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iAge is een Europees 

samenwerkingsverband van landen en 

regio’s rondom de Noordzee die te 

maken hebben met krimp en 

vergrijzing. 



Kenniscentrum NoorderRuimte 22/5/2014 

Partners in dit samenwerkingsverband 

zijn organisaties en instellingen  uit 

Duitsland, Schotland, Noorwegen, 

België, Denemarken en Nederland, 

de Interreg-regio’s. 
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• De trekker van het iAge-project is de 

provincie Drenthe.

• Hanzehogeschool Groningen is één van de 

partners vanuit Nederland. 

• Kenniscentrum NoorderRuimte heeft voor 

iAge in 2012 een projectvoorstel  ingediend 



• Onderzoeksvraag

-> Hoe kunnen 50-plussers gemotiveerd worden om keuzes te 

maken over hun woonomgeving zodat ze zo lang mogelijk gezond 
en zelfstandig kunnen wonen op een oudere leeftijd? 

Deelvragen: Hoe kunnen 50-plussers zo lang mogelijk zelfstandig 
blijven wonen? Welke rol kan ICT hierbij spelen? Hoe willen 50-
plussers in de toekomst wonen? Aan welke woonvormen of 
woonconcepten wordt gedacht? 



Focusgroepbijeenkomst 2012 

Gemeente Hardenberg met Bé Prenger

Buurtkamerproject Dedemsvaart

-> Human Technology (HG) studenten

In samenwerking met Trimbos Instituut 

Wat kan helpen om zo lang mogelijk zelfstandig 

te blijven wonen? Zou ICT hierbij een hupmiddel 

kunnen zijn? 



Hoofddoel 

Het ontwikkelen van 

woonconcepten  om zo lang mogelijk zelfstandig 
te kunnen wonen

De pilot ‘iAge, house and housing’ bestaat uit 4 stappen:

Stap 1. Deskresearch en interviews met betrokkenen–en dan 

met name verzorgenden- moet leiden tot bepaalde oplossingen 
die mensen kunnen helpen zo lang mogelijk zelfstandig te 
kunnen blijven wonen bij het ouder worden.  



Stap 1

Levensloopbestendig wonen: domotica door de ogen van 
de zorgverlener 
Rapport van studente Vastgoed & Makelaardij Betty Oppewal-Raadsveld (2013)

Deskresearch en interviews met 20 zorgverleners en 
thuiszorgmedewerkers die werken voor zelfstandig 
wonende 50-plussers in Friesland

Pilot : iAge, house and housing



Stap 1

Probleemstelling: 

Met welke aanpassingen op het gebied van huisvesting en 
technologie kunnen volgens zorgverleners 50-plussers in 
krimpgebieden in Noord-Nederland zo lang mogelijk 
gezond blijven leven in de eigen woning? 

Pilot : iAge, house and housing



Stap 1 ->

Conclusies: 

Volgens de zorgverleners kunnen woningaanpassingen en 
ICT (domotica) leiden tot langer zelfstandig wonen en 
gezond ouder worden. 

Positieve effecten van huisvestings- en technologieaanpassingen zijn: 

• Zelfredzaamheid, behoud van eigen regie, veiligheid, behoud 
privacy, snelle communicatie, tijd- en kostenbesparend en er is 
minder zorg nodig. 

Pilot : iAge, house and housing



Stap 1 

Conclusies: 

De negatieve effecten van huisvesting- en technologieaanpassingen 
zijn volgens de zorgverleners:

• Onbekendheid, weerstand, onkunde gebruiker, financiering, 
privacy- en storingsgevoeligheid, minder beweging door de 
gebruiker

• Financiering is nog steeds een struikelblok

Aanbevelingen

De verzorgenden zouden meer kennis moeten hebben van domotica
en ICT-mogelijkheden. In sommige gevallen is er nog steeds sprake 
van weerstand tegen ICT.

Pilot : iAge, house and housing



Stap 2. Interviews met mensen uit verschillende 
leeftijdsgroepen, achtergronden (huishouden, werk, 
inkomen) en regio ‘s geven inzicht in hun visie, voorkeuren 
en onderliggende normen en waarden. 

Deze interviews geven ook zicht op de bekendheid met 
ICT, technische mogelijkheden in en om het huis en 
gewoonten in relatie tot gezond ouder worden. 

Pilot : iAge, house and housing



Stap 2 -> 

ICT: Luxe of noodzaak? Zelfstandig ouder worden.
Rapport van studenten Vastgoed & Makelaarij: Goedgebuure, Hoogeveen, Janse, de 
Nijs, Vlieger en de Vries  (2012)

Deskresearch en 24 interviews 

• Met 50-plussers in verschillende leeftijdsklassen (49-84jr.)

• verschillende achtergronden (qua huishouden, werk) 

• in verschillende Nederlandse (krimp) regio’s

Pilot : iAge, house and housing



Stap 2. 

Probleemstelling: 

Welke behoefte hebben 50-plussers om zo lang mogelijk zelfstandig 
te kunnen blijven wonen?

Pilot : iAge, house and housing



Stap 2. 

Conclusies:

• De respondenten noemen problemen met het 

bewegen in huis als belangrijkste (te verwachten) moeilijkheden 
en dan met name traplopen.

• Volgens de respondenten hebben ze voldoende/geschikte 
maatregelen getroffen om zelfstandig te kunnen wonen, zoals een 
slaapkamer op de begane grond. 

• Men verwacht in de toekomst problemen met het huis 
schoonmaken, tuinieren, en boodschappen doen. Ze denken dit te 
kunnen oplossen door deze activiteiten uit te besteden.

Pilot : iAge, house and housing



Stap 2. 

Conclusies:

• 80% van de respondenten hebben een positieve attitude 
tegenover ICT-aanpassingen. Drie oudere dames (75+) hebben 
angst en moeilijkheden met ICT.

• 92% van de geïnterviewden zijn bekend met  PC/laptop. 

• Skype en iPad zijn eveneens populair.

Aanbevelingen:

-> ICT zou zich moeten concentreren op de behoefte en mogelijk-
heden van het bewegen in en rondom huis (‘automobiliteit’). 

Pilot : iAge, house and housing



Stap 2. 

Na de uitkomsten van dit onderzoek zijn in April 2013 vijf Honours
studenten van ICT en fysiotherapie (HG) gestart met het 
ontwikkelen van een App voor 50-plussers om zo lang mogelijk 
zelfstandig te kunnen wonen.  

Pilot : iAge, house and housing



Stap 3. 

Als resultaat van de vorige twee stappen zullen doelgroepen
gedefinieerd worden die gerelateerd zijn aan hun waardering 
van verschillende oplossingen voor zelfstandig wonen.  

Plan van aanpak “Een zorgeloze toekomst” gereed, juni 2014 
presentatie van onderzoek van Peter Veltman, student 
Vastgoed & Makelaardij/master RUG Vastgoedkunde

Pilot : iAge, house and housing



Stap 4.

In de laatste stap zullen woonstrategieën en woon-
concepten worden ontwikkeld voor de aanpassing van 
woonomgeving en woningen. De focus ligt op aanpassing omdat de 

meeste toekomstige woningen er al zijn, ze moeten alleen aangepast worden. Eén van de 
tools zal een checklist zijn die gebruikt kan worden om de kwaliteit van een woning vast te 
stellen voor verschillende doelgroepen.

Pilot : iAge, house and housing



Stap 4. 

Wonen in de toekomst: Onderzoeksrapport om langer zelfstandig 
thuis te blijven wonen Rapport  van studenten Vastgoed & Makelaardij: Rene

Annen, Marian Beuker, Jurjen van der Horst, Erna Jonkman, Marjan Schuitema en 
Pieter Verdam (November 2013)

Probleemstelling: Welke hulpmiddelen en woningaanpassingen 
hadden 65-plussers in Noord-Nederland nodig om langer 
zelfstandig te blijven wonen (in plaats van het verzorgingshuis)? 

Deskresearch en semi-gestructureerde interviews onder 42 
bewoners van vier zorginstellingen in de Provincies Drenthe en 
Groningen

Pilot : iAge, house and housing



Stap 4. 

Conclusies

• Het merendeel van de ondervraagden noemt ‘slecht lopen’ als 
één van de redenen dat ze moesten verhuizen naar het 
verzorgingshuis. 

• 45% van de ondervraagde bewoners  had psychische 
beperkingen, zoals angststoornissen

• Ongeveer 75% van de respondenten had woningaanpassingen 
voordat zij verhuisden naar een zorginstelling 

• De ondervraagde bewoners  noemden ICT niet als mogelijkheid 
om langer zelfstandig wonen

Pilot : iAge, house and housing



Stap 4. 

Aanbevelingen

• Bij het ontwikkelen van woonconcepten moet rekening 
gehouden worden met het loopvermogen van ouderen. 

• Ook evenwichtstoornissen zijn bepalend voor het wel/niet 
zelfstandig kunnen wonen. ICT kan hierbij een oplossing zijn 
(detectiesystemen)

• Voor sociale contacten zou ICT beeld- en geluidverbinding een 
mogelijkheid zijn. Ouderen hebben echter wel behoefte aan 
fysieke aanwezigheid.

Pilot : iAge, house and housing



Stap 4. 

“Demografische krimp en ouder worden in eigen huis” 

Probleemstelling: Hoe kun je woningen en woonomgeving in de 
wijk Linnaeuslaan en Chrysantstraat te Nieuw-Buinen
herstructureren en levensloopgeschikt maken? 

-> Stedenbouwkundige en Bouwkundige Analyse in Nieuw-
Buinen door Kaspar Huppelschoten en Wilbert Steenhuizen, 
studenten Architectuur& Bouwkunde/Kenniscentrum 
NoorderRuimte in samenwerking met Lefier. 

Afronding juni 2014

Pilot : iAge, house and housing



Stap 4. 

De Kangaroewoning/mantelzorgwoning

Het toekomstige woonconcept in Nederland?

Pilot : iAge, house and housing



Mantelzorgwoning Lefier

Mantelzorgwoning Lefier Groningen

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CEgQtwIwAA&url=http://www.youtube.com/watch?v=qvi5BTS49hA&ei=9tN3U5zaIYeFOP_UgIAE&usg=AFQjCNG-YprqfPplrLwTDDsEkFPhjXPe9A&bvm=bv.66917471,d.ZWU
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……………………Langer zelfstandig wonen?



Pa en zijn iPad

http://www.youtube.com/watch?v=gUCpOYdG8
hM

http://www.youtube.com/watch?v=gUCpOYdG8hM


www.huistest.nl

https://www.huistest.nl/themas/filmpjes/

https://www.huistest.nl/themas/filmpjes/

