
De leefbaarheid in seniorencomplexen 
komt steeds meer onder druk. In deze flyer 
geven we kort aan wat de uitdagingen zijn 
en welke kansen er liggen. Tot slot volgt 
het aanbod. 

Aanleiding
De laatste jaren komt de leefbaarheid in 
seniorencomplexen (aangepaste of aanpas-
bare woningen voor 55+) steeds meer onder 
druk door minder instroom van senioren 
in de complexen, (tijdelijke) leegstand en 
daardoor de noodzaak om het seniorenlabel 
los te laten. De instroom van mensen met 
een kwetsbare sociale en psychische situatie 
neemt toe. Zij krijgen vaak ook behandeling 
en begeleiding van zorgorganisaties. Deze 
ontwikkelingen hebben gevolgen:

∙    De oudere inwoners vinden de huidige, 
      soms verouderde, woningen niet 
      optimaal, gaan niet meer in deze 
      complexen wonen of zien aanleiding 
      om te verhuizen. 
∙    De nieuwe bewoners zijn in het complex 
      komen wonen als het gevolg van sluiting 
      van beschermde woonvormen en 
      GGZ-bedden. 

∙    De mix tussen beide groepen inwoners 
      zorgt spanning, angst en onzekerheid bij 
      de oudere bewoners en te weinig 
      structuur, aandacht en begeleiding door 
      professionals bij de nieuwe bewoners 
      waardoor overlast ontstaat.

Leefbaarheid 
De objectieve kenmerken van de woon- 
en leefsituatie en de subjectieve beleving 
van de bewoner van de woning, de fysieke 
omgeving, de voorzieningen, de sociale 
omgeving en de bronnen van verstoring*
* Bron: Leefbaarheid van wijken van VROM - 2004

Uitdagingen 
1.   Het bieden van een rustige, prettige en 
      veilige leefomgeving voor alle bewoners 
      in het complex. 
2.   Het voorkomen of tegengaan van 
      overlast voor alle bewoners. 
3.   Het voorkomen van eenzaamheid en 
      sociaal isolement voor alle bewoners in
      het complex en in 
      de buurt of wijk.
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Kansen 
Wij zien meerdere kansen. Aan de hand van 
de langere termijn visie en strategie voor één 
of meer complexen wordt gekeken naar de 
mogelijkheden voor de doelgroepen: 
1.   Onderzoeken van de mogelijkheden voor 
      herstel van het seniorenlabel en 
      uitfasering van andere leeftijdsgroepen
      voor één of meer complexen.
2.   Splitsing van doelgroepen in meer 
      complexen (van twee complexen wordt 
      er één geheel voor de doelgroep senioren
      en één geheel voor niet-senioren). 
3.   Organiseren en ondersteunen van
      een mix van bewoners. 
4.   Inzet van sociale ondernemers om de 
      levendigheid en leefbaarheid te 
      vergroten.

Een mix van bewoners kan leiden tot we-
derzijdse voordelen indien mogelijkheden 
benut worden. Onderlinge kennismaking 
verkleint angst en onzekerheid en vergroot 
het onderling begrip. Een van de mogelijk-
heden is het organiseren van gezamenlijke 
activiteiten of activiteiten van jong voor oud, 
inzet van participatieplekken in een 
ontmoetingsruimte, een sociale huisbaas, 
het inzetten of organiseren van eigentijdse 
sociale ondernemingen voor wonen met 
een plus, enzovoorts. 

En in het geval van overlast: korte lijnen 
en daadkrachtig optreden door een goed 
samenwerkend netwerk van betrokken 
medewerkers van de woningcorporatie / 
verhuurder en hulpverlenende instanties en 
zorgorganisaties. In voorkomende gevallen 
bieden aanvullende woonafspraken zoals 
‘wonen onder voorwaarden’ een prima 
handvat om te kunnen optreden.

Aanpak verbetering leefbaarheid 
seniorencomplexen
1.   Verkenning van de lokale situatie; 
      verdieping in visie, beleid en strategie van 
      de corporatie; kennismaking met 
      sleutelfiguren.
2.   Het samenstellen van een projectgroep 
      van bewoners en professionals. 
3.   Gezamenlijke analyse van de situatie.
4.   Opstellen van een verbetertraject en/of 
      kansenplan met daarbij aandacht voor de
      empowerment van de senioren.
5.   Uitvoering geven aan het plan. 

Aanbod
Ondersteuning op het verbeteren van de 
leefbaarheid voor seniorencomplexen wordt 
geboden door Part 5 en partners:

Pamela van der Kruk: 
-  www.part5.nl 
Jan-Dirk Costeris: 
-  www.durfmaakthetverschil.nl 
Ron Stevens: 
-  www.sta-advies.nl 
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