan de enquête: 
 

 Deelname Percentage van het totaal 

Totaal woondiensten Aarwoude 138 100% 

Hoogmade 12 8,7% 

Woubrugge 37 26,8% 

Rijnsaterwoude 19 13,8% 

Leimuiden 70 50,7% 

 
 
Hieronder volgen een aantal vragen met de antwoorden van de huurders van 
Woondiensten Aarwoude. 
 
 
Op de vraag met wie de mensen wonen werden de volgende antwoorden gegeven:
  Alleenwonend    69  50 % 
  Samenwonend met partner 67  48,6% 
  Samenwonend met anderen 2  1,4%  
 
 
In wat voor soort woning woont u ?  

 Deelname Percentage van het totaal 

Totaal woondiensten Aarwoude 138 100% 

Eengezinswoning 102 73,9% 

Benedenwoning 13 9,4% 

Appartement (flat) met lift 15 10,9% 

Appartement (flat) zonder lift 3 2,2% 

Levensloopbestendige woning 3 2,2% 

Seniorenwoning  2 1,4% 
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Hoe lang woont u hier ? 
 

 
 
Op twee senioren na wisten alle respondenten dat senioren tegenwoordig langer 
zelfstandig thuis (moeten) blijven wonen. 
Hoewel de meeste huurders gelukkig nog prima zelfstandig kunnen wonen zonder 
aanvullende zorg, geven 39 respondenten, (iets meer dan 28%) direct aan dat de 
woning niet geschikt is voor mensen die moeilijk ter been zijn.  
Verder in het gesprek blijkt dat het aantal mensen dat hun huis aanvankelijk geschikt 
vindt, zakt van 99 naar 77 mensen. Dit zakt van 71% naar 55%. Zij geven aan dat, 
om het huis geschikt te maken voor mensen die slecht te been zijn, er wel 
aanpassingen nodig zijn zoals een traplift of een toilet op de bovenverdieping. Met 
het ouder worden geeft vooral het ontbreken van een toilet bij de slaapkamers 
problemen. 
De meeste mensen (93%) zijn op de hoogte van de mogelijkheden van 
woningaanpassingen. 
Van de ondervraagde huurders van Woondiensten Aarwoude zegt meer dan de helft 
(53%) dat zij geen servicecontract bij woningcorporatie hebben. Ook een extra 
klussendienst wordt door (90%) van de ondervraagden niet nodig geacht. 
 
Mist u voorzieningen in uw dorp ?  
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Welke voorzieningen mist u in uw dorp ? 

 
 
Huurders geven aan dat de voorzieningen niet altijd goed bereikbaar zijn voor 
ouderen, zoals bijvoorbeeld de winkels in Leimuiden. Dat geldt voor de senioren die 
in de zogenoemde kuil wonen. Voor hen is het moeilijk om met een rollator naar de 
winkels in het centrum te lopen. 
Of bijvoorbeeld de slechte bereikbaarheid van het gemeentehuis met het openbaar 
vervoer voor mensen die aan de andere kant van de gemeente wonen. Ook missen 
ze in Leimuiden een goede voorziening voor mensen met dementie. 
 
Aan de respondenten is de vraag voorgelegd of ze plannen hebben om te verhuizen. 
Driekwart, namelijk 103 van de ondervraagde huurders van Aarwoude, heeft geen 
verhuisplannen. 
Een aantal van hen zouden wel kleiner en gelijkvloers willen wonen, maar schrikken 
als ze horen hoe hoog de huurprijzen van de nieuwe ‘comfort/senioren woningen’ 
zijn.  
We hebben gekeken of de leeftijd van de hoofdhuurder van invloed is op 
verhuisplannen. 
 
Denkt u wel eens aan verhuizen? Antwoord per geboortejaar: 
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Het merendeel van de huurders van Aarwoude staat niet ingeschreven als 
woningzoekenden. Er zijn 49 van de 138 huurders die zich ingeschreven hebben op 
de betreffende website. 
 
Staat u ingeschreven als woningzoekende bij woningnethollandrijnland ? 

 
Naar wat voor soort woning bent u op zoek ? 
 

 
 
Van de 138 respondenten van Woondiensten Aarwoude zijn er 33 op zoek naar een 
woning in de gemeente Kaag en Braassem en 6 respondenten zoeken de andere 
woning niet speciaal in de eigen gemeente. 
 

 Zoekt naar een huis  Percentage van het totaal 

Totaal op zoek in 39 100% 

   

Leimuiden 20 52% 

Woubrugge 6 15% 

Hoogmade 2 5% 

Rijnsaterwoude 0 0% 

Roelofarendsveen 1 2,5% 

Oude Wetering 1 2,5% 

Geen voorkeur binnen de 
gemeente K&B 

3 7,5% 

Buiten de gemeente 6 15,5% 
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Van de mensen die in Kaag en Braassem zoeken zijn 9 mensen die aangeven dat 
deze keus direct te maken heeft met de voorzieningen. De andere 24 mensen geven 
aan dat de aanwezigheid van voorzieningen voor hen niet op de eerste plaats komt. 
 
Welke voorzieningen wenst U in de directe omgeving van de “nieuwe”woning ? 
 

 
 
 
Naast de vraag waar de woningzoekenden willen wonen, vindt de woningcorporatie 
belangrijk: Hoe willen de senioren in de toekomst wonen ? 
 
 
Wilt u liever wonen in een complex waar alleen senioren wonen ?  

 Deelname Percentage van het totaal 

Totaal  138 100% 

Ja 9 6,5% 

Nee 24 17,4% 

Geen voorkeur 25 18,1% 

Niet van toepassing 80 58% 

 
 
     

Wilt u liever met meer generaties in een complex wonen ? 

 Deelname Percentage van het totaal 

Totaal  138 100% 

Ja 22 15,9% 

Nee 8 5,8% 

Geen voorkeur 28  20,3% 

Niet van toepassing 80 58% 
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Indien U wilt verhuizen, wat heeft u tot nu toe hiervan weerhouden ?  

 
 
Er zijn 124 huurders (90%) tevreden over de woondiensten Aarwoude.  
Dat betekent dat er ook ontevreden huurders zijn. Dit zijn er totaal 13 want 1 huurder 
heeft geen mening. 
 
 
Bent u over het algemeen tevreden over de woningcorporatie ? 

 
 
 
In totaal geven 34 huurders ( 25%) aan dat ze het prettig vinden als Woondiensten 
Aarwoude contact met hen opneemt. 
Dit kan zijn over informatie over verhuizen of hulp bij het inschrijven als 
woningzoekenden, maar ook achterstallig onderhoud of hoe krijg ik op de 
bovenverdieping een toilet. Ook het ontbreken van rookmelders en een brandtrap 
wordt een paar maal aangegeven.  
Deze verzoeken en opmerkingen zijn doorgespeeld naar Woondiensten Aarwoude.   

Buren/omgeving

huurprijs

geen goed aanbod

gezondheid nog goed

tuin

geen reden
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3.2 Meer Wonen 

 
In het gebied van woningcorporatie Meer Wonen hebben 225 huurders meegedaan 
aan de enquête uit de volgende dorpen: 
 

 Deelname Percentage van het totaal 

Totaal Meer Wonen 225 100% 

Roelofarendsveen 159 70,7% 

Oude Wetering 34 15,1% 

Nieuwe Wetering 5 2,2% 

Rijpwetering 15 6,7% 

Oud Ade 5 2,2% 

Kaag 7 3,1% 

 
Hieronder volgen een aantal vragen met de antwoorden van de huurders van Meer 
Wonen. 
 
Op de vraag met wie de mensen wonen werden de volgende antwoorden gegeven:
  Alleenwonend    91  40 % 
  Samenwonend met partner 132  59% 
  Samenwonend met anderen  2        1%  
 

   
In wat voor soort woning woont u ?:  

 Deelname Percentage van het totaal 

Totaal Meer Wonen 225 100% 

Eengezinswoning 175 73,9% 

Benedenwoning 8 9,4% 

Appartement (flat) met lift 20 10,9% 

Appartement (flat) zonder lift 4 2,2% 

Levensloopbestendige woning 1 2,2% 

Seniorenwoning/flat  8 1,4% 

Aanleunwoning 9 4% 
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Hoe lang woont u hier ? 
 

 
 
 
Alle respondenten wisten dat senioren tegenwoordig langer zelfstandig thuis 
(moeten) blijven wonen. 
Hoewel de meeste huurders gelukkig nog prima zelfstandig kunnen wonen zonder 
aanvullende zorg, geven 73 mensen (iets meer dan 32%) direct aan dat de woning 
niet geschikt is voor mensen die moeilijk ter been zijn. Na wat doorpraten blijkt dat 
het aantal mensen die hun huis aanvankelijk geschikt achten van 152 (67,6%) naar 
118 (52,4%) zakt. Zij geven aan dat hun huis wel aanpassingen nodig heeft zoals 
een traplift of een toilet op de bovenverdieping, om geschikt te zijn voor mensen die 
slecht ter been zijn.  
 
Vindt u uw huidige woning geschikt om in te wonen wanneer u minder mobiel 
bent ? 
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Veel mensen, 191 van de 225, (85%) zijn op de hoogte van de mogelijkheden van 
woningaanpassingen. 
Van de ondervraagde huurders van Meer Wonen zegt een derde (30%) dat zij geen 
servicecontract bij hen hebben. Een extra klussendienst wordt door de meeste (91%) 
van de ondervraagden niet nodig geacht. 
 
Mist u voorzieningen in uw dorp ? 

 
 
Wat opvalt is dat veel huurders (50) bij deze vraag aangeven dat zij winkels missen 
en dan wel specifiek een goede schoenenwinkel. Het is een idee om mensen er op 
te wijzen dat er regelmatig een schoenenverkoop voor senioren georganiseerd wordt 
in Huize Jacobus aan de Saskia van Uylenburchlaan in Oude Wetering. 
 
Aan de respondenten is ook de vraag voorgelegd of ze plannen hebben om te 
verhuizen. Iets meer dan de helft (56,4%) namelijk 127 van de ondervraagde 
huurders van Meer Wonen heeft geen verhuisplannen. Regelmatig zeggen de 
huurders dat de toename van huur bij verhuizen hen tegenhoudt. Iets minder dan de 
helft namelijk 98 mensen denk wel eens na over verhuizen. Rond de 77 jaar (1946) 
is de verhuiswens hier het grootst. 
 
Denkt u wel eens aan verhuizen? Antwoord per geboortejaar: 
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Denkt u wel eens na over verhuizen ? 
 

 
 
Er zijn 127 van de 225 huurders van Meer Wonen ingeschreven op de website voor 
woningzoekenden : 
 
Staat u ingeschreven als woningzoekende bij woningnethollandrijnland ? 

 
 
Naar wat voor soort woning bent u op zoek ? 
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Van de respondenten van Meer Wonen, die op zoek zijn naar een ander huis, 
zoeken 101 huurders naar een woning in de gemeente Kaag en Braassem en 5 
huurders zoeken de andere woning niet speciaal in de eigen gemeente. 
Het blijkt dat 26 huurders van Meer Wonen in meerdere dorpen zoeken.  
 
Zie tabel 

 Op zoek naar een 
huis  

Percentage van het totaal 

Totaal aantal plaatsen 
waar men zoekt: 

132 100% 

Roelofarendsveen 90 68,4% 

Oude Wetering 28 21,4% 

Nieuwe Wetering 1 0,7% 

Rijpwetering 2 1,5% 

Oud Ade 2 1,5% 

Woubrugge 1 0,7% 

Hoogmade 1 0,7% 

Leimuiden 1 0,7% 

Rijnsaterwoude 1 0,7% 

Buiten de gemeente 5 3,7% 

 
 
Er zijn 48 mensen die aangeven dat de keus voor een ander huis direct te maken 
heeft met de voorzieningen. Voor de andere mensen komen de voorzieningen niet 
op de eerste plaats bij de keus voor een ander huis. 
 
Welke voorzieningen wenst u in de directe omgeving van uw “nieuwe”woning? 
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Naast de vraag waar de woningzoekenden willen wonen is, het voor de 
woningbouwcorporatie belangrijk; Hoe willen de senioren in de toekomst wonen? 
 
 
Wilt u liever wonen in een complex waar alleen senioren wonen ? 

 Deelname  Percentage van het totaal 

Totaal  225 100% 

Ja 26 11,6% 

Nee 40 17,8% 

Geen voorkeur 52 23,1% 

Niet van toepassing 107 47,6% 

 
 
Wilt u liever met meer generaties wonen in een complex ?  

 Deelname  Percentage van het totaal 

Totaal  225 100% 

Ja 55 24,4% 

Nee 22 9,8% 

Geen voorkeur 40 17,8% 

Niet van Toepassing 108 48% 

 
 
Indien U wilt verhuizen, wat heeft u tot nu toe hiervan weerhouden ? 

 
 
  

buren/omgeving

huurprijs

geen goed aanbod

goede gezondheid
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De meeste huurders, namelijk 213 (bijna 95%), zijn tevreden over Meer Wonen.  
Dit betekent dat er ook ontevreden huurders zijn. Dit waren er totaal 12 van de 225. 
 
Bent u over het algemeen tevreden over de woningcorporatie ? 

 
In totaal geven 40 huurders ( 18%) van de ondervraagden aan dat ze het prettig 
vinden als Meer Wonen contact met hen opneemt. 
Huurders geven aan behoefte te hebben aan informatie over verhuizen of willen hulp 
bij het inschrijven als woningzoekende. Ook informatie over het aanpassen van de 
badkamer en een toilet op de bovenverdieping wordt regelmatig genoemd. Andere 
huurders melden achterstallig onderhoud. In verband met veiligheid worden 
brandblussers en een goede vluchttrap gemist. In het kader van duurzaamheid 
geven huurders aan graag zonnepanelen op hun dak te willen. 
Deze verzoeken en opmerkingen zijn doorgespeeld naar Meer Wonen.  
 

3.3 Verschillen en overeenkomsten Wooncorporaties 

 
Veel antwoorden die huurders van Woondiensten Aarwoude geven komen overeen 
met de antwoorden van de huurders van Meer Wonen. 
Op de vraag: in wat voor soort woning woont u, zien we bij beiden dat veel huurders 
al vele jaren in hun eengezinswoning wonen. 
Een gedeelte van de huurders van Meer Wonen geeft aan in een aanleunwoning te 
wonen. Dit type woning, naast een verzorgingshuis, vinden we niet in het 
woningbestand van Woondiensten Aarwoude. 
 
In de woningen van Woondiensten Aarwoude vinden we 50% alleenstaanden terwijl 
dit voor Meer Wonen maar 40% is. Hier treffen we meer mensen die samenwonen 
met een partner ( 60%). 
De huurders van Meer Wonen ( 56,4%) staan aanzienlijk vaker ingeschreven als 
woningzoekenden dan huurders van Woondiensten Aarwoude ( 35,5%)  
De meeste van deze woningzoekenden zoeken een appartement met lift. 
 
Ook geven de huurders van Meer Wonen, namelijk 32%MW en 28%AW, iets vaker 
aan dat ze hun woning niet geschikt vinden om in te wonen als ze minder mobiel 
worden. 
Sommige huurders willen wel verhuizen maar schrikken terug van hogere huur. 
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De ervaring leert dat niet alle huurders op de hoogte zijn dat je als woningzoekende 
ingeschreven moet staan om in aanmerking te komen voor een andere sociale 
huurwoning. 
 
Regelmatig geven huurders aan dat zij moeite hebben met het toewijzingsbeleid van 
hun woningcoöperatie. Het verbaast hen dat mensen uit andere gemeenten 
voorgaan op inwoners uit het eigen dorp. Zij weten niet dat de inschrijftijd van 
woningzoekenden uit de hele regio bepalend is voor de toewijzing van een 
vrijgekomen huurwoning. 
Ook het feit dat er soms jonge mensen wonen in een woning die aanvankelijk voor 
55+ers bestemd was, wekt verontwaardiging. 
De praktijk ziet er soms anders uit dan dat de huurders wenselijk vinden. 
 
Regelmatig geven huurders aan dat een verhuizing naar een appartement voor hen 
kleiner wonen voor meer geld betekent. 
Maar bij een verhuizing verandert vaak ook de woonomgeving, en daarmee de 
voorzieningen en de sociale contacten. Daarom woont misschien een groot deel 
van de senioren nog steeds in een eengezinswoning. En dat maakt dat van hen 
een groot deel “beslist niet” wil verhuizen naar een geschiktere woning in een 
ander dorp. 
 
Op het moment dat dit rapport tot stand komt is het aantal huurders dat ongeschikt 
woont reeds gewijzigd. Eind 2018 zijn namelijk de nieuwe appartementen van Meer 
Wonen in de Oevers opgeleverd 
Vrijwel al deze huurders zijn afkomstig uit Kaag en Braassem en 43 appartementen 
zijn verhuurd aan mensen die een sociale huurwoning in de gemeente achterlieten. 
 

4. VEILIGHEID 

Zowel de huurders van Woondiensten Aarwoude als de huurders van Meer Wonen 
voelen zich veilig in en om hun huis. De enkeling die zich niet veilig voelt, heeft vaak 
recent een nare ervaring met bijvoorbeeld inbraak of oplichting van nabij 
meegemaakt. 
De huurders zijn blij met de tips en adviezen op het gebied van veiligheid, die ze van 
de vrijwilligers ontvangen. Verschillende huurders geven aan graag te zien dat er 
brandblussers, een goede brandtrap en branddekens in het pand aanwezig zijn. 
Tijdens het gesprek blijkt dat huurders regelmatig geen goed werkende of helemaal 
geen brandmelders in hun woning hebben. Dan wordt er voorgenomen om de 
brandmelders aan te schaffen of in orde te maken. 
Ook wordt er voorgesteld om in seniorenwooncomplexen regelmatig 
brandoefeningen te organiseren. 
Opvallend is dat meer dan 90% van de huurders aangeeft dat zij op de hoogte zijn 
van maatregelen ter voorkoming van inbraak en oplichting. 
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5. NETWERKEN 

Voor mensen die hulpbehoevend worden en langer thuis blijven wonen is het 
belangrijk dat zij in een geschikt huis wonen. Daarnaast zullen zij ook meer zorg en 
ondersteuning in hun eigen huis nodig hebben. Waar voorheen werd gesproken van 
een verzorgingsstaat, waarin de staat verantwoordelijk was voor het verlenen van 
zorg en het bevorderen van welzijn, spreken we nu van Participatiesamenleving, 
waarin burgers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid en 
welzijn. 
Daarbij wordt verwacht van burgers dat ze zelf de regie voeren over hun leven, hun 
competenties inzetten voor zichzelf en anderen en in eerste instantie terugvallen op 
hun sociale netwerk voor zorg en ondersteuning. 
Dit vraagt om vertrouwde mensen dicht in de buurt. Families wonen steeds vaker 
verder uit elkaar en kinderen zijn druk met een eigen leven.  
Op de vraag: Kunt u nu en in de toekomst een beroep doen op mensen om u heen 
(netwerk), geeft 82% van de ondervraagden aan een beroep op anderen te kunnen 
doen. 
De huurders van Meer Wonen geven vooral aan dat zij naast een beroep op hun 
partner, een beroep op kinderen en andere familie zullen doen. Van de huurders van 
Woondiensten Aarwoude hebben we eerder gezien dat zij vaker alleen wonen. Deze 
huurders geven vaker aan een beroep op vrienden en kennissen te zullen doen.  
 

Kunt u nu en in de toekomst een beroep doen op mensen om u heen ? 
(netwerk): 

Aarwoude 
 

 
Meer Wonen 
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Denkt u dat de hulp die u kan krijgen voldoende zal zijn? 
Van de huurders van Aarwoude geeft meer dan 61% aan dat ze verwachten dat de 
geboden hulp voldoende zal zijn.  
Daar tegenover zien we dat deze verwachting een stuk lager is voor de huurders van 
Meer Wonen namelijk 47,6%. Hier geven meer huurders aan dat ze verwachten dat 
de hulp niet voldoende zal zijn of dat zij deze vraag op dit moment niet kunnen 
beantwoorden. 
 
 

Denkt u dat de hulp die u kan krijgen voldoende zal zijn ? 
 

Aarwoude 
 

 
Meer wonen 
 

 
 
 
Meer den 90% van de mensen is op de hoogte van wat mantelzorg is. Toch is er 
maar een klein percentage dat zichzelf mantelzorger noemt. Er zijn drie huurders die 
aangeven bij hun mantelzorgtaken meer ondersteuning te wensen. 
Meer dan driekwart van de mensen weet dat er ook een beroep gedaan kan worden 
op vrijwilligers van vrijwilligersorganisaties zoals de Stiwo’s, Zonnebloem en Amandi-
thuis. 
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Door andere mensen te ontmoeten in club en verenigingsverband of door zelf 
vrijwilligerswerk te doen, staan we actiever in het leven en vergroten we ons netwerk. 
Vandaar de vraag: 
 

Bent u lid van een club of vereniging ? 
 

Aarwoude 
 

 
 

Meer wonen 
 

 
 

 
Op de vraag: “Bent u over het algemeen tevreden over het aantal contacten dat u 
heeft”, zegt meer dan 95% van de ondervraagde huurders dat zij tevreden zijn over 
hun contacten. Een kwart van de mensen denkt dat nieuwe contacten wel in de 
eigen buurt te vinden zijn. 
 
Op de vraag of men vrijwilligerswerk doet, geven oudere huurders aan dit wel 
gedaan te hebben, maar dit nu niet meer te doen. Minder dan de helft van de 
ondervraagde mensen doet momenteel vrijwilligerswerk. Gelukkig geven de jongere 
mensen aan dat zij wel geïnteresseerd zijn in het doen van vrijwilligerswerk. Na de 
enquêtes hebben we met 18 mensen contact opgenomen over het doen van 
vrijwilligerswerk. Hierna zijn er verschillende mensen daadwerkelijk als vrijwilliger 
gestart. 
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Op onze laatste vraag: Indien u zorg nodig heeft, weet u hoe u dit kunt regelen blijkt 
dat de huurders van Aarwoude de zorg beter weten te vinden dan de huurders van 
Meer Wonen. 
 

Indien u zorg nodig heeft, weet u hoe u dit kunt regelen ? 
 

Aarwoude 
 

 
 

Meer wonen 
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6. TOT SLOT 

 
Dit verslag geeft de woningcorporaties inzicht in de woonwensen van huurders uit 
Kaag en Braassem. 
We zien dat de meeste ouderen in het eigen huis willen blijven omdat ze tevreden 
zijn over de huidige woning en de omgeving. Dit ondanks gemis van bepaalde 
voorzieningen. 
 
We constateren dat huurders lang wachten met nadenken over de toekomstige 
woonwensen. Terwijl door hier op tijd mee aan de slag te gaan er meer geregeld kan 
worden. Het advies naar huurders is dan ook: “ Wacht niet langer. Juist als u op tijd 
begint is er meer mogelijk dan u wellicht denkt”. 
 
De individuele wensen, vragen en klachten van de huurders voor Woondiensten 
Aarwoude en Meer Wonen zijn door de ouderenadviseur aan de desbetreffende 
woningcorporatie doorgegeven. 
Daarnaast hebben acht huurders van Woondiensten Aarwoude en zestien huurders 
van Meer Wonen aangegeven contact te willen met de ouderenadviseur.  
Deze huurders wilden meer informatie over activiteiten, hulp bij het aanvragen van 
zorg en huishoudelijke hulp, vervoersvergoeding, gehandicaptenparkeerkaart of -
parkeerplaats via de WMO. Deze hulpvragen zijn door de ouderenadviseur in 
behandeling genomen. 
Over het algemeen zijn de interviews goed verlopen.  
Bij het maken van een afspraak door de vrijwilligers gaven de huurders onder de 70 
jaar vaker aan dat zij het interview “Wonen, gericht op de toekomst” niet nodig 
vonden, omdat alles nog prima gaat.  
De vrijwilligers zelf vonden het ook lastiger om deze mensen goed te adviseren 
omdat zij nog zeer vitaal zijn en regelmatig jonger dan de vrijwilliger zelf.  
Door deze jongere huurders te bezoeken hebben we wel een aantal mensen weten 
te interesseren voor het doen van vrijwilligerswerk 
 
Tot slot het beleid om ouderen langer thuis te laten wonen, ook als ze zorg nodig 
hebben, vraagt om comfortabele en veilige huurwoningen met aangepast sanitair en 
liefst gelijkvloers en zonder drempels.  
Juist omdat veel huurders aangeven niet te willen verhuizen vraagt dit naast 
nieuwbouw ook om renovatie van de huidige huurwoningen. 
Moge dit verslag van invloed zijn bij de uitdaging om voor voldoende geschikte 
woningen voor de ouderen van Kaag en Braassem te zorgen. 
 
 
 
.



 

 

Wonen gericht op de toekomst 2018 Pagina 26 van 33 
   

7. BIJLAGEN:  

7.1 Bijlage 1 Uitnodigingsbrief voor een bezoek 

     
 
Geachte huurder, 

 

Stichting MeerWonen / Woondiensten Aarwoude voert samen met ouderenorganisaties De Spil en 

Stiwo een onderzoek uit onder onze huurders van 65 tot en met 77 jaar. Senioren moeten steeds 

langer zelfstandig wonen en zo lang u mobiel bent gaat dat waarschijnlijk prima. Het komt helaas ook 

voor dat uw woning of buurt niet meer helemaal bij uw situatie past. Het onderzoek heet daarom ook 

‘Wonen gericht op de toekomst’. 

 

Wat houdt het onderzoek in?  

Wij willen onder andere graag weten of u alle mogelijkheden benut die er zijn om ook op langere 

termijn in uw woning te kunnen blijven wonen. Of misschien denkt u zelfs wel eens na over verhuizen? 

De uitkomsten van dit onderzoek geven ons inzicht in de woonwensen van onze huurders en meer 

duidelijkheid over welke vragen er bij u leven. Op langere termijn kunnen wij op basis van deze 

informatie bepalen waaraan onze nieuwe woningen moeten voldoen, om langer zelfstandig te kunnen 

wonen. 

 

Werkt u mee?  

Als u mee wilt werken aan dit onderzoek hoeft u niets te doen. Eén van de vrijwilligers van De Spil  of 

Stiwo neemt contact met u op om een afspraak te maken bij u thuis. Aan de hand van de vragenlijst 

voert u samen een persoonlijk gesprek, waarin ook al úw vragen en opmerkingen besproken kunnen 

worden. Mocht u niet willen meewerken, dan kunt u dit aangeven op bijgaand antwoordformulier of bel 

ons op telefoonnummer (Meer Wonen/ Woondiensten Aarwoude) Wij stellen het op prijs als u de 

reden van afzegging ook doorgeeft.  

 

Wij hopen van harte dat u mee wilt werken en de vrijwilligers zien uit naar een prettig gesprek.  

 

Met vriendelijke groet, 

Manager Wonen 
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7.2 Bijlage 2 Vragenlijst “Wonen gericht op de toekomst” 
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7.3 Bijlage 3 Telefoonkaart 

 

      Stichting Welzijn Ouderen            
 

Instantie: Informatie: Telefoonnummer: 

Ouderenadviseur: 
Rettie Bentvelsen 
 

Voor hulp en advies.  
Huisbezoek op afspraak. 
 

 
06- 511 03212 
 

Infolijn De Spil 
werkdagen 9.00-11.00 uur 

Aanvragen: Burenhulp, Combibus,  
Papierwinkel, Klussendienst, 
Fietsmaatjes, 
Diverse activiteiten senioren 

071- 331 7967 

Tafeltje dek je: 
Leimuiden/Rijnsaterwoude 
Woubrugge 
Hoogmade 
 
Infolijn De Spil (overige 
kernen) 

 
Aan/afmelden van 9.00-10.00 uur, 
een werkdag van tevoren 
 
 
Aan/afmelden van 9.00-11.00 uur, 
een werkdag van tevoren 

 
0172- 508 065 
0172- 518 389 
06- 247 65732 
bgg. 071 5018163 
071- 331 7967 

Alarmering: 
Leimuiden/Rijnsaterwoude  
Hoogmade/Woubrugge  
Infolijn De Spil (overige 
kernen) 

 
Dhr. J. Hollem (contactpersoon) 
Mevr. J. Terhorst 
(contactpersoon)  
werkdagen van 9.00-11.00 uur 

 
0172- 508 914 
0172- 519 137 
071- 331 7967 

Wmo-loket 
 

Aanvragen: huishoudelijke hulp 
Vervoersvoorzieningen 
Woningaanpassing, 
Rolstoelen langdurig gebruik 

071- 332 7272 
vragen naar 
gemeente  Kaag  
en Braassem 

Kernteam  
9.00 – 17.00 uur 

Multiproblemen of complexe 
hulpvragen 
info@kernteamkb.nl 

088- 254 2355 

TOM in de buurt 
Kaag en Braassem 
 

Voor langdurige ondersteuning 
zoals dag invulling en 
dagbesteding 
Team.kaagenbraassem@ 

088- 900 4567 
Team  Kaag en 
Braassem 
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tomindebuurt.nl 

Algemeen alarmnummer 
Ambulance, Brandweer, 
Politie 
Politie 

Voor spoedeisende hulp 
 
 
Niet spoedeisende situaties 

112  
 
 
0900- 8844 

Instantie: Informatie: Telefoonnummer: 

Woningnet Holland 
Rijnland 

Inschrijven voor een sociale 
huurwoning, alleen via e-mail: 
www.woningnethollandrijnland.nl 

 

Meer Wonen info@stichtingmeerwonen.nl 071- 331 5000 

Woondiensten Aarwoude info@woondienstenaarwoude.nl 0172- 503 555 

Gemeente 
Kaag en Braassem 

Gemeentelijke belastingen, 
Burgerzaken, Leefomgeving 
info@kaagenbraassem.nl 

071- 332 7272 

Gemeente Alphen a/d Rijn 
Serviceplein 
Unit Werk en Inkomen 

Bijzondere bijstand 
Minima regeling 
Schuldhulpverlening 

140172 
Vragen naar: 
Alphen a/d Rijn 

Regiotaxi Taxiververvoer van deur tot deur reis reserveren 
0900-2022368 

Stichting Amandi Thuis 
Vrijwilligers Palliatieve 
Terminale Zorg  

Aanvullende zorg thuis voor 
stervenden en hun verwanten 
door  geschoolde vrijwilligers 

 
06- 222 97924  
 

Mantelzorgondersteuning 
De Driemaster 

Ondersteuning mantelzorgers 06- 387 57278 

Huisartsenpost Voor medische hulp buiten 
kantooruren 

0900-5138039 

WIJdezorg Verzorginglocatie Jacobus en 
Woudsoord, 
persoonlijke verzorging en 
verpleging thuis en huishoudelijke 
hulp 

088- 209 1000 

Buurtzorg Team 1 
                   Team 2 
                   Team 3 

Persoonlijke verzorging en 
verpleging thuis 

06- 535 75040 
06- 208 50435 
06- 106 86554 

ActiVite 
Thuiszorg 
Woonservicecentrum en 
OCD Hof van Alkemade 

Persoonlijke verzorging en 
verpleging thuis en huish.lijke 
hulp.  
Kleinschalig wonen 
Ontmoetingscentrum Dementie 

 
071- 516 1415 
071- 573 0230 
071- 573 0233 
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Thuiszorgwinkel Vegro Uitleen, verhuur en verkoop 
verpleegartikelen 

0800-2887766 

Meldpunt huiselijk geweld 
Veilig Thuis 

Informatie ouderenmishandeling, 
relatiegeweld, verwaarlozing etc. 

0800– 2000 

Meldpunt Zorg en Overlast Informatie en advies bij 
ongewenste situaties 

0900-1102040 

Sensoor Telefonische hulpdienst 7 dgn 
p.w. 

071- 512 5202 

Zilverlijn Voor een gezellig gesprek 0900-6080100 

Betaalpas blokkeren (zelf invullen) ………………………… 
 
 


