
ouderen opgezet om in deze wensen te voorzien.  
Sommige ouderen wonen in een woongroep met 
gelijkgestemde ouderen, andere wonen samen met 
studenten. In het project Naar Verantwoorde  
Rebellie draait het om de vraag hoe nieuwe  
woonvormen voor ouderen tot een succes  
gemaakt kunnen worden, voor én met ouderen.

UITGAVE

10 - 2020

NIEUWSBRIEF

De studenten startten hun onderzoek tijdens het 
hoogtepunt van de corona-uitbraak, wat vroeg om 
een extra dosis creativiteit, geduld en flexibiliteit. 
Met hulp van diverse projectpartners 
(zoals Habion, SOR) en andere welwillende 
organisaties (o.a. LVGO en iZi Gezond Lang 
Thuis) is het hen gelukt hun onderzoek uit te voeren 
en succesvol af te studeren. De studenten hebben 
documenten bestudeerd (zoals beleid over inspraak 
en technologie) en interviews gehouden met 
bewoners (jong en oud), bestuurders, ondernemers 
en professionals. Via deze weg willen we alle 
betrokkenen nogmaals hartelijk danken voor hun 
hulp!

--- WAAR WILLEN OUDEREN WONEN,               

     HOE EN MET WIE?

Veel ouderen willen het liefst zelfstandig blijven 
wonen, maar wel in nabijheid van anderen.  
Om gezellig een praatje te maken of een kop koffie 
te drinken. En om elkaar te ondersteunen als dat 
nodig is. Maar ook met passende mogelijkheden tot 
formele zorg, thuis en op maat. Er worden steeds 
vaker nieuwe woonvormen voor – en met –  

--- VIJF SCRIPTIES OVER REBELLIE,  

      INSPRAAK, TECHNOLOGIE EN  

      EENZAAMHEID

In de periode februari-juni 2020 hebben vijf 
Masterstudenten van de opleiding Health 
Economics, Policy & Law van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam bijgedragen aan het 
Verantwoorde Rebellie project. Universitair 
docent en senior onderzoeker Marianne van 
Bochove heeft de studenten begeleid. Zij heb-
ben elk een eigen vraagstuk rond langer thuis 
wonen en collectieve woonvormen onderzocht: 

• Op welke manieren worden ouderen be-
trokken bij het oprichten en draaiende 
houden van collectieve woonvormen? 

• Wat vinden zij goed gaan en wat kan 
beter in de bewonersparticipatie?  

• Beschermt het collectief wonen tegen 
gevoelens van eenzaamheid, ook in 
tijden van corona?  

• Hoe kan technologie ouderen helpen om 
langer zelfstandig te kunnen zijn? 



1. Méér inspraak is niet altijd beter.  
Zelfbestuur van bewoners wordt vaak als 
hoogst haalbare doel gezien. Maar be- 
woners zelf kunnen of willen dat niet altijd. 
Ze willen graag een duidelijk aanspreek-
punt vanuit de woningcorporatie die,  
als dat nodig is, als onafhankelijke partij 
helpt met knopen doorhakken. 

2. Niet papier maar praktijk is bepalend.  
Bij participatie gaat het minder om hoe dit 
op papier is vastgelegd – welke stappen 
gevolgd worden, wie wanneer betrokken 
is – en meer om hoe dit in de praktijk wordt 
vormgegeven. ‘Traditionele’ en ‘nieuwe’ 
vormen van inspraak kunnen daarom in de 
praktijk net zo goed werken. 

3. Ondernemers vaak rebelser dan  
bestuurders.  
Ondernemers die een initiatief zijn gestart 
durven meestal meer buiten de lijntjes te 
kleuren dan bestuurders van grotere  
organisaties.  
 

--- OVERKOEPELENDE CONCLUSIES

Femke Nouws, MSc 

--- HET OPZETTEN VAN NIEUWE     

     WOONVORMEN: OMGAAN MET 

     WET- EN REGELGEVING

Fascinatie: theorie én praktijk  
De beleidsmatige kant van de zorg heeft altijd 
mijn interesse getrokken, dus echt de  
organisatiekunde van de gezondheidszorg.  
Het onderzoek lopend op de Haagse  
Hogeschool en Erasmus Universiteit sloot  
perfect aan op mijn stage bij de Rabobank, 
waar ik binnen Sectormanagement Zorg 
onderdeel was van de werkgroep ‘Langer  
Zelfstandig Thuis’. Vandaar dat ik de invloed 
van wet- en regelgeving en de rol van  
bestuurders/ondernemers binnen mijn scriptie 

Bestuurders gebruiken wel hun positie om  
verandering mogelijk te maken. Beide groepen 
leveren veel inspanning om bewoners bij hun 
initiatief te betrekken. 

4. Ouderen gebruiken technologie eerder bij  
ervaren noodzaak en sociale steun.  
Als ouderen het nut van een bepaald hulpmiddel 
niet inzien, zijn zij minder geneigd het te  
gebruiken. Tijdens de corona-uitbraak werd een 
smartphone of een tablet opeens een ‘need to 
have’ in plaats van ‘nice to have’.  
Ook een positieve houding van familie en  
zorgprofessioals helpt bij de acceptatie. 

5. Woongroepen beschermen tegen  
eenzaamheid, maar niet altijd en niet iedereen.  
In woongroepen kijken bewoners vaak nog wat 
meer naar elkaar om dan elders. Maar de ene 
woongroep is hechter dan de andere. En som-
mige bewoners vallen buiten de boot. Corona 
heeft veel impact gehad op de bewoners van 
woongroepen, maar ze hebben meestal geen 
eenzaamheid ervaren.

heb meegenomen. De combinatie van studie 
en stage vormde het ideale toneel om de  
theorie en praktijk naast elkaar te bestuderen. 

Resultaten: stoute schoenen, gedeelde 
visie en lange adem
Bestuurders hebben veel invloed, maar 
worden vooral geleid door de bestuurlijke 
kaders van de organisatie waar ze werkzaam 
zijn. Ondernemers trekken vaker en  
makkelijker de stoute schoenen aan, om hun 
plannen te realiseren. Maar beiden zijn  
gedreven om de woonzorgbranche continu 
te blijven verbeteren en de mens centraal te 
stellen. 

Daarnaast is een gedeelde visie met alle 
neuzen de dezelfde kant op essentieel om tot 
een succesvol eindresultaat te komen. Tevens 
is een lange adem noodzakelijk, de meeste 
projecten hebben een doorlooptijd van 10 tot 
15 jaar. 



Treffende uitspraak
“Als je moet gaan tenderen Femke, ik ben wat 
dat betreft gewoon eigenwijs. Ik tender  
gewoon nooit. Punt.” – Ondernemer, april 2020

Het eigenwijze karakter van de ondernemers 
kon ik ontzettend waarderen, met hen heb ik 
hele leuke, interessante gesprekken kunnen 
voeren. Zeker omtrent hun ideeën over nieuwe 
woonzorgconcepten voor senioren. De kwali-
tatieve kant van het onderzoek vond ik daarom 
ook het leukste.

Advies: doe waar je goed in bent
Zoek de juiste samenwerkingspartners en 
blijf doen waar je als individu goed in bent. 
Zorgverleners verlenen de zorg, bouwbe-
drijven bouwen en bestuurders geven sturing. 
Een duidelijke taakverdeling en een taken- 
lijst zorgen voor overzicht en op deze manier 
worden de kwaliteiten van iedereen ten volste 
benut en blijft de samenwerking soepel. 
 
Hiernaast is de rol van de gemeente vaak  
cruciaal, zeker sinds de decentralisatie hebben 
zij een groot deel van de verantwoorde-
lijkheden op zich gekregen. Dus een goede 
samenwerking met de gemeente, 
burgemeester en wethouders raad ik ten 
zeerste aan. 

Fascinatie: zorg organiseren in een  
vergrijzende samenleving
In mijn schoolloopbaan heb ik altijd grote 
interesse en fascinatie gehad voor zorg en alle 
aspecten die daarbij komen kijken. Zoals velen 
weten vergrijst de samenleving gestaag, wat 
verschillende moeilijkheden met zich mee kan 
brengen. Zo stijgen onder andere de zorg-
kosten waar oplossingen voor moeten worden 
bedacht. Mensen hebben langer en vaak in-
tensievere zorg nodig, mede door de stijgende 
leeftijd en dus vergrijzing. Langer thuis wonen 
is dan ook een trend die de laatste jaren meer 
en meer zichtbaar wordt, ook wel ‘aging-in-
place’. Maar hoe moeten we dit indelen, om 
kosten te drukken, om eenzaamheid te onder-
drukken en ‘shared decision-making’ mee te 
nemen in de vormgeving? 

Resultaten: samenspraak en oog voor  
diversiteit binnen ouderengroep 
Meer inspraak mogelijkheden is niet altijd 
beter. Vaak wordt gedacht dat hoe hoger 
op de participatieladder, hoe beter. Uit mijn 
onderzoek bleek dat dit niet altijd zo is. 
Enigszins afhankelijkheid behouden en dus 
samenspraak creëren tussen de corporaties 
en de woongroep is belangrijk voor het be-
halen van optimale resultaten. Daarnaast is 
het van belang dat men de oudste generatie 
niet bestempeld als een generatie met maar 
één wensenpakket. Uit het onderzoek kwam 
duidelijk naar voren, dat in deze generatie 
grote verschillen zaten tussen de mate van 
inspraak en de mate waarin elke bewoner dit 
actief wilde beoefenen.

Treffende uitspraak
Een respondent, 93 jaar oud en dus de oudste 
generatie die daar woonde, gaf aan dat ze het 
allemaal wel kon waarderen hoe de inspraak 
en participatiemogelijkheden waren 

Isis van der Jagt, MSc 

--- INTERGENERATIONEEL WONEN: 

     HET ORGANISEREN VAN  

     INSPRAAK VAN BEWONERS VAN 

     DIVERSE LEEFTIJDEN



Imke Besselsen, MSc

--- TRADITIONELE EN NIEUWE 

     VORMEN VAN BEWONERS-

     PARTICIPATIE: WAT KUNNEN ZIJ  

     VAN ELKAAR LEREN?

Fascinatie: belang van inspraak op je 
woonomgeving  
Je woonomgeving is erg belangrijk voor je 
mentale en fysieke gezondheid, maar ook voor 
je woon- en leefplezier. Iedereen wil zich  
natuurlijk goed voelen in de omgeving waar hij/
zij woont. Het is daarom ook belangrijk  
dat de wensen van bewoners op een juiste 
manier gehoord worden en uitgewerkt, dus  
dat er effectieve bewonersparticipatie is.  
Er ontstaan steeds meer nieuwe vormen van 
bewonersparticipatie en ik was erg benieuwd 
of deze nieuwe vormen van participatie  
eigenlijk wel beter zijn.

Resultaten: leefbaarheid, wie doet mee en 
belang van communicatie
Het niveau van de participatie van de  
bewoners hangt af van de thema’s waarop ze 
participeren. In beide collectieve woonvormen 
hadden de bewoners een hoger niveau van 
participatie op thema’s rondom de  
leefbaarheid, bijvoorbeeld het gebruik van  

vormgegeven in het huis. Maar dat ze zeker 
niet vergeten wilde worden, en wanneer er 
nieuwe vorderingen waren ze altijd de jongste 
generatie op het hart wilde drukken dat haar 
rolstoel nog overal moest kunnen komen. 
Wat ik hier interessant aan vond is dat deze 
mevrouw zich niet al te druk maakte om alles 
in het huis, zolang ze nog maar haar mobiliteit 
kon behouden. 

Advies: meer aandacht voor  
intergenerationeel wonen
Veel mensen weten niet wat intergenerationeel 
wonen is, het is dus van belang dit naar een 
groter publiek te communiceren; wat de  
voor- en nadelen zijn, om zo een breder 
publiek de essentie van woongroepen mee te 
geven. Daarnaast moeten leeftijdsdiscriminatie 
en generieke benaderingen naar de oudste 
generatie stoppen, dan wel verminderen.  
Evenals onderkennen dat meer participatie 
mogelijkheden, en dus inspraak niet altijd 
beter en/of wenselijk is.

gemeenschappelijke ruimtes. Op thema’s  
rondom het onderhoud van het gebouw  
hadden de bewoners minder zeggenschap. 

Tijdens het ontwerpen en opzetten van de 
collectieve woonvormen hadden de bewoners 
in beide gevallen een vrij hoog niveau van 
participatie, het grote verschil hier was dat 
met de nieuwe vorm van bewonersparticipatie 
alle bewoners mochten participeren terwijl bij 
de traditionele vorm maar een paar bewoners 
uitgenodigd werden om te participeren.

De ervaring van de bewoners was met beide 
vormen over het algemeen positief, alhoewel 
er ook punten voor verbetering werden  
genoemd. Deze verbeterpunten lagen voor-
namelijk bij de communicatie tijdens het 
participatieproces. De bewoners hadden graag 
regelmatig contact met de woningcorporatie. 
Daarnaast werd genoemd dat de communi-
catie soms duidelijker mocht zijn, hiermee 
werd bedoeld dat er duidelijkheid was over 
bijvoorbeeld hoe hun inbreng gebruikt werd of 
wanneer ze antwoord zouden krijgen.

Treffende uitspraak
Dit is eigenlijk een uitspraak die niet relevant 
was voor mijn onderzoeksvraag. Een bewo- 
ner zei: “Ik zou niet weten wat ik had gedaan 
zonder de woongroep”. Hiermee bedoelde ze 
dat ze doordat ze in een collectieve woonvorm 
woonde, ze sociale contacten had en ook 
woon- en leefplezier had.  Deze uitspraak liet 
mij echt het belang van deze woonvormen zien 
voor de ouder wordende samenleving. 



Celine de Kruiter, MSc

--- ZELFSTANDIG WONEN MET    

     TECHNOLOGIE: WAT BEPAALT 

     HET SUCCES?

Fascinatie: de rol van moderne  
technologieën bij het ouder worden
Ik heb dit thema onderzocht omdat ik de 
moderne technologieën in onze samenleving 
heel interessant vind. Het leek me daarbij 
interessant om te kijken welke rol technologie 
kan spelen bij het ouder worden. Daarom wilde 
ik erachter komen welke rol technologie kan 
vervullen als hulpmiddel om het groeiend  
aantal ouderen zelfstandig thuis te kunnen 
laten wonen.

Resultaten: aansluiten bij behoeften en rol 
van de omgeving
Ouderen vinden verschillende thema’s 
belangrijk waar technologie aan zou moeten 
bijdragen: mobiliteit, veiligheid en sociale
interactie. Technologie is niet altijd geschikt 
voor ouderen, omdat zij niet betrokken zijn  
bij het ontwikkelproces en hun behoeften  
daardoor onvoldoende in kaart worden  
gebracht. Voor ouderen moet aan enkele  
randvoorwaarden worden voldaan.  
 
De sociale omgeving bleek in meerdere 
opzichten een grote rol te spelen.  

De moeilijkheden bleken daarbij niet alleen 
bij de ouderen zelf te liggen, maar ook 
grotendeels bij deze omgeving.

Treffende uitspraak
“Wanneer mensen een technologische toe-
passing kopen of gaan gebruiken vanwege 
‘nice to have’, dan is het waarschijnlijk dat 
omgevingsfactoren hier invloed op hebben. 
En wanneer mensen het nodig hebben, zijn 
ze bereid om veel meer moeite te doen en de 
invloed van anderen op het gebruik zal ook 
minder zijn.” – Onafhankelijk onderzoeker en 
projectmanager iZi

Deze uitspraak is mij het meest bijgebleven 
omdat hierdoor echt duidelijk werd dat ouderen 
zich minder van anderen aantrekken als ze 
iets gebruiken omdat ze het nodig hebben. 
De invloed van andere mensen is dan kleiner. 
Dit vond ik een hele interessante bevinding.

Advies: betrek ouderen én hun omgeving 
bij technologieontwikkeling
De resultaten laten zien dat technologie  
zeker een meerwaarde kan hebben voor  
ouderen. In de toekomst moet er beter naar 
het ontwikkelingsproces worden gekeken om 
de behoeften van ouderen meer te betrekken 
om goede technologische toepassingen voor 
hen te ontwikkelen. Ook is het belangrijk om 
meer rekening te houden met de sociale  
omgeving, omdat de omgeving op verschil-
lende manieren een grote rol speelt. In de 
toekomst moet er meer aandacht aan deze 
omgeving worden besteed, aangezien er vaak  
moeilijkheden ontstaan bij de betrokkenen.

Advies: participatie moet een doel hebben
Ondanks de verschillen in het participatie-
proces verschilde de ervaring van de  
bewoners eigenlijk helemaal niet zoveel van 
elkaar. De ervaring van de bewoners wordt 
grotendeels beïnvloed door de duidelijkheid en 
de regelmatigheid van de communicatie, dus 
het is van belang dat de woning-
corporaties hier op focussen. Daarnaast willen 
woningcorporaties vaak het hoogste niveau 
van participatie voor de bewoners, het is 
echter niet zo dat dit ook het beste is.  
De bewoners moeten wel goed begeleid 

worden in deze participatie anders kan het 
voorkomen dat er participatie zonder doel 
plaatsvindt, dit is niet effectief. 



Fascinatie: tegengaan van eenzaamheid
Voor ik mijn Master ging doen aan de Erasmus 
heb ik gestudeerd aan de Haagse Hogeschool, 
om die reden vond ik het interessant om aan 
dit onderzoek mee te werken. Ik had over 
het thema eenzaamheid bij ouderen gelezen. 
Vooral een krantenartikel over een man die zo 
eenzaam was dat hij een einde aan zijn leven 
had gemaakt, maakte indruk. Daarom wilde 
ik graag onderzoeken hoe een woongroep 
mensen kan beschermen tegen eenzaamheid.

Resultaten: hulp, verschillen tussen 
woongroepen en de impact van corona
In woongroepen letten mensen wat meer op 
elkaar dan gewone buren. Maar ze  
respecteren ook elkaars privacy, dat vinden  
de bewoners erg belangrijk. Als mensen  
praktische hulp nodig hebben, bijvoorbeeld bij 
een klusje in huis, dan helpen ze elkaar. En ze 
ondernemen activiteiten met elkaar. Maar ook 
als mensen mentale steun nodig hebben, zijn 
ze er voor elkaar. Zoals wanneer iemand een 
naaste heeft verloren. Op die manier kunnen 
woongroepen beschermen tegen sociale en 
emotionele eenzaamheid. 

Toch zijn er ook verschillen tussen woon- 
groepen. De ene woongroep die ik heb  
onderzocht bestond al heel lang, de mensen 
daar waren nog wat hechter met elkaar dan 
bij de nieuwere woongroep. En hoe hecht een 
woongroep ook is, er kunnen altijd mensen zijn 
die er niet helemaal bijhoren, die zich  
afzonderen of door een slechtere gezondheid 
niet meer mee kunnen doen met activiteiten.

Corona heeft een grote impact gehad op de 
bewoners van de woongroepen, omdat zij hun 
kinderen, kleinkinderen en vrienden buiten de 
woongroep minder konden zien. Maar dankzij 
Facetime en Skype konden ze toch contact 

Craigney Shepherd, MSc 

--- WONEN MET GELIJKGESTEMDEN: 

     GEZAMENLIJKHEID EN EEN-

     ZAAMHEID IN TIJDEN VAN CORONA

houden. De bewoners voelden zich daardoor 
niet eenzaam. En sommige gezamenlijke 
activiteiten in de woongroepen gingen ook 
door, zoals het samen koffie drinken (buiten in 
plaats van binnen) en in één woongroep werk-
ten ze samen in de tuin. Die had er nog nooit 
zo mooi uitgezien, vertelden de bewoners.

Treffende uitspraak
“Ik heb het over eenzaamheid die nog dieper 
gaat, van: je gaat alleen dood. Sommige grote 
levensbeslissingen die neem je toch uiteinde-
lijk alleen. Dat is de derde soort eenzaamheid, 
maar die eerste twee, daar heb ik gelukkig 
weinig last van. (…) Die derde eenzaamheid, 
is denk ik existentiële eenzaamheid.  
Dat hoort zo bij het bestaan. Er zijn van die 
momenten dat je helemaal op jezelf  
teruggeworpen wordt.” – Bewoner woongroep

In mijn onderzoek onderzocht ik sociale en 
emotionele eenzaamheid, maar deze  
bewoner noemde nog een derde vorm:  
existentiële eenzaamheid. Daarmee maakte  
hij duidelijk dat sommige gevoelens van een-
zaamheid ook bij het leven horen, of je nu in 
een woongroep woont of niet.

Advies: ga in een woongroep wonen, als 
dat bij je past  
Een woongroep is een mooie manier van 
wonen voor mensen die graag sociale con-
tacten onderhouden en hier zelf ook initiatief 
in nemen. Voor mensen die het moeilijker 
vinden om contact te leggen, of die niet aan 
activiteiten kunnen of willen deelnemen, zijn 
woongroepen minder geschikt. Voor bewoners 
met Alzheimer of Korsakov is het vaak lastig 
om volwaardig onderdeel te zijn van de groep. 
Beleidsmakers en organisaties zouden samen 
met deze wat kwetsbaardere mensen moeten 
zoeken naar alternatieven.



DE NIEUWSBRIEF IS EEN UITGAVE VAN DE 

HAAGSE HOGESCHOOL IN SAMENWERKING MET 

DE ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM (ESHPM).

Het SiA RAAK-Mkb project Naar Verantwoorde Rebellie loopt van 2019-2021

Wilt u meer weten over het onderzoek door de  
studenten van de Erasmus Universiteit?  
Stuur dan een mail naar Marianne van Bochove 
(m.e.vanbochove@hhs.nl). Marianne is als  
universitair docent verbonden aan de sectie Health 
Care Governance van de Erasmus School of Health 
Policy & Management. Daarnaast is zij senior onder-
zoeker bij het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling 
aan De Haagse Hogeschool.

--- MEER WETEN?

De eerstvolgende nieuwsbrief zal weer nader ingaan op de voortgang van de verschillende werkpakketten 
van het project Naar Verantwoorde Rebellie.


