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Van alle Europese landen 
gaat in Nederland het 

meeste geld naar 
langdurige zorg per 

inwoner

Scheiden wonen en zorg 
voor de groep mensen in de 

categorie ZZP 1 - 4

Van de ruim 2,6 miljoen 
65-plussers voelen bijna 

800.000 mensen zich 
eenzaam. 

In 2012 is 16% van de 
bevolking ouder dan 65, en 
4% ouder dan 80. In 2060 is 
26% ouder dan 65 en 10% 

ouder dan 80. 

Nederland vergrijst, in 
2060 is 26% van de 

bevolking 65+

Ouderen worden 
heterogener: in opleiding, 

inkomen, sociale 
achtergrond, culturele en 

politieke identeit

Aanleiding



zorg op maat

grijstinten biedt ruimte voor  

Belangrijke verandering in bekostiging langdurige zorg 
Dagopvang maakt nu nog onderdeel uit van het stelsel van voor-
zieningen dat bekostigd wordt vanuit de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ). Maar dit gaat veranderen. Met ingang van 2015 
zal extra  murale begeleiding, waaronder dagopvang voor mensen 
met dementie, onderdeel gaan uitmaken van de Wet maat schap-
pelijke ondersteuning (Wmo). Daarmee worden gemeenten verant-
woordelijk voor de organisatie en financiering van dagopvang. 

Wmo: eigen kracht als uitgangspunt
Een belangrijke doelstelling van de Wmo is het stimuleren van de 
maatschappelijke participatie van kwetsbare burgers en hun 
mantelzorgers. Een uitgangspunt hierbij is de eigen kracht van 
burgers en een grotere onderlinge betrokkenheid in de samen-
leving. Burgers, dus ook mensen met dementie en hun mantel-
zorgers, zullen worden gestimuleerd om eigen verantwoordelijkheid 
te dragen en ondersteuning te vinden in de eigen informele 
netwerken. Omdat de stelselherziening uiteindelijk ook gepaard 
zal gaan met kortingen op het beschikbare budget zullen gemeenten 
steeds vaker keuzes moeten gaan maken. Dit betekent dat niet 
iedere zorgaanbieder per definitie in aanmerking komt voor 
opname in het gemeentelijke voorzieningenaanbod, en dit kan 
gevolgen hebben voor de keuzevrijheid van burgers.

Boerderijen en mensen met dementie: het lijkt geen voor de hand liggende combinatie. Toch is er een aanzienlijk aantal zorgboer-
derijen waar mensen met dementie terecht kunnen voor dagopvang. Zorgboerderijen bieden mensen met dementie een zinvolle 
en prettige dagbesteding in een landelijke omgeving. Hun mantelzorgers worden daarmee tijdelijk ontlast van de zorg. Hiermee 
kunnen zorgboerderijen mogelijk bijdragen aan het langer thuis wonen van mensen met dementie; één van de doelstellingen van 
het beleid van de rijksoverheid op het gebied van de langdurige zorg.

Gemeenten 
en zorg-
boerderijen

Een kansrijke combinatie binnen de Wmo  
voor mensen met  dementie, mits...
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Mogelijke kansen  van de Wmo

Zorgboerderij; een basis voor brede verbindingen
Gezien het beschikbare budget wordt het voor gemeenten relevant 
om voorzieningen te stimuleren die breed bijdragen aan het 
realiseren van de Wmo-doelstellingen. Uit ons onderzoek blijkt dat 
zowel gemeenten als zorgboeren kansen zien om vanuit die optiek 
de uitgaven voor dagopvang van mensen met dementie enigszins 
te beheersen. De meeste zorgboerderijen zijn nu al gewend, en in 
staat, om diverse kwetsbare doelgroepen met elkaar te verbinden 
en uiteenlopende cliënten op hun zorgboerderij een plaats te 
bieden die is afgestemd op hun mogelijkheden. Het is goed dat 
gemeenten hier weet van krijgen en deze mogelijkheden een plaats 
geven in het Wmo-beleid. Zorgboerderijen doen er goed aan om 
deze kracht verder uit te bouwen.

Gemeenten; op weg naar ruimere verantwoordelijkheid
Naast een verantwoordelijkheid voor de organisatie en financie-
ring van dagopvang voor mensen met dementie krijgen gemeen-
ten ook een grotere verantwoordelijkheid voor andere kwetsbare 
burgers zoals jongeren, mensen met een (licht) verstandelijke 
beperking en cliënten uit de langdurige GGZ. Bezien vanuit de 
Wmo, maar ook vanuit de aangekondigde nieuwe Participatiewet, 
proberen gemeenten voor uiteenlopende doelgroepen zorgnet-
werken te ontwikkelen waarin geïntegreerde zorg in meerdere 
levensdomeinen wordt aangeboden (bv. werk en inkomen, 
psychisch en sociaal welbevinden, zingeving en dagbesteding). 
Zorgboerderijen wordt aangeraden om hier rekening mee te 
houden en daar (nog) meer op in te spelen. Zij lijken zich daar nog 
niet altijd voldoende van bewust en lijken vaak nog te veel 

georiënteerd op de AWBZ- wetgeving. Dit maakt dat een rol voor 
zorgboerderijen binnen de Wmo nog geen vanzelfsprekende 
kwestie is. Door de zorgboerderij open te (blijven) stellen voor een 
bredere doelgroep kunnen mogelijk kosten worden bespaard en 
meerdere Wmo-doelstellingen tegelijkertijd worden nagestreefd. 
Zorgboerderijen doen er daarom goed aan om hun zorg voor 
mensen met dementie aan te vullen met andere mogelijkheden, 
zoals leer-, ervarings- en participatieplaatsen voor andere 
doelgroepen. Op die manier kunnen zij gemeenten breed 
ondersteunen bij hun nieuwe verantwoordelijkheden.

Zorgboerderijen; nu al verantwoordelijk voor verbreding van het aanbod
Zorgboerderijen beschouwen zichzelf als een waardevolle 
toevoeging op het reguliere zorgaanbod. Zij bieden een ander, 
meer vitaliserend, zorgconcept in een landelijke omgeving. 
Aansluitend daarop komt uit recent onderzoek naar voren dat de 
doelgroep die gebruik maakt van dagopvang op een zorgboerderij 
zich onderscheidt van de doelgroep die gebruik maakt van 
reguliere voorzieningen voor dagopvang (zoals dagopvang in een 
verzorgingshuis). Aan dagopvang op zorgboerderijen wordt vooral 
deelgenomen door mannen die vaak nog een partner als mantel-
zorger hebben. Aan reguliere dagopvang daarentegen wordt 
vooral deelgenomen door vrouwen die vaak kinderen als 
mantelzorgers hebben. Zorgboerderijen dragen dus nadrukkelijk 
bij aan een verbreding van het zorgaanbod voor mensen met 
dementie en hun mantelzorgers. Doordat mensen de voorziening 
kunnen kiezen die het best bij hen past, is de kans op deelname in 
de maatschappij voor hen en hun mantelzorger het grootst. 
Gemeenten doen er goed aan om dit in hun overwegingen mee te 
nemen. 

Tot slot
Zorgboeren moeten de boer op; gemeenten ook!
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De tussenmaat biedt ruimte voor....
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Source :  Central Intelligence Agency's World Factbook

16-18%

14-16%

12-14%

Vergrijzing in Europa, 2010

<12%

Leren uit het buitenland, van 
welke goede voorbeelden 

kunnen we iets leren? 

Duitsland heeft al langer te kampen met 
vergrijzing. Waar in Duitsland meer dan 20% 
van de bevolking ouder dan 65 jaar is, is dit 
percentage in Nederland nog maar 16%. 

Denemarken is iets meer vergrijsd dan NL. 
De gemeente is in Denemarken al veel langer 
verantwoordelijk voor wonen, zorg en welzijn.

Italië is naast Duitsland het meest vergrijsde 
land van Europa. Bovendien heeft Italië maar 
een klein aandeel geïnstitutionaliseerde zorg, 

In Zwitserland is de verantwoordelijkheid voor 
de langdurige zorg overgedragen naar lagere 
overheden.

Leren uit het buitenland



   
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
    
 

 

 

Dit pilot project is gestart in een afgelegen deel van Emilia-
Romagna.Het doel was om een verbinding te maken tussen een 
adequate en betaalbare manier voor ouderenzorg en een 
economische impuls voor de jongere generatie. 
De initiator van het project was Mario Tommasini, hoofd afdeling 
sociale zaken in Parma en voorstander van innovatief beleid voor 
ouderenzorg. De leegstaande gebouwen waren eigendom van de 
kerk.  
Vier gebouwen werden gerenoveerd tot een copmplex met 
woningen en zorgcentrum, als alternatief voor een 
verzorgingstehuis voor mensen die niet meer voor zichzelf kunnen 
zorgen.  
Het werd gefinacierd door de provincie, een lokale bank en 
private investeerders. Dit project heeft een belangrijke impuls 
gegeven aan het kleine krimpende landbouwdorp. 
 
opdrachtgever: Aurora Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. 
architect: Antonio Pellegrini 
oplevering: 2011 

La Case di Tiedoli 
Borgo Val di Taro, Emilia-Romagna, Italie 

 

Dogma 1:

Ouderen moeten dichtbij 
voorzieningen wonen



Nurensdorf - ZwitserlandVerbinding met de buurt



Nurensdorf - ZwitserlandVerbinding met de buurt



Färdknäppen - ZwedenVerbinding met de buurt



Egebakken - DenemarkenVerbinding met de buurt
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Fardknappen - SNürensdorf - CH

Egebakken - DK Case de Tiedoli - I

Voorzieningen binnen de rollatorradius



Dogma 2:

Het mengen van jong en oud leidt 
tot overlast en is niet onze cultuur



WohnreWir - Dortmund
 

Meergeneratiewonen



Meergeneratiewonen Karmelkloster - Bonn



Meergeneratiewonen Karmelkloster - Bonn



Dogma 3:

In de participatiesamenleving 
bieden we elkaar mantelzorg



Als buren staan we voor 
elkaar klaar, ik pas op de 
buurkinderen en zij helpen 

mij in de tuin

  zorgOndersteuning & zorg



Dogma 4:

Een appartement van 50m2 is te 
klein voor ouderen



Genereus gemeenschappelijk



Genereus gemeenschappelijk WohnreWir - Dortmund
 



Genereus gemeenschappelijk



H.Kölschtzky Haus - Oldenburg Genereus gemeenschappelijk



H.Kölschtzky Haus - Oldenburg Genereus gemeenschappelijk

Hermine-Kölschtzky-Haus - Wohnungen

23 2-Zi-Whg.
(45-51 m2)

7 1-Zi-Whg.
(28-42 m2)

6 3-Zi-Whg.
(62-82 m2)

B-Schein erf.

6,00 �/m2 /
5,40 �/m2

zzgl. NK
(z.Zt. 1,90/ m2)



Dogma 5:

Gemeenschappelijk wonen en 
privacy gaan niet samen



WohnreWir - Dortmund
 

Vloeiende overgangen
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Vloeiende overgangen



Karmelkloster - Bonn Vloeiende overgangen



Dogma 6

’Hofjeshardnekkigheid’:
Een hofje is dé ultieme woonvorm 
voor ouderen!



Karmel Kloster
Bonn-Pützchen, Duitsland, partnerschap Fischer - von 
Kietzell Architekten

1   96 m2

2   61 m2

3   83 m2

4   60 m2

5   48 m2

6   57 m2

7   60 m2

8   83 m2
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Färdknäppen
Stockholm, Zweden
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1   71 m2

2   45 m2

3   42 m2

4   44 m2

5   32 m2

6   42 m2 op 2 verdiepingen

1

2

3

4

5

6

7

8

10

 1     185 m2

 2     185 m2

 3     185  m2

 4     185  m2

 5       90 m2

 6       59 m2

 7     100  m2

 8       75  m2

 9       59 m2

10   173 m2 op 2 verdiepingen

9

100 m2

130 m2

145 m2 150 m2

Karmelkloster - DE WohnreWir - DE Färdknäppen - S

Nürensdorf - CH Egebakken - DK Case de Tiedoli - I

Collectieve intimiteit



Loppersum 
Wonen in welbevinden 
Zorgcoöperatie Loppersum

Oosterend
Samen onder dak
Met mekaar in Strend

Almere 
Waterwijk seniorenproof
Gemeente Almere

Geldrop
Bouwgroep Walewijnstraat

2 1  m a a r t  2 0 1 6

Samen onder dak met mekaar wonen in Oosterend

Op dit moment hebben we maar beperkte 
kennis over de bestaande gebouwen. 

Op basis van de informatie die we nu hebben lijkt behoud van 
de bestaande gebouwen niet kansrijk:

In het hoofdgebouw biedt alleen de begane grond geschikte 
ruimte om woningen in de realiseren. De dakverdieping lijkt 
niet geschikt zonder grote investeringen. 

Binnen de bestaande woningen kan maar een beperkt 
aantal woningen worden gerealiseerd. Dit is ongunstig 
voor de financiele haalbaarheid en voor het draagvlak voor 
gemeenschapelijkheid.

Vanwege de leeftijd van de gebouwen lijkt ook de benodigde 
investering om ze op een acceptabel kwaliteitsniveau te 
krijgen zeer hoog. 

Daarom zijn we voor deze fase uitgegaan van volledige 
nieuwbouw. Om echter een gedegen afweging te kunnen 
maken wat er mogelijk is met de bestaande gebouwen of delen 
daarvan (bijvoorbeeld de fundering) zal er nader onderzoek 
moeten worden gedaan. 

Visie

frontaal hoofdgebouw aan het plein

een collectieve tuin op het zuidwesten

een langer volume naar het achterterrein

lichte knik om het gebouw in de schaal van 
de omgeving te laten passen

aflopende kaphoogte naar het schoolveldje

openbaar plein waaraan de collecti-
eve ruitme grenst. bewoners ontmoeten 
dorpsgenoten.

Groningen
Grijstinten in Paddepoel



Wij zouden graag 
samen willen 

wonen met andere 
generaties

  wonen

In een bejaardenhuis 
mogen mijn honden 

niet mee, dus daar ga 
ik niet heen

  wonen

Als buren staan we voor 
elkaar klaar, ik pas op de 
buurkinderen en zij helpen 

mij in de tuin

  zorg

Ik wil graag ook mijn 
privacy behouden terwijl 
ik toch samenwoon met 

anderen

wonen

  extra’s

kunnen we samen extra 
wooncomfort krijgen?

Ik wil gelijkvloers wonen 
maar niet in een grote flat 

terecht komen

  wonen  wonenwonen

(generatie)dialogen: verbeelding en inspiratie

ruimte delen kleinschaligheid

privacy
wonen met jong en oudzorg



generatiemix

stedelijke boerderij

kangoeroehuis

Welke oplossingen 
zijn denkbaar?

Geen mantel- 
maar 

buurtzorg?

Wonen met gelijk-
gestemden?

World Wide Woon-
groep?

Wonen met 
meerdere 

generaties?



Drempels in het proces:

- probleemeigenaar

-  financiering

-  gebrek aan professionele sturing

-  nieuwe procesvormen worden  niet 
 gefaciliteerd
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Pöstenhof – Lemgo
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Nieuwe procesvormen 



Procesvormen van 
de tussenmaat

architect

initiatiefnemer

partij rol

ontwikkelaar

particulier

collectief

bewoner

grondeigenaar

geldschieter

bouwer

opdrachtgever

ontwerper

aannemer

gemeente

intermediar

oriëntatie initiatie planvoorbereiding realisatie beheerintermediar als  
procestrekker 

gebouweigenaar

oriëntatie initiatie planvoorbereiding realisatie beheerarchitect als
procestrekker

optie

collectief als
procestrekker

oriëntatie initiatie planvoorbereiding realisatie beheer

procestrekker

gemeente als
procestrekker

oriëntatie initiatie planvoorbereiding realisatie beheer

ontwikkelaar als
procestrekker

oriëntatie initiatie planvoorbereiding realisatie beheer

ondernemer als
procestrekker

oriëntatie initiatie planvoorbereiding realisatie beheer

ondernemer 

procestypen 
van de tussenmaat 

architect

initiatiefnemer

partij rol

ontwikkelaar

particulier

collectief

bewoner

grondeigenaar

geldschieter

bouwer

opdrachtgever

ontwerper

aannemer

gemeente

intermediar

oriëntatie initiatie planvoorbereiding realisatie beheerintermediar als  
procestrekker 

gebouweigenaar

oriëntatie initiatie planvoorbereiding realisatie beheerarchitect als
procestrekker

optie

collectief als
procestrekker

oriëntatie initiatie planvoorbereiding realisatie beheer

procestrekker

gemeente als
procestrekker

oriëntatie initiatie planvoorbereiding realisatie beheer

ontwikkelaar als
procestrekker

oriëntatie initiatie planvoorbereiding realisatie beheer

ondernemer als
procestrekker

oriëntatie initiatie planvoorbereiding realisatie beheer

ondernemer 

architect

initiatiefnemer

partij rol

ontwikkelaar

particulier

collectief

bewoner

grondeigenaar

geldschieter

bouwer

opdrachtgever

ontwerper

aannemer

gemeente

intermediar

oriëntatie initiatie planvoorbereiding realisatie beheerintermediar als  
procestrekker 

gebouweigenaar

oriëntatie initiatie planvoorbereiding realisatie beheerarchitect als
procestrekker

optie

collectief als
procestrekker

oriëntatie initiatie planvoorbereiding realisatie beheer

procestrekker

gemeente als
procestrekker

oriëntatie initiatie planvoorbereiding realisatie beheer

ontwikkelaar als
procestrekker

oriëntatie initiatie planvoorbereiding realisatie beheer

ondernemer als
procestrekker

oriëntatie initiatie planvoorbereiding realisatie beheer

ondernemer 

traditioneel Nederlands:
projectontwikkelaar
als procestrekker



volg onze blog:
www.grijstintenindetussenmaat.wordpress.com

volg onze tweets:
@grijstinten


