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Voorwoord 
De gemeente Oldambt heeft te maken met krimp en vergrijzing: jongeren verlaten de gemeente en 
het aandeel ouderen in de gemeente Oldambt neemt toe. Gezond en gelukkig oud worden onder 80-
plussers is het thema waar de afgelopen weken onderzoek naar is gedaan. Dit onderzoek is 
geschreven en uitgevoerd door Nienke Bos, Jens Kruizinga en Dennis Spijkerman, drie 
derdejaarsstudenten van de opleiding Vastgoed & Makelaardij aan de Hanzehogeschool in 
Groningen.  Daarnaast is het onderzoek uitgevoerd met twee studenten van de opleiding Social 
Work, genaamd Charlotte Gankema en Katja Miasnikova.  
 
Dit onderzoek is gedaan in opdracht van de opleiding Vastgoed & Makelaardij voor het onderdeel 
Vastgoedlab. Middels dit onderdeel zijn wij in aanraking gekomen met Kenniscentrum 
Noorderruimte en zo met onze opdrachtgevers Elles Bulder en Willeke van Staalduinen. 
 
Onze dank voor de ondersteuning, hulp en informatieverstrekkingen gaat uit naar onze interne 
opdrachtgever Elles Bulder, onze externe opdrachtgever Willeke van Staalduinen en tot slot onze 
docentbegeleider Mariëlle Bovenhoff. Zonder deze personen was het ons niet gelukt om dit resultaat 
tot stand te brengen. 
 
Daarnaast was dit resultaat niet tot stand gekomen zonder medewerking van Kenniscentrum 
Noorderruimte, de geïnterviewde 80-plussers en de gemeente Oldambt. 
 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Groningen, 9 januari 2019 
 

     Nienke Bos 
Jens Kruizinga 

      Dennis Spijkerman 
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Samenvatting 
Het onderzoek gezond en gelukkig oud worden heeft betrekking op de gemeente Oldambt en haar 
vergrijsde bevolking. Het onderzoek heeft zich toegespitst op ouderen in de leeftijdscategorie 80-
plus. Het Oldambt is een gemeente in het noordoosten van de provincie Groningen, met als 
gemeentelijke hoofdstad Winschoten. De leeftijdscategorie 65 jaar en ouder is de tweede grootste 
groep in de gemeente. Het grote vraagstuk in dit onderzoek is hoe ouderen langer zelfstandig gezond 
en gelukkig thuis kunnen blijven wonen. Dit heeft ook te maken met het feit dat het Oldambt 
bestempeld is als krimpregio. Daarmee wordt bedoeld dat onder andere jongeren de regio verlaten 
en verhuizen naar elders met als reden meer werkgelegenheid, voorzieningen en een betere 
bereikbaarheid. De vergrijzing in de gemeente Oldambt is groot en staat in verband met de 
demografische krimp.  
 
Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken aan welke handvatten ouderen behoefte hebben 
om langer thuis wonen zo aangenaam mogelijk te maken. Een onderzoek is niks zonder doelstelling 
en daarom heeft iedere betrokken partij een doelstelling opgesteld voor dit onderzoek.  
 
De interne opdrachtgever heeft de volgende doelstelling: De mogelijkheden inventariseren die 
bijdragen aan het langer prettig thuis blijven wonen onder ouderen met een klein sociaal netwerk en 
een mindere gezondheid. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om de gemeente 
Oldambt te adviseren. 
 
De externe opdrachtgever (AFEdemy):  
De doelstelling van AFEdemy is om aan het einde van dit onderzoek te beschikken over handvatten 
die helpen om mensen in vooral meer landelijke omgevingen langer thuis te kunnen laten wonen. De 
uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om andere gemeenten, welzijnsorganisaties, 
zorginstellingen en ouderen zelf in Europa te adviseren hoe en welke maatregelen zij zouden kunnen 
nemen. 
  
Tot slot hebben de onderzoekers ook een doelstelling geschreven, te weten: ‘Aan het eind van dit 
onderzoek zijn de mogelijkheden gevonden om 80-plussers zo lang mogelijk gelukkig in het huidige 
huis te kunnen laten wonen’. 
 
Het onderzoek is opgezet door middel van een onderzoeksplan, deskresearch, dertig interviews en 
een praktisch onderzoek.  In de resultaten is terug te lezen dat in de dorpen Bad Nieuweschans, 
Finsterwolde en Scheemda de antwoorden van de respondenten duidelijke patronen schetste. De 
ondervraagden geven aan niet te willen verhuizen, mits het niet anders kan. Daarnaast kan ook de 
conclusie getrokken worden dat de doelgroep minder positief wat betreft domotica in de woning. In 
het hoofdstuk aanbevelingen zal er worden geschreven over welke verdere vervolgonderzoeken 
mogelijk zouden zijn. 
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1. Inleiding 
Op dit moment is er in Nederland sprake van vergrijzing: het aandeel ouderen in de bevolking neemt 
toe. De rijksoverheid streeft ernaar dat ouderen in Nederland zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
blijven wonen. Er wordt verondersteld dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen door middel 
van ondersteuning in huis en/of met hulp van familie, naasten en/of buren. De Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning ondersteunt dit streven. Met de Wet Maatschappelijke 
ondersteuning worden gemeenten ondersteund in het faciliteren van subsidies om ouderen langer 
thuis te laten wonen (Rijksoverheid, 2015).   
 
De gemeente Oldambt is gelegen in de provincie Groningen. In de gemeente Oldambt is er sprake 
van dubbele vergrijzing. Dat wil zeggen dat binnen de groep 65-plussers het deel 80-plussers 
toeneemt. Naast de dubbele vergrijzing is er in de gemeente Oldambt ook sprake van selectieve 
bevolkingskrimp: de bevolking krimpt, maar niet gelijkmatig over alle leeftijden en groepen (Bulder, 
2017). Zo valt in de gemeente Oldambt te zien dat voornamelijk jongeren wegtrekken uit dorpen 
naar steden voor hoger onderwijs. 
 
De aanleiding tot het onderzoek is de toenemende vergrijzing en de selectieve krimp. Met de 
toenemende vergrijzing stijgt de vraag naar goede verzorging voor ouderen, maar deze ouderen 
komen echter nauwelijks meer in aanmerking voor een plek in een verzorgingstehuis door de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning 2015. De WMO verplicht ouderen dus om zo lang mogelijk thuis te 
blijven wonen en dat vereist een op de (toekomstige) woonbehoefte afgestemde woning. Daarnaast 
krijgen ouderen vaak hulp van familie, buren en andere sociale contacten in de omgeving. Wanneer 
deze mensen wegtrekken, voor bijvoorbeeld werk, wordt deze hulp ook minder. Vaak trekt de 
jongere generatie weg, terwijl deze juist sociaal contact en mantelzorg bieden. 
 
1.1 Focus onderzoek en afbakening 
Dit onderzoek zal mogelijkheden in kaart te brengen om 80-plussers die woonachtig zijn in de drie 
plaatsen Scheemda, Finsterwolde en Bad Nieuweschans zo lang mogelijk gelukkig in het huidige huis 
te kunnen laten wonen. Er is gekozen voor de leeftijdscategorie 80 jaar en ouder omdat de mensen 
in deze leeftijdscategorie sneller hulpbehoevend zijn dan mensen in de leeftijdscategorie 65 tot en 
met 80 jaar. De 80-plussers hebben over het algemeen meer zorg nodig en daarom is het belangrijk 
dat zij wonen in een woning die nauw is afgestemd op de woonbehoefte.  
 
De gemeente Oldambt is erg groot en daarom is besloten om gedurende het onderzoek op drie 
plaatsen te focussen, namelijk Scheemda, Finsterwolde en Bad Nieuweschans. Deze dorpen 
verschillen van elkaar en daarom is de keuze op deze dorpen gevallen. Scheemda kent veel 
voorzieningen, een aantal seniorenflats en verzorgingstehuizen, Finsterwolde is een dorp met een 
langgerekt buitengebied dat geen verzorgingstehuizen kent en waarbij de afstand tot voorzieningen 
erg verschillend is per wijk en Bad Nieuweschans heeft geen verzorgingstehuizen en weinig 
voorzieningen. 
 
1.2 Doelstellingen 
Doelstelling Interne opdrachtgever (Elles Bulder): 
De mogelijkheden inventariseren die bijdragen aan het langer prettig thuis blijven wonen onder 
ouderen met een klein sociaal netwerk en een mindere gezondheid. De uitkomsten van het 
onderzoek worden gebruikt om de gemeente Oldambt te adviseren. 
 
Doelstelling externe opdrachtgever (AFEdemy): 
De doelstelling van AFEdemy is om aan het einde van dit onderzoek te beschikken over handvatten 
die mensen in meer landelijke omgevingen helpen om langer thuis te kunnen laten wonen. De 
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uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om andere gemeenten, welzijnsorganisaties, 
zorginstellingen en ouderen zelf in Europa te adviseren hoe en welke maatregelen zij zouden kunnen 
nemen. 
 
Doelstelling onderzoekers: 
Aan het eind van dit onderzoek zijn er verschillende mogelijkheden gevonden om 80-plussers zo lang 
mogelijk gelukkig in het huidige huis te kunnen laten wonen. 
 
1.3 Centrale vraag en vooruitblik 
Op basis van de doelstellingen en de afbakening is er een centrale vraag opgesteld. De centrale vraag 
richt zich alleen op de woning zelf en de kenmerken van de woning, dus niet op de sociale contacten 
van de 80-plussers. 
 
De centrale vraag: 
Wat voor mogelijkheden zijn er voor 80-plussers in Scheemda, Bad Nieuweschans en Finsterwolde, 
om zo lang mogelijk gelukkig in het huidige huis te kunnen blijven wonen? 
 
In hoofdstuk twee wordt er voorbereid op het onderzoek door diverse literatuur te analyseren. In 
hoofdstuk drie staan de onderzoeksmethoden verder uitgewerkt. In hoofdstuk vier staan de 
resultaten van het onderzoek weergegeven. Vervolgens wordt in hoofdstuk vijf een conclusie 
getrokken aan de hand van deze resultaten. In hoofdstuk zes staan de aanbevelingen geschreven 
naar aanleiding van de conclusie en tot slot staat in hoofdstuk zeven de discussie weergegeven. Er is 
een literatuurlijst opgenomen, te vinden na hoofdstuk zeven. Aan het eind van dit rapport staan de 
bijlagen. In de eerste bijlage staat het interviewprotocol. In de tweede bijlage staat het 
observatieschema. Vervolgens staan in de derde bijlage de uitwerkingen van de interviews en in de 
vierde bijlage de interviews in Buurthuis Akkerschans. In de vijfde bijlage staan de foto’s van 
Nieuwolda en tot slot staan in de zesde bijlage de flyer en foto’s van de verspreiding. 
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2. Literatuuronderzoek 
In dit hoofdstuk wordt voorbereid op het onderzoek door diverse literatuur te analyseren. Eerst 
wordt het probleem duidelijker in kaart gebracht. Vervolgens wordt er wat verteld over krimp en 
vergrijzing in de gemeente Oldambt. Tot slot worden de oorzaken van het ontstaan van het 
probleem beschreven in paragraaf 2.3. 
 
2.1 Woonsituatie 80-plussers in Oldambt 
Op dit moment wonen veel 80-plussers nog niet in een levensloopbestendige woning en dat is een 
probleem, want hun huidige woning is niet afgestemd op de (toekomstige) woonbehoefte. De 
overheid in Nederland wil dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen en dat is 
terug te zien in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Hierin staat dat iemand alleen in 
aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening wanneer hij/zij de beperkingen die de 
zelfredzaamheid en/of participatie belemmeren niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp zoals 
mantelzorg of hulp van personen uit het eigen sociale netwerk of algemene voorzieningen kan 
verminderen of wegnemen. In de WMO worden nog meer voorwaarden en weigeringsgronden 
weergegeven. 
 
De WMO verplicht ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Er zijn een aantal gevolgen te 
onderscheiden wanneer de woningen van ouderen niet zijn afgestemd op de woonbehoefte en de 
ouderen toch in het huis moeten blijven wonen. Wanneer ouderen blijven wonen in hun niet 
aangepaste woning, wordt de kans op ongelukken in huis groter (bijvoorbeeld van de trap vallen, 
struikelen over drempels enzovoort). Daarnaast leidt een niet goed op de woonbehoefte afgestemde 
woning tot meer behoefte aan zorg in de buurt, dit kan mantelzorg zijn of zorg van andere sociale 
contacten in het netwerk, maar dan moeten de ouderen wel familie in de buurt hebben wonen en 
genoeg sociale contacten hebben (Planbureau voor de Leefomgeving, 2018). Uit eerder onderzoek, 
uitgevoerd door Jos Wijnja, is gebleken dat een op de vier 80-plussers niet meer zelfstandig naar de 
supermarkt gaat en deze 80-plussers hulp krijgen van familie of zij worden opgehaald en 
thuisgebracht door de plaatselijke supermarkt. Daarnaast geeft driekwart van de ondervraagden aan 
buren heel belangrijk te vinden (Wijnja, 2018). 
 
2.2 Krimp en vergrijzing gemeente Oldambt 
De gemeente Oldambt is gelegen in het oosten van de provincie Groningen, zie figuur 2.1. In de 
gemeente Oldambt is dus sprake van krimp en vergrijzing. Gedurende het onderzoek wordt 
onderzocht wat de mogelijkheden zijn om 80-plussers zo lang mogelijk gelukkig in het huidige huis te 
kunnen laten wonen. 
 
Voor decentrale overheden (gemeenten en provincies) in de krimpregio’s is vastgesteld dat zij de 
demografische krimp gaan begeleiden in plaats van bestrijden (Gemeente Oldambt 2015). Het 
probleem omtrent vergrijzing en krimp in de gemeente Oldambt ligt dus met name op hoe hier op 
wordt ingespeeld, op welke manieren en met welke partijen de gemeente om kan gaan met de krimp 
binnen haar gebiedsgrenzen.  Verschillende instellingen spelen in op de krimp; zou bouwt 
bijvoorbeeld woningbouwcorporatie Acantus haar woningvoorraad jaarlijks met 1% af (Acantus, 
2013).   
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Figuur 2.1 Ligging gemeente Oldambt in de provincie Groningen 
 
In figuur 2.2 is te zien dat de groep 65-plus de tweede grootste groep is in de gemeente Oldambt 
(Alle cijfers, z.d.). Deze groep telde op 1 januari 2018 9.075 ouderen. Om dit te vergelijken is gekeken 
naar het aantal ouderen in de gemeente Groningen en de gemeente Loppersum. In de gemeente 
Groningen vormen de 65-plussers juist de tweede kleinste groep en er valt dus te concluderen dat in 
de gemeente Groningen veel minder 65-plussers wonen in verhouding tot de andere 
leeftijdsgroepen. In de gemeente Loppersum vormen de 65-plussers ook de tweede grootste groep 
en de verdeling over de leeftijdscategorieën is vergelijkbaar met het Oldambt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.2 Inwoners naar leeftijd gemeente Oldambt, gemeente Groningen en gemeente Loppersum 
 
Er is ook gekeken wanneer het probleem is ontstaan. Hierbij is gekeken naar wanneer het een 
probleem is geworden voor de gemeente Oldambt. In figuur 2.3 valt te zien dat het aandeel jongeren 
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(0 t/m 64 jaar) in de bevolking sinds 2010 afneemt en dat het aandeel ouderen (65 t/m 102 jaar) in 
de bevolking toeneemt. Er is vooral een toename van ouderen van 65 t/m 79 jaar, de toekomstige 
80-plussers. Er is dus sprake van krimp en vergrijzing. Hieruit kan worden afgeleid dat het al sinds 
2010 een probleem is (Gemeente Oldambt, 2015).  
 
Figuur 2.3 Bevolkingsdaling per leeftijdsgroep in de gemeente Oldambt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is zeer waarschijnlijk dat de Nederlandse bevolking en dus gemeenten in de komende jaren te 
maken krijgen met krimp. Daarbij komt het feit dat de gemeenten in Noord-Groningen en Oost-
Groningen al te maken hebben met krimp. De gemeente Oldambt zal worden getroffen door een 
bevolkingsdaling van 9% tot 2030 (Provincie Groningen, 2009). Het aantal huishoudens in de 
gemeente Oldambt zal met 10 tot 20 procent afnemen tot 2025, zie figuur 2.4. Een huishoudendaling 
leidt ertoe dat de woningmarkt verandert in een ‘vragersmarkt’ (De Groot & Schonewille, 2012). Bij 
een vragersmarkt is het aanbod van de woningen groter dan de vraag naar woningen en is er dus een 
grotere woningvoorraad. De stad Groningen trekt meer gezinnen dan voorheen door het aanbieden 
van grondgebonden woonwijken als alternatief voor dorps wonen (Gemeente Oldambt, 2015). Dit 
leidt ertoe dat veel gezinnen naar de stad trekken. Daarnaast trekken ook veel jongeren naar de stad 
om daar te studeren. De huishoudendaling zal gezien de demografische ontwikkeling leiden tot een 
overschot van eengezinswoningen (vrijstaande woningen, twee-onder-één-kapwoningen en 
rijtjeshuizen). De gemeente houdt rekening met deze daling door de bestaande woningvoorraad 
gezinswoningen up-to-date te houden en te verbeteren waar nodig. Daarnaast wordt er meer 
aangepast en gesloopt dan dat er nieuw wordt gebouwd. Bij nieuwbouw is levensloopbestendig en 
flexibel bouwen gewenst.  
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Figuur 2.4 Procentuele ontwikkeling aantal huishoudens 2006-2025 
 
Mensen willen liever wonen in aantrekkelijke woongebieden en zullen dus sneller vertrekken uit 
minder aantrekkelijke gebieden wat leidt tot krimp in deze minder aantrekkelijke gebieden (De Groot 
& Schonewille, 2012). Een gevolg van krimp is sociale segregatie. Dat wil zeggen dat er een scheiding 
plaatsvindt van groepen naar sociale klassen. Een voorbeeld is dat er enerzijds mooie dorpen en 
buurten ontstaan die worden bewoond door welgestelden en dat er anderzijds minder populaire 
dorpen en buurten ontstaan waar minder bedeelden wonen. Een ander gevolg is dat voorzieningen 
onder druk komen te staan. Daarmee wordt bijvoorbeeld bedoeld dat winkels en openbare 
voorzieningen de deuren moeten sluiten terwijl juist de vergrijsde bevolking leunt op de 
voorzieningen in de directe omgeving (Provincie Groningen, 2009).  
 
In Nederland zijn er grote verschillen tussen gemeenten wat betreft de mate van 80-plussers. 
Gedurende het onderzoek wordt gefocust op 80-plussers in de gemeente Oldambt, dat is de 
doelgroep. Het percentage 80-plussers per gemeente is weergegeven in figuur 2.5. In deze figuur valt 
te zien dat het percentage 80-plussers hoog is in de gemeenten in Oost-Groningen en dus ook in de 
gemeente Oldambt. Uit het figuur valt op te maken dat het percentage 80-plussers tussen de 5,4 en 
6,5 procent ligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.5 Percentage 80-plussers per gemeente 
 
2.3 Oorzaken van de niet-optimale woonsituatie 
Veel 80-plussers wonen niet in een levensloopbestendige woning en dat is een probleem. Vaak zijn 
hun woningen niet (goed) afgestemd op de woonbehoefte. Doordat er in de gemeente Oldambt ook 
nog sprake is van krimp, krijgen 80-plussers steeds minder vaak hulp van familieleden aangezien deze 
wegtrekken. Het tekort aan geschikte woningen en krimp is ontstaan door een vijftal oorzaken: 

1. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
Door deze wet worden ouderen verplicht langer thuis te blijven wonen en dat zorgt ervoor 
dat ouderen die niet in een op de woonbehoefte afgestemde woning wonen hier toch in 
moeten blijven wonen wat kan leiden tot problematiek. De WMO draagt dus bij aan het 
ontstaan van problemen. 
 

2. Het woonbeleid van de gemeente Oldambt 
De woningen die nieuw gebouwd worden moeten ruimte bieden om oud te worden, maar 
ook om op de lange termijn andere doelgroepen te huisvesten (Gemeente Oldambt, 2015). 
Levensloopbestendig en flexibel bouwen is gewenst. Inbreiding (het slopen van woningen) 
gaat echter voor nieuwe uitbreidingsplannen en door de krimp hebben er de afgelopen jaren 
weinig nieuwbouwprojecten plaatsgevonden. Er zijn dus weinig levensloopbestendige 
woningen bij gekomen. 
 

3. Kleine dorpen op relatief grote afstand van elkaar 
De ouderen wonen verspreid over de dorpen in de gemeente Oldambt. De ouderen moeten 
langer thuis blijven wonen en vanaf een bepaalde leeftijd zal er steeds meer hulp 
beschikbaar moeten zijn voor deze ouderen, denk hierbij aan bijvoorbeeld hulp van de 
thuiszorg op basis van de WMO. Als ouderen wonen in een woning die niet goed is 
afgestemd op de woonbehoefte en daardoor meer hulp nodig hebben, kan dat kostbaar 
worden voor de gemeente Oldambt aangezien de ouderen erg verspreid wonen. Het 
verspreid wonen leidt tot langere reisafstanden, veel individuele bezoeken en dat is lastig te 
combineren voor zorgverleners. 
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4. Afnemende werkgelegenheid in de gemeente Oldambt 

Het probleem is ook ontstaan doordat er in de gemeente Oldambt sprake is van een 
afnemende werkgelegenheid (Provincie Groningen & DC Noise, 2010). In figuur 2.6 is te zien 
dat het werkloosheidspercentage tussen 2010 en 2015 met 1,7 procent is toegenomen (RTV 
Noord, 2016). Er is gezocht naar werkloosheidspercentages in 2018 in de gemeente Oldambt 
maar hier zijn helaas geen cijfers over te vinden. Doordat de werkgelegenheid afneemt, 
ontstaat er een hogere werkloosheid en wordt de kans op een baan verkleind. Dit leidt ertoe 
dat mensen eerder naar grotere steden zullen trekken aangezien daar meer kans is op een 
baan en dat minder mensen van elders zich in het Oldambt zullen vestigen omdat er weinig 
werk is. 

 
Figuur 2.6 Werkloosheidspercentage 2010 en 2015 gemeente Oldambt 
 
2.4 Deelvragen en onderzoeksvragen 
Naar aanleiding van het literatuuronderzoek zijn er een drietal deelvragen opgesteld met daarbij 2 
onderzoeksvragen per deelvraag. 
 
Deelvraag 1: Wat is over het algemeen de typering en staat van woningen van 80-plussers? 
Onderzoeksvragen:  
1. In welk type woningen wonen 80-plussers in Finsterwolde, Scheemda en Bad Nieuweschans? 
2. Wat doen de 80-plussers zelf aan onderhoud van de eigen woning? 
 
Deelvraag 2: Hoe evalueren 80-plussers over het algemeen over hun woning? 
Onderzoeksvragen:  
1. Wat zijn voor 80-plussers de positieve elementen in hun huis? 
2. Wat zijn voor 80-plussers de bottlenecks in hun huis (struikelblokken)? 
 
Deelvraag 3: Hoe kunnen de bottlenecks in huis uit de weg worden geruimd? 
Onderzoeksvragen: 
1. Wat moet er volgens 80-plussers veranderen om die bottlenecks uit de weg te ruimen? 
2. Wat is volgens de literatuur de beste manier om bottlenecks in woningen uit de weg te halen? 
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3. Onderzoeksmethoden 
In de voorbereiding op het onderzoek is er diverse literatuur onderzocht, terug te lezen in hoofdstuk 
twee. In de eerste paragraaf wordt de onderzoeksdoelgroep in kaart gebracht. In de tweede 
paragraaf wordt verder op de eerste deelvraag ingegaan, in de derde paragraaf wordt verder op de 
tweede deelvraag ingegaan en tot slot wordt in de vierde paragraaf verder op de derde deelvraag 
ingegaan. 
 
3.1 De onderzoeksdoelgroep 
De onderzochte doelgroep zijn ouderen in de leeftijdscategorie 80 jaar en ouder. Het langer thuis 
blijven wonen is een probleem voor ouderen en dan met name voor de mensen in deze 
leeftijdscategorie. Wanneer de woningen niet goed zijn afgestemd op de woonbehoefte van de 80-
plussers, dan is de kans aanwezig dat zij ongelukkiger worden in hun woning en/of in gevaarlijke 
situaties terechtkomen. Hierdoor kunnen zij geneigd zijn om sneller te verhuizen naar een 
aangepaste woning, maar dat is op dit moment niet haalbaar voor de meeste ouderen. Het aanbod 
aangepaste woningen is namelijk op dit moment in de gemeente Oldambt erg laag. 
 
3.2 Typering en staat woningen 
Deelvraag 1: Wat is over het algemeen de typering en staat van woningen van 80-plussers? 
Onderzoeksvragen:  
1. In welk type woningen wonen 80-plussers in Finsterwolde, Scheemda en Bad Nieuweschans? 
2. Wat doen de 80-plussers zelf aan onderhoud van de eigen woning? 
 
Om deze deelvraag en onderzoeksvragen te beantwoorden zal gebruik worden gemaakt van desk- en 
fieldresearch. Voor de deskresearch zal er naar gegevens van de gemeente worden gekeken, 
bijvoorbeeld naar de woonvisie en naar het economisch beleidsplan. Daarnaast zal er worden 
gekeken naar eerdere onderzoeken die hebben plaatsgevonden in het Oldambt over ouderen en/of 
over levensloopbestendigheid in het Oldambt. Een voorbeeld van een eerder onderzoek is het 
rapport van Jos Wijnja (Spreiding & leefsituatie van ouderen binnen de gemeente Oldambt). Voor 
verdere informatie zal er gebruik worden gemaakt van de Hanzemediatheek, Google Scholar en de 
website van de gemeente Oldambt. Zoektermen die zullen worden gebruikt zijn: onderhoud 
woningen, onderhoud woningen Oldambt en de typeringen woningen ouderen.   
 
Allereerst zal er informatie worden verzameld door contact op te nemen met gebiedsregisseurs en te 
vragen of het mogelijk is om een vergadering bij te wonen. De gebiedsregisseurs die betrokken zijn 
bij de dorpen Scheemda, Finsterwolde en Bad Nieuweschans zullen, wanneer hiervoor toestemming 
is, tijdens de vergadering worden geïnterviewd. Via de gebiedsregisseurs hopen we in contact te 
komen met meerdere personen die van positieve invloed kunnen zijn op ons onderzoek en hopelijk 
ook met 80-plussers. 
 
Na het voltooien van de deskresearch wordt de steekproef vastgesteld, in dit geval de 80-plussers, en 
dan wordt geprobeerd een zo representatief mogelijke steekproef te trekken door per dorp een 
bepaald aantal respondenten te krijgen die het totaal aantal 80-plussers in dat dorp weerspiegelen. 
Hierbij wordt fieldresearch toegepast.  
 
Er worden twee meetinstrumenten gebruikt worden om deze deelvraag te beantwoorden, namelijk 
observaties en interviews. De interviews die worden afgenomen zullen semigestructureerd zijn: er 
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worden vooraf opgestelde interviewvragen gebruikt, maar van deze vragen mag worden afgeweken 
door bijvoorbeeld door te vragen.  Het interviewprotocol is opgenomen in de eerste bijlage. Er kan 
worden doorgevraagd wanneer iets niet duidelijk is of wanneer nog meer specifieke informatie 
verkregen kan worden. Onderzoeksvraag twee zal worden beantwoord middels de interviews. Wat 
betreft het type woningen en de staat van de woningen wordt er geobserveerd. De observatie vindt 
plaats aan de hand van een checklist, zie het observatieschema in bijlage twee. Onderzoeksvraag één 
zal worden beantwoord middels observaties. 
 
Aanpak 
Voor het afnemen van de interviews worden drie weken uitgetrokken. De interviews zullen worden 
afgenomen in duo’s waarbij een student van Vastgoed en Makelaardij en Social Work aanwezig zal 
zijn. Op deze manier kunnen alle vragen worden gesteld voor beide opleidingen en onderzoeken in 
één interview. Er wordt een planning opgesteld wanneer wie met wie gaat interviewen en waar het 
duo gaat interviewen. Daarnaast kunnen de onderzoekers antwoorden op verschillende manieren 
interpreteren (Van der Ploeg, 2018). Daarom wordt er in duo’s gewerkt zodat twee personen na 
afloop van een interview met elkaar kunnen spreken over de uitkomsten. Hierbij is sprake van 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Dat is de mate van overeenstemming tussen verschillende 
beoordelaars (De Veld, z.d.). Er wordt gebruik gemaakt van hetzelfde instrument, in dit geval een 
interview en een observatie, door twee ‘beoordelaars’ om zo dezelfde situatie te beoordelen. Als 
deze elementen dezelfde resultaten opleveren, kan worden aangenomen dat het instrument ervoor 
zorgt dat persoonlijke kenmerken geen invloed hebben op het gebruik van het instrument. De 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid wordt toegepast door na elk interview met elkaar de 
antwoorden op de vragen te bespreken en door de samenvattingen die worden gemaakt van het 
interview naar elkaar te sturen.  
 
Van tevoren wordt er, zoals eerder vermeld, een interviewprotocol opgesteld waarin valt te lezen 
hoe het interview wordt georganiseerd. Het is de bedoeling dat ouderen zich kunnen voorbereiden 
op het idee dat er studenten langs komen om te interviewen. Dit zodat zij niet schrikken wanneer er 
twee studenten voor de deur staan. Daarom wordt er een flyer ontworpen en verspreid in de drie 
dorpen. In deze flyer zal staan dat er twee à drie studenten in de maand November langs kunnen 
komen voor een gesprek over de huisvesting en de behoeften op sociaal gebied en even kort wat de 
studenten doen. De flyers zullen worden gedrukt bij de Canon Campuswinkel, gevestigd op het 
Zernike. 
 
Een week voordat we aan de slag gaan met het interviewen worden er gelijkmatig 250 flyers 
verspreid over de drie dorpen. Door de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) mogen 
er geen adressen gebruikt worden van 80-plussers zonder toestemming van deze 80-plussers. De 
studenten zullen daarom van tevoren een aantal straten uitpikken waar, naar horen en zien, veel 
ouderen wonen en dus ook hier gaan flyeren. Daarnaast zal er ook nog geflyerd worden in straten 
die meer aan de rand van het dorp liggen.  
 
De studenten zullen de dorpen bereiken per auto zodat de studenten sneller van straat naar straat 
kunnen gaan. De studenten zullen aan de deur beginnen met de vraag of de desbetreffende persoon 
ook de flyer heeft ontvangen (de flyer zal ook worden getoond zodat de persoon het zich kan 
herinneren). Wanneer de persoon het zich kan herinneren, wordt er gevraagd of de persoon open 
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staat voor een gesprek over de huisvesting en het sociale aspect. Wanneer de persoon het zich niet 
kan herinneren ofwel de flyer aan zijn/haar aandacht is ontgaan, wordt er nog een keer kort 
uitgelegd wie de studenten zijn en wat zij doen en vervolgens of de persoon open staat voor een 
gesprek over de huisvesting en het sociale aspect. 
 
De interviews worden niet opgenomen en getranscribeerd. Dit in verband met de duur van de 
interviews. Verwacht wordt dat een interview een half uur tot een uur zal duren en dat leidt ertoe 
dat er veel tijd gaat zitten in het terugluisteren en transcriberen. Tijdens de interviews worden 
antwoorden op de vragen en relevante zaken genoteerd in een schrift en dat wordt gedaan door 
beide beoordelaars wat ook weer bijdraagt aan de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Daarnaast 
worden de antwoorden op de vragen achteraf besproken om een goede weergave van het interview 
te krijgen. 
 
Betrouwbaarheid en validiteit 
Onder betrouwbaarheid wordt verstaan dat een onderzoek reproduceerbaar is. Wanneer het 
onderzoek opnieuw zou plaatsvinden onder dezelfde omstandigheden, dan zou er een gelijke uitslag 
moeten zijn als het eerste onderzoek wil het betrouwbaar zijn. Daarnaast draagt de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bij aan de betrouwbaarheid. Onder validiteit wordt verstaan dat 
het onderzoek meet wat het daadwerkelijk zou moeten meten. De manier waarop het onderzoek is 
uitgevoerd, in dit geval middels observaties en interviews, moet ook werkelijk de beste manier zijn 
om de deel- en onderzoeksvragen te beantwoorden.  
 
Om de betrouwbaarheid te borgen en de validiteit te vergroten wat betreft het antwoord op de 
deelvraag wordt er een representatieve steekproef getrokken. Dit is ook al eerder genoemd. Het is 
belangrijk dat er per dorp een bepaald aantal respondenten worden geïnterviewd die het totaal 
aantal 80-plussers in dat dorp weerspiegelen. Volgens wetenschappers zijn er minimaal tussen de 
twaalf en dertig respondenten nodig voor een representatieve steekproef (Van der Ploeg, 2018). 
Daarom worden er dertig interviews afgenomen. 
 
Ten tweede wordt betrouwbaarheid geborgd en validiteit vergroot door de interviews te laten 
plaatsvinden in een omgeving die voor de respondenten vertrouwd voelt (in het eigen huis) en door 
kritisch naar de eigen houding te kijken gedurende het interviewen. Door het houden van de 
interviews bij de respondenten thuis voelt de respondent zich sneller vertrouwd. Daarnaast mag de 
houding van de onderzoeker de antwoorden van de respondent niet beïnvloeden en dus moet er een 
open houding worden aangenomen. Er worden open vragen gesteld en de onderzoekers zullen 
tussentijdse stiltes laten vallen om de respondent de tijd te geven om na te denken over de vragen. 
 
Tot slot wordt betrouwbaarheid geborgd en validiteit vergroot door het waarborgen van objectiviteit 
(Rem, z.d.). De onderzoekers moeten vragen neutraal formuleren en zij mogen de mening van de 
respondenten niet beïnvloeden. Er mogen geen gewenste onderzoeksresultaten in de mond worden 
gelegd. 
 

3.3 Positieve en negatieve elementen 
Deelvraag 2: Hoe evalueren 80-plussers over het algemeen over hun woning? 
Onderzoeksvragen:  
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1. Wat zijn voor 80-plussers de positieve elementen in hun huis? 
2. Wat zijn voor 80-plussers de bottlenecks in hun huis (struikelblokken)? 
 
Voor het beantwoorden van deze deelvraag zal er fieldresearch worden uitgevoerd. Deze vraag 
wordt ook weer beantwoord met behulp van de interviews en dat is dus het meetinstrument. Beide 
onderzoeksvragen zullen worden beantwoord middels fieldresearch. Er zal worden gevraagd naar de 
meningen van de 80-plussers over hun woning. Wat zijn de positieve punten en waar lopen ze tegen 
aan? Daarnaast weten de 80-plussers misschien zelf een oplossing op een probleem in hun eigen 
woning.  
 
Focusgroep 
Indien een aantal van de ingeplande interviews niet door zullen gaan, zal er een focusgroep worden 
gehouden voor het verder beantwoorden van deze deelvraag. Een focusgroep is een kwalitatieve 
onderzoeksmethode waarbij een groep mensen worden samengebracht om te discussiëren over een 
vooraf bepaald onderwerp (Poortinga, z.d.). Een focusgroep wordt ook wel een groepsdiscussie 
genoemd. De respondenten die worden geïnterviewd kunnen op elkaar reageren en daarom wordt 
het een discussie genoemd. Het doel is om, door de interactie tussen de groepsleden, diepere 
inzichten te verkrijgen over het onderwerp. Door de communicatie tussen de respondenten ontstaat 
er extra informatie en zo ontstaan ook meer meningen. Tijdens de focusgroep kunnen de 80-plussers 
aangeven wat voor hun de positieve en negatieve onderdelen zijn wat betreft de woning en hier met 
elkaar over discussiëren. In overleg met Jannie Rozema zal worden gekeken naar de beste manier om 
een focusgroep te realiseren. Daarnaast zal er voorafgaand ook worden gekeken naar artikelen over 
focusgroepen en waar mogelijk naar boeken over focusgroepen, om zo het gesprek op de best 
mogelijke manier te laten verlopen.  
 
Alle thema’s die bij de individuele interviews aan bod komen zullen ook tijdens de focusgroep aan 
bod komen. Voorbeelden hiervan zijn: tevreden of ontevreden met de huidige voorzieningen in de 
woning, levensloopbestendige maatregelen bespreken en wat vinden 80-plussers van domotica? Van 
tevoren worden de thema’s voorbereid met daarbij passende vragen. Deze zullen worden 
voorgelegd aan de 80-plussers die daar dan vervolgens op kunnen reageren. De focusgroep zal 
worden opgenomen, mits hier toestemming voor is. Op deze manier wordt de informatie op de juiste 
manier opgeslagen. Als er een focusgroep gehouden zal worden, zal één persoon de leiding nemen.  
 
Aanpak en betrouwbaarheid en validiteit 
Hoe het onderzoek en het interviewen wordt aangepakt is te lezen in paragraaf 3.2. Hetgeen wat in 
deze paragraaf wordt verteld geldt ook voor deze deelvraag. Er is gebruik gemaakt van hetzelfde 
instrument als bij deelvraag één en daarom geldt alles wat is geschreven omtrent betrouwbaarheid 
en validiteit in paragraaf 3.2 ook voor deze deelvraag. 
 

3.4 De bottlenecks 
Deelvraag 3: Hoe kunnen de bottlenecks in huis uit de weg worden geruimd? 
Onderzoeksvragen: 
1. Wat moet er volgens 80-plussers veranderen om die bottlenecks uit de weg te ruimen? 
2. Wat is volgens de literatuur de beste manier om bottlenecks in woningen uit de weg te halen? 
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Voor het beantwoorden van deze deelvraag zal er gebruik worden gemaakt van desk- en 
fieldresearch. Het antwoord op de eerste onderzoeksvraag zal worden gevonden via de interviews 
met de 80-plussers. Het meetinstrument dat wordt gebruikt bij het beantwoorden van deze 
deelvraag is dus het interview. Om deze deelvraag te beantwoorden zal ook een focusgroep worden 
gehouden, waar nodig. De ouderen kunnen tijdens de interviews aangeven waar ze tegenaan lopen 
en wat het wonen in hun huis moeilijker maakt. Daarnaast kunnen ze ook hun mening geven over al 
bestaande oplossingen voor de bottlenecks. Lijkt het ze een handige oplossing, is het haalbaar etc. 
 
Het huis in Nieuwolda 
Voorafgaand aan het interviewen vindt er, mede voor het beantwoorden van deze deelvraag en 
onderzoeksvraag twee, een overnachting plaats in een energieleverende woning in Nieuwolda. Deze 
woning dient als demonstratiewoning om te gaan proef wonen en is beschikbaar gesteld door 
woningcorporatie Groninger Huis (Groninger Huis, 2016). Hierbij kunnen mensen zelf ervaren dat je 
met simpele technieken langer zelfstandig en veilig thuis kunt blijven wonen. Er worden tijdens de 
interviews vragen gesteld over de bottlenecks (struikelblokken) in de woning. Middels het proef 
wonen in deze woning wordt door ons zelf ervaren wat er al is qua oplossingen voor bottlenecks en 
dus op het gebied van langer zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Daarnaast zal onderzoeksvraag 
twee ook worden beantwoord middels deskresearch. Er wordt op het internet gezocht op de 
volgende zoektermen:  zelfstandig wonen ouderen, domotica, problemen in huis ouderen en 
oplossingen struikelblokken woningen. 
 
Aanpak en betrouwbaarheid en validiteit 
Hoe het onderzoek en het interviewen wordt aangepakt is te lezen in paragraaf 3.2. Hetgeen wat in 
deze paragraaf wordt verteld geldt ook voor deze deelvraag. Er is gebruik gemaakt van hetzelfde 
instrument als bij deelvraag één en daarom geldt alles wat is geschreven omtrent betrouwbaarheid 
en validiteit in paragraaf 3.2 ook voor deze deelvraag. 
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4. Resultaten onderzoek 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de interviews uitgewerkt. In paragraaf 4.1 staan de 
algemene resultaten beschreven. Vervolgens staan in paragraaf 4.2 de resultaten per dorp 
beschreven en in paragraaf 4.3 de beantwoording van de deelvragen. 
 
4.1 Algemene resultaten 
In totaal zijn er dertig interviews afgelegd in 27 woningen met inwoners van de dorpen Scheemda, 
Finsterwolde en Bad Nieuweschans. In totaal is er met 39 inwoners gepraat, omdat er ook koppels bij 
waren die als één interview worden gerekend. Drie interviews zijn tegelijkertijd afgenomen in 
Buurthuis Akkerschans in Bad Nieuweschans. De woningen van de drie interviews in Buurthuis 
Akkerschans zijn niet door ons waargenomen, waardoor een verschil in aantallen te zien zal zijn in de 
komende resultaten. Er was verschil te merken in de mate waarin inwoners van de drie dorpen 
wilden meewerken aan ons onderzoek. De respons in Scheemda was beter dan in Bad Nieuweschans 
en Finsterwolde. De respons in Finsterwolde was weer beter dan in Bad Nieuweschans. Ondanks dat 
er in Scheemda ook een grote groep 80-plussers ons verzoek tot een interview afwees, kostte het in 
Scheemda de minste tijd om de interviews af te ronden.  
 
Een groot deel van de 80-plussers had voorafgaand aan het interview onze flyer gekregen met daarin 
informatie over het onderzoek. Een aantal ouderen gaven aan dat ze dit fijn vonden en lieten ons 
snel binnen. Daarnaast was er ook een grote groep 80-plussers die niet thuis waren, de deur niet 
open deden terwijl ze wel thuis waren1, aan de deur aangaven geen interesse te hebben in het 
interview of dachten dat ze het niet zouden snappen en niet behulpzaam konden zijn. Een enkele 
keer werden wij na het verduidelijken van ons onderzoek alsnog binnengelaten ondanks de twijfel 
van de 80-plusser. Tegen het einde van de gesprekken werd er regelmatig gezegd door de 80-
plussers dat ze graag nog een keer zouden helpen mocht dat nodig zijn. We konden gerust nog een 
keer langskomen.  
 
De interviews zijn afgenomen in verschillende soorten woningen, namelijk koopwoningen en 
huurwoningen. Daarnaast waren het ook verschillende type woningen. In totaal zijn er achttien 
interviews afgenomen in koopwoningen en negen in huurwoningen. Daarnaast gaven twee 
respondenten bij het interview in het Buurthuis in Bad Nieuweschans aan in een koopwoning te 
wonen en één respondent gaf aan in een huurwoning te wonen. Dit is te zien in de onderstaande 
grafiek met de titel verhouding koop/huur. In Scheemda is er één interview afgenomen in een 
huurwoning, in Finsterwolde vier en in Bad Nieuweschans vijf. Er zijn in totaal achttien interviews 
afgenomen bij vrijstaande woningen en twaalf bij niet-vrijstaande woningen. Van de vrijstaande 
woningen is er nog onderscheid te maken in reguliere vrijstaande woningen, een beschermd 
dorpsgezicht en een monument. Van de niet vrijstaande woningen is er onderscheid te maken in 
verschillende types namelijk: een hoekwoning, twee-onder-een kap, drie-onder-een kap, een 
tussenwoning en een bungalow. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 De ouderen deden de gordijnen dicht of waren te zien in de woonkamer. 
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De resultaten die tijdens de interviews naar voren zijn gekomen worden hieronder genoemd.  
 

- 80-plussers zijn erg tevreden met de woning waarin zij wonen. Zij geven aan zich veilig te 
voelen op de plek waar men (vaak) al jaren woont, in een aantal gevallen soms wel langer 
dan veertig jaar.  

 
- Daarnaast geven de 80-plussers massaal aan niet positief tegenover verhuizen te staan. 

Verhuizen is niet iets waar de ondervraagden zich mee bezig houden: “Als het echt niet 
anders kan, dan moet het, maar liever niet’’ is het meest voorkomende antwoord op deze 
vraag. Als hierop werd doorgevraagd, dan kwam er naar voren dat ouderen niets zien in een 
verzorgingstehuis. Vaak om de redenen dat een verzorgingstehuis wordt gezien als een 
eindstation van het leven, maar ook om praktische redenen. Als zij naar een 
verzorgingstehuis zouden verhuizen dan is er ook geen plek meer om kinderen en familie een 
plek te bieden voor overnachting gedurende het weekend.  

 
- Verder komt naar voren dat 80-plussers, op een enkeling na, niet open staan voor domotica 

in de woning. 80-plussers geven aan niks te zien in bijvoorbeeld automatische verlichting of 
zelfsluitende gordijnen. Dit vaak ook om de reden dat zij dit liever zelf doen zodat zij ‘nog een 
loopje hebben’.  

 
- Wat betreft het onderhoud is er weinig uitgevoerd wat betreft isolatie en verduurzaming van 

de woning. De meeste woningen zijn (gedeeltelijk) voorzien van dubbel glas, maar een aantal 
ook niet. De ondervraagden die in een huurwoning wonen zijn over het algemeen niet 
positief over de woningbouwcorporatie Acantus. Zij geven aan lang te moeten wachten op 
onderhoud, geen hulp te krijgen bij het installeren van bijvoorbeeld armsteunen of het 
verwijderen van drempels en vaak is er geen vloer- of muurisolatie aangebracht in de 
woningen.  

 
- De meest voorkomende aanpassingen die men heeft gedaan zijn het aanbrengen van 

muursteunen in het toilet en in de badkamer. Bij het aanreiken van meer ondersteuningen, 
zoals een traplift wanneer deze nodig is, is men weer terughoudend in de reactie en geeft 
aan dit wel “te zien als het moet, als het niet anders kan”. 

 
Om het onderhoud van de woning te kunnen beoordelen, is er gekozen voor meerdere categorieën 
waar een woning onder kan vallen. De categorieën zijn goed, redelijk en slecht. In bijlage twee staat 
het observatieschema. Dit schema is bij elke woning toegepast. Op basis daarvan is een woning in 
een categorie geplaatst.  De meeste woningen waar we zijn geweest waren goed onderhouden, een 
paar waren er echt slecht aan toe. Onderstaand een cirkeldiagram met daarin de weergave van de 
onderhoudsstaat van de woningen in de drie dorpen. In totaal zijn het 27 woningen in deze 
cirkeldiagram, aangezien drie interviews zijn afgenomen in het buurthuis en daarom de 
onderhoudsstaat van de woningen van deze respondenten niet beoordeeld kunnen worden.  
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4.2 Resultaten per dorp  
Scheemda  
Scheemda is een dorp in de gemeente Oldambt met 2425 inwoners gemeten over 2018. In de 
onderstaande grafiek is de verdeling van de verschillende leeftijdscategorieën in Scheemda 
weergegeven. Van deze inwoners is het grootste deel 65 jaar of ouder (Alle cijfers, z.d.). Het aandeel 
80-plussers bedraagt 6% van de totale bevolking in Scheemda (Wijnja, 2018).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Scheemda zijn er tien interviews afgelegd met veertien 80-plussers woonachtig in tien woningen. 
De 80-plussers in Scheemda waren enthousiast over ons onderzoek en wilden er graag meer over 
weten. Veel 80-plussers in Scheemda vertelden ons veel nuttige informatie.  
 
Finsterwolde 
Finsterwolde is een dorp in de gemeente Oldambt met 2240 inwoners gemeten over 2018. In de 
onderstaande grafiek is de verdeling van de verschillende leeftijdscategorieën in Finsterwolde 
weergegeven. In Finsterwolde is de leeftijdscategorie 65 jaar of ouder niet de grootste groep van de 
bevolking. In Finsterwolde zijn dat de inwoners van 45 tot 65 jaar (Alle cijfers, z.d.). Het aandeel 80-
plussers bedraagt 3,8% van de totale bevolking in Finsterwolde (Wijnja, 2018).   
 
In Finsterwolde kwamen er weer hele andere onderwerpen ter sprake. Er werd door sommige 80-
plussers gesproken over weinig contact met de buren. Een van de ouderen zei het volgende: “Alle 
ouderen in de buurt zijn overleden en daar zijn jonge gezinnen voor terug gekomen, het contact met 
de buren is over”. Hierdoor kunnen de buren niet helpen met lastige punten zoals bijvoorbeeld de 
tuin. 
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Bad Nieuweschans 
Bad Nieuweschans is een dorp in de gemeente Oldambt met 1370 inwoners gemeten over 2017. Van 
deze 1307 inwoners zijn 345 65 jaar of ouder. In Bad Nieuweschans is de leeftijdscategorie 65 jaar of 
ouder net zoals in Finsterwolde niet de grootste groep van de bevolking. In Bad Nieuweschans is de 
grootste groep de inwoners van 45 tot 65 jaar (Drimble, z.d). Het aandeel 80-plussers bedraagt 5% 
van de totale bevolking van Bad Nieuweschans.  
 
Veel 80-plussers in Bad Nieuweschans hebben moeite met de tuin. Een paar hebben geen moeite 
met de tuin, omdat ze daar zelf al maatregelen voor hebben getroffen. Een van de 80-plussers zei het 
volgende hierover: “ik heb mijn tuin volledig gevuld met grind, waardoor ik er maar een paar keer 
per jaar naar hoef te kijken’’. Dit is een van de oplossingen voor het probleem met de tuin die 
meerdere ouderen gebruiken.  
 
4.3 Beantwoording deelvragen 
Deelvraag 1: Wat is over het algemeen de typering en staat van woningen van 80-plussers? 
 
Scheemda 
In Scheemda zijn in negen koopwoningen en in één huurwoning interviews afgelegd. Er zijn geen 
interviews afgelegd in de verzorgingstehuizen, waardoor het aantal huurwoningen laag is. De 
woningen die zijn geïnterviewd zijn in te delen in verschillende typeringen, namelijk vrijstaande 
woningen en niet-vrijstaande woningen. Van alle woningen waarin is geïnterviewd in Scheemda zijn 
er acht vrijstaand en twee niet-vrijstaand. Eén van de niet-vrijstaande woningen betreft een 
huurwoning. De niet-vrijstaande woningen zijn een hoekwoning en een tussenwoning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De onderhoudsstaat van de woningen in Scheemda verschilt. Zeven van de tien woningen zijn goed 
onderhouden, drie zijn redelijk onderhouden. In Scheemda zijn er geen slecht onderhouden 
woningen aangetroffen. Hier is ook weer gekeken naar het tuinonderhoud, schilderwerk, kozijnen en 
naar de aanwezigheid van scheuren en naar andere onderhoudspunten die opvielen tijdens de 
interviews waardoor het onderhoud slecht oogde. Het observatieschema met daarin criteria staat 
weergegeven in bijlage twee. Dit is in alle drie dorpen op dezelfde manier bekeken. In onderstaande 
cirkeldiagram staan de gegevens over de onderhoudsstaat weergegeven.  
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Finsterwolde 
In Finsterwolde zijn in zes koopwoningen en vier huurwoningen interviews afgelegd. De woningen 
waarin is geïnterviewd zijn in te delen in verschillende typeringen, namelijk vrijstaand en niet-
vrijstaand. Van alle woningen waarin is geïnterviewd in Finsterwolde zijn er zes vrijstaand en vier 
niet-vrijstaand. De niet-vrijstaande woningen zijn een hoekwoning, bungalow, tussenwoning, twee-
onder-een kap en een drie-onder-een kap. Het onderhoud van de woningen in Finsterwolde is 
grotendeels goed, namelijk zeven van de tien huizen. Twee hebben een redelijke onderhoudsstaat en 
één slecht. Alle gegevens zijn terug te vinden in de onderstaande grafieken.  

Bad Nieuweschans 
In Bad Nieuweschans zijn in drie koopwoningen en vier huurwoningen interviews afgelegd. 
Daarnaast kwam tijdens het interview in het buurthuis naar voren dat twee respondenten in een 
vrijstaande koopwoning wonen en één respondent in een niet-vrijstaande huurwoning. De woningen 
zijn in te delen in verschillende typeringen. Vrijstaande woningen en niet-vrijstaande woningen. Van 
alle woningen waarin is geïnterviewd in Bad Nieuweschans zijn er twee vrijstaand en vijf niet-
vrijstaand. Twee van de vrijstaande woningen zijn bijzondere objecten, namelijk een monument en 
een dorpsgezicht (villa). De niet-vrijstaande woningen zijn twee hoekwoningen, drie twee-onder-een-
kapwoningen en een tussenwoning.  
 

 
Deelvraag 2: Hoe evalueren 80-plussers over het algemeen hun woning? 
 
Scheemda 
Ouderen in Scheemda evalueren hun woning verschillend, er zijn struikelblokken in hun woning die 
ze graag aangepast zien. Geen van alle geïnterviewde is zo ontevreden over zijn of haar woning dat 
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ze willen verhuizen. Alle 80-plussers in Scheemda willen, zolang dit nog mogelijk is en kan, zo lang 
mogelijk thuis blijven wonen.  
 
Van de tien geïnterviewde ervaren zes inwoners struikelblokken in hun woning en vier inwoners 
helemaal geen struikelblokken. De struikelblokken die genoemd zijn, zijn de volgende: de ligging van 
de woning omdat het lastig is om ver van voorzieningen te wonen, geen rolstoelgeschikte badkamer, 
een lastige drempel, een gevaarlijke douche en als laatste struikelblok wordt genoemd het niet 
kunnen meenemen van spullen naar boven zonder traplift.  
 

 
 
Finsterwolde 
In Finsterwolde is niet iedereen tevreden over zijn of haar eigen woning. Eén inwoner is erg 
ontevreden en wil daardoor graag verhuizen. De negen andere hebben wel struikelblokken, maar 
niet zoveel dat ze zouden willen verhuizen. Er zijn drie inwoners die geen struikelblokken ervaren en 
zeven inwoners die wel struikelblokken ervaren. De genoemde struikelblokken zijn de volgende: 
drempels aanwezig in de woning, ontbrekende muursteunen in de badkamer en het toilet, 
slaapkamers alleen op de bovenverdieping en een gevaarlijke douche.  
 

 
 
Bad Nieuweschans 
In Bad Nieuweschans is niet iedereen tevreden met zijn of haar eigen woning. Twee inwoners zouden 
graag willen verhuizen, acht niet. De twee inwoners die willen verhuizen hebben beide een 
onderhoudsgevoelige woning. De ene woning was een beschermd dorpsgezicht en de andere woning 
een monument. De inwoners van deze twee woningen gaven aan de woning niet meer goed te 
kunnen onderhouden. Er zijn verschillende redenen waardoor het onderhouden van de woningen 
lastig wordt. Bij de ene woning is er sprake van ziekte onder een van de bewoners, de andere woning 
wordt een groot deel van het jaar niet bewoond doordat de eigenaren in het buitenland zijn.  
 
Twee zijn ontevreden en acht niet zo ontevreden dat ze willen verhuizen. Er zijn twee inwoners die 
geen struikelblokken ervaren, acht die wel struikelblokken ervaren. De struikelblokken die worden 
genoemd zijn: een kleine badkamer waardoor het moeilijk is om gedoucht te worden door de 
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thuiszorg, een smalle oprit waardoor uitstappen lastig wordt, een koude vloer door slechte 
vloerisolatie, een verzakt tuinpad, een huis met erg kleine ruimtes, een badkamer boven en het 
laatste struikelblok gaat over het monument. Het wordt voor de eigenaren te duur om de woning in 
een monumentale staat te blijven onderhouden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deelvraag 3: Hoe kunnen de bottlenecks in huis uit de weg worden geruimd? 
Scheemda 
In Scheemda zijn veel verschillende struikelblokken genoemd die niet allemaal in een keer opgelost 
kunnen worden. Wel zijn er in deze woningen al veel aanpassingen gedaan. Veel van de woningen 
zijn gelijkvloers gekocht of gelijkvloers gemaakt, in totaal vijf in Scheemda. Dit neemt volgens de 
ouderen veel van de struikelblokken weg. Daarnaast zijn er ook steunbeugels aangebracht en in één 
woning ook een traplift. Bij drie woningen zijn er geen aanpassingen gedaan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om de struikelblokken aan te passen zal er per woning gekeken moeten worden naar de problemen. 
Ouderen geven aan dat ze uit voorzorg in een levensloopbestendige woning kunnen gaan wonen om 
veel van de struikelblokken in een keer op te lossen.  
 
Finsterwolde  
In Finsterwolde zijn ook verschillende struikelblokken genoemd. Veel mensen klagen over de 
aanwezige drempels. De drempels kunnen worden weggehaald, waardoor er geen struikelblokken op 
dat gebied meer zullen zijn. Ook het ontbreken van de steunbeugels is een veelvoorkomend 
probleem in Finsterwolde. Die kunnen vaak in de meeste gevallen makkelijk worden aangebracht, 
tenzij het om een huurwoning gaat. Daarnaast hebben de ouderen al wat aanpassingen in hun 
woning laten aanbrengen of zelf aangebracht namelijk: het gelijkvloers maken van de woning en het 
aanbrengen van steunbeugels. Vijf inwoners hebben de woning gelijkvloers gemaakt, drie hebben 
steunbeugels aangebracht en drie inwoners hebben geen aanpassingen in hun woning aangebracht.  
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Bad Nieuweschans 
In Bad Nieuweschans zijn veel verschillende struikelblokken genoemd, waarbij niet één mogelijkheid 
bestaat om alle struikelblokken uit huis te halen. Veel inwoners hebben al aanpassingen gedaan om 
het makkelijker bewoonbaar te maken. De aanpassingen die gedaan zijn, zijn de volgende: het 
aanbrengen van steunbeugels aan de muur en de woning gelijkvloers maken. Daarnaast zijn er ook 
vijf inwoners die helemaal geen aanpassingen hebben gedaan. Om de struikelblokken op te lossen 
zal er per huis moeten worden gekeken naar oplossingen. Veel ouderen geven aan dat het wonen in 
een levensloopbestendige woning veel problemen zou oplossen/voorkomen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ten behoeve van het beantwoorden van deelvraag drie hebben de onderzoekers overnacht in 
Nieuwolda. Hier staat een levensloopbestendige modelwoning voorzien van domotica en praktische 
aanpassingen in het huis welke beschikbaar is gesteld door woningcorporatie Groninger Huis. De 
woning is voorzien van diverse domotica, namelijk een deurbel voorzien van camera en intercom, 
een meter welke registreert hoe vaak het toilet is bezocht, welke ramen en/of deuren open of juist 
gesloten zijn en een brede trap voorzien van automatische verlichting. Meer informatie over de 
woning is te vinden op de website van woningcorporatie Groninger Huis, de link is opgenomen in de 
literatuurlijst. 
 
Verder is de woning praktisch ingericht. De woning heeft geen drempels, is voorzien van een slaap- 
en badkamer op de begane grond en ook is de keuken zo ingericht dat het aanrecht en de koelkast 
rolstoelvriendelijk begaanbaar zijn. Het technologische plaatje van deze woning is in te kleuren met 
een warmtepompinstallatie. De woning is tevens nul-op-de-meter gebouwd. 
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De bevindingen van de onderzoekers zijn positief. Het is erg handig om van een afstand te kunnen 
bekijken hoe vaak bijvoorbeeld de keukenlades opengaan zodat de familieleden van ouderen 
makkelijk kunnen controleren of de oudere al wel ontbeten heeft. Er zijn echter ook een aantal 
aspecten in de woning die ontbraken, zoals automatische luchtafzuiging in de badkamer waardoor 
het erg lang vochtig blijft in de badkamer. Al met al was dit een nuttig bezoek om zelf een beeld te 
krijgen en aan de ouderen voorbeelden concreet uit te kunnen leggen. 
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5. Conclusie 
De doelstellingen die zijn gesteld in het begin van het onderzoek zijn de volgende:   
De doelstelling van de interne opdrachtgever (Elles Bulder): De mogelijkheden inventariseren die 
bijdragen aan het langer prettig thuis blijven wonen onder ouderen met een klein sociaal netwerk en 
een mindere gezondheid. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om de gemeente 
Oldambt te adviseren.  
 
De doelstelling van AFEdemy is om aan het einde van dit onderzoek te beschikken over handvatten 
die helpen om mensen in vooral meer landelijke omgevingen langer thuis te kunnen laten wonen. De 
uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om andere gemeenten, welzijnsorganisaties, 
zorginstellingen en ouderen zelf in Europa te adviseren hoe en welke maatregelen zij zouden kunnen 
nemen. 
 
De doelstelling van de onderzoekers: aan het eind van dit onderzoek zijn de mogelijkheden gevonden 
om 80-plussers zo lang mogelijk gelukkig in het huidige huis te kunnen laten wonen. 
 
De hoofdvraag die centraal stond tijdens dit onderzoek was de volgende: Wat voor mogelijkheden 
zijn er voor 80-plussers in Scheemda, Bad Nieuweschans en Finsterwolde, om zo lang mogelijk 
gelukkig in het huidige huis te kunnen blijven wonen? 
 
Deelvraag 1: Wat is over het algemeen de typering en staat van woningen van 80-plussers? 
Onderzoeksvragen:  
1. In welk type woningen wonen 80-plussers in Finsterwolde, Scheemda en Bad Nieuweschans? 
2. Wat doen de 80-plussers zelf aan onderhoud van de eigen woning? 
 
Deelvraag 2: Hoe evalueren 80-plussers over het algemeen over hun woning? 
Onderzoeksvragen:  
1. Wat zijn voor 80-plussers de positieve elementen in hun huis? 
2. Wat zijn voor 80-plussers de bottlenecks in hun huis (struikelblokken)? 
 
Deelvraag 3: Hoe kunnen de bottlenecks in huis uit de weg worden geruimd? 
Onderzoeksvragen: 
1. Wat moet er volgens 80-plussers veranderen om die bottlenecks uit de weg te ruimen? 
2. Wat is volgens de literatuur de beste manier om bottlenecks in woningen uit de weg te halen? 
 
5.1 Beantwoording deelvragen 
De deelvragen die centraal stonden tijdens dit onderzoek waren de volgende: Wat is over het 
algemeen de typering en staat van woningen van 80-plussers? Hoe evalueren 80-plussers over het 
algemeen over hun woning? Hoe kunnen de bottlenecks in huis uit de weg worden geruimd? 
 
De typering en de staat van de woningen van de 80-plussers verschillen. Veel woningen waar 
interviews zijn afgenomen waren reguliere vrijstaande woningen. Daarnaast zijn er ook interviews 
afgenomen bij een beschermd dorpsgezicht en bij een monument. Dit zijn ook vrijstaande woningen, 
maar hebben wel een andere typering. Andere typeringen waar interviews zijn afgenomen zijn: een 
hoekwoning, twee-onder-een kap, drie-onder-een kap, een tussenwoning en een bungalow. 
 
Het grootste deel van de woningen is goed onderhouden, namelijk achttien van de zeventwintig. 
Zeven waren redelijk onderhouden en twee waren er echt slecht aan toe. Als er gekeken wordt naar 
de resultaten van de interviews, dan was het onderhoud in Scheemda het beste, verhoudingsgewijs 
is het in Finsterwolde en Bad Nieuweschans ongeveer gelijk aan elkaar.  
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Ook hoe 80-plussers over hun woning evalueren is erg verschillend. In eerste instantie is bijna 
iedereen heel erg tevreden met zijn of haar woning. Bij het doorvragen wordt duidelijk dat er wel 
struikelblokken zijn. Veel ouderen ervaren dezelfde struikelblokken, namelijk een woning die niet 
gelijkvloers is en die is voorzien van drempels. Toch willen ouderen graag zo lang mogelijk thuis 
blijven wonen, ze zijn ook tevreden over veel dingen in hun huis. De ruimte die ze hebben, het 
uitzicht, de tuin en de ligging zijn veel genoemde punten waar ouderen tevreden over zijn.  
 
De bottlenecks kunnen uit de weg worden geruimd op verschillende manieren. Een oplossing die 
veel problemen in een keer zou oplossen is het gelijkvloers maken van de woning. Veel ouderen 
hebben dit al en diegene die het niet hadden gaven aan dat dit een handige oplossing zou zijn. De 
andere problemen waren vaak kleine struikelblokken die op een latere termijn ook nog aangepast 
kunnen worden. De mening van ouderen over het toepassen van technologische ontwikkelingen 
(domotica) in de woning is erg verschillend. Het grootste deel van de ondervraagden wil er in eerste 
instantie niks mee te maken hebben, niet nu en ook niet in de toekomst. Pas als het ervoor zou 
zorgen dat ze langer thuis kunnen blijven wonen, staat een deel van die groep er toch voor open. Er 
is ook een kleine groep die wel geïnteresseerd is in domotica. Deze ouderen hadden vaak ook zelf al 
enige vorm van technologie om zich heen, zoals een iPad.  
 
5.2 Beantwoording onderzoeksvragen 
Bij iedere deelvragen zijn een tweetal onderzoeksvragen opgesteld. Deze onderzoeksvragen worden 
beantwoord in deze paragraaf. Eerst volgt de onderzoeksvraag gevolgd door het antwoord. 
 
In welk type woningen wonen 80-plussers in Finsterwolde, Scheemda en Bad Nieuweschans? 
De 80-plussers wonen zowel in vrijstaande woning als in niet-vrijstaande woningen. De meeste 80-
plussers wonen in een vrijstaande woning die voorkomt in verschillende vormen. Er is sprake van een 
reguliere vrijstaande woning en er zijn twee bijzondere vrijstaande woningen. Een beschermd 
dorpsgezicht en een monument.  
 
Wat doen de 80-plussers zelf aan onderhoud van de eigen woning?  
De 80-plussers doen verschillende dingen als het gaat over het onderhoud aan de woning en de tuin. 
Waar de ene 80-plusser alles nog zelf doet, doet de andere helemaal niks meer. De meeste 80-
plussers die in een koopwoning wonen doen zelf het onderhoud van hun tuin nog, op een enkeling 
na die daar lichamelijk niet meer toe in staat is. Dit verschilt van alleen het maaien van het gras tot 
aan het snoeien van de heg. Bij de huurwoningen, die allemaal in bezit zijn van Acantus, wordt het 
grootste deel van het onderhoud gedaan door Acantus. Het onderhoud van de woningen verschilt. 
Iedereen die lichamelijk in staat is om het onderhoud te doen, doet het zelf. Anderen hebben hulp 
van familie of externe bedrijven voor de grote onderhoudsklussen zoals het verven van kozijnen en 
deuren.  
 
Wat zijn voor 80-plussers de positieve elementen in hun huis? 
De positieve elementen in het huis van de 80-plussers, is vaak het huis zelf. Ouderen vinden het fijn 
dat ze zelfstandig wonen en dus niet afhankelijk zijn van anderen. Ze zijn blij met de ruimte en vaak 
met de aanwezige tuin. Ook de ligging van de woning vinden ze erg belangrijk en zien de meeste als 
een positief punt. Als er lichamelijke klachten zijn en daar zijn aanpassingen voor gedaan, dan wordt 
dat ook gezien als een positief element in de woning.  
 
Wat zijn voor 80-plussers de bottlenecks in hun huis (struikelblokken)? 
De bottlenecks in de huizen van de 80-plussers verschillen erg. Veel genoemde struikelblokken zijn 
de volgende: geen steunbeugels in het toilet en de badkamer, een woning die niet gelijkvloers is, 
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drempels, een kleine badkamer, een gevaarlijke badkamer en een niet rolstoel geschikte woning. 
Deze struikelblokken worden vaak genoemd door 80-plussers.  
 
Wat moet er volgens 80-plussers veranderen om die bottlenecks uit de weg te ruimen? 
De veranderingen die kunnen gedaan worden, zijn volgens de 80-plussers vaak simpele oplossingen. 
Steunbeugels aanbrengen in de ruimtes waar het nodig is zijn kleine aanpassingen. Daarnaast is ook 
het verwijderen van drempels volgens de 80-plussers een makkelijke aanpassing die veel zou kunnen 
opleveren. Dat een woning niet gelijkvloers is of een kleine/gevaarlijke badkamer heeft is geen 
makkelijke oplossing. Volgens ouderen is het goed om op jongere leeftijd (+- 65- plus) te gaan kijken 
naar een gelijkvloerse woning die is voorzien van alle onderdelen die veel ouderen nodig hebben als 
ze de leeftijd 80-plus bereiken. Ze willen vaak geen grote veranderingen aanbrengen in de woning als 
ze 80-plus zijn. Daarnaast zijn veel ook niet financieel in staat om grote veranderingen in de woning 
aan te brengen.  
 
Wat is volgens de literatuur de beste manier om bottlenecks in woningen uit de weg te halen? 
Volgens de literatuur is het aanpassen van de woning een goede manier om ouderen langer thuis 
laten blijven wonen. Door aanpassingen aan te brengen in de woning zullen ook de bottlenecks 
verdwijnen. Er zijn veel dure, maar ook veel goedkope middelen om het huis van een oudere aan de 
veranderende situatie aan te passen, zoals bijvoorbeeld drempelhulpen, wandbeugels in de 
badkamer en toilet, een tweede trapleuning en een traplift (Cornelissens, 2018). Er worden veel 
oplossingen gegeven voor de bottlenecks. Zo stelt de Rijksoverheid dat ouderen langer thuis kunnen 
blijven wonen door het aanpassen van de huidige woning met behulp van nieuwe technologieën 
(Rijksoverheid, 2018). Als laatste mogelijkheid wordt domotica genoemd. Domotica ook wel 
huisautomatisering genoemd kan een woning veiliger maken, makkelijker in gebruik en kan ertoe 
bijdragen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen (Van de Wouw, 2017).   
 
5.3 Beantwoording hoofdvraag 
Er zijn veel mogelijkheden voor 80-plussers in de drie dorpen om zo lang mogelijk gelukkig in het 
huidige huis te kunnen blijven wonen. Veel 80-plussers die niet in een levensloopbestendige woning 
wonen ervaren struikelblokken die 80-plussers die wel in een levensloopbestendige woning niet 
ervaren.  
 
Veel problemen kunnen worden opgelost als een woning wordt omgebouwd naar een 
levensloopbestendige woning. Het belangrijkste voor de 80-plussers is een badkamer en een 
slaapkamer beneden. Voor sommige is dit nu nog niet nodig, maar waarschijnlijk voor de toekomst 
wel. Veel ouderen ervaren problemen met drempels, die zouden dus ook verwijderd moeten 
worden. Daarnaast zouden er volgens de ouderen steunbeugels aangebracht moeten worden in het 
toilet en in de badkamer. Veel badkamers zijn niet rolstoeltoegankelijk of erg klein. Waar mogelijk 
kunnen deze badkamers groter worden gemaakt. Daarnaast vinden veel 80-plussers een tuin erg fijn, 
maar kunnen niet altijd het onderhoud nog doen. Een onderhoudsvriendelijke kleine tuin zou een 
goede oplossing zijn volgens de ouderen. Met een onderhoudsvriendelijke tuin kunnen ze nog 
genieten van een tuin, zonder dat zijzelf of familie veel tijd eraan hoeven besteden. 
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6. Aanbevelingen 
Op basis van de resultaten en de conclusie zijn er een aantal aanbevelingen te onderscheiden, 
namelijk aanbevelingen voor vervolgonderzoek en aanbevelingen voor de praktijk.  
 
De aanbevelingen voor vervolgonderzoek: 

- Onderzoek naar de bevindingen van langer thuis wonen-beleid bij Thuiszorgmedewerkers 
in de regio Oldambt. 
Bij enkele interviews waren mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers aanwezig. Aangezien de 
verpleging en mantelzorgers ouderen ondersteunen in het douchen, aankleden, eten 
klaarmaken e.d., zijn deze mensen juist de ogen en oren die vragen over praktische 
elementen in huis goed kunnen beantwoorden. Deze groep kan antwoord geven wat betreft 
welke handvatten in huis toereikend kunnen zijn voor ouderen.  

 
- Onderzoek onder ouderen in de leeftijdscategorie 65 tot 80 jaar over domotica. 

Uit het onderzoek gezond en gelukkig oud worden is gebleken dat onder de ondervraagden 
geen behoefte is aan het installeren van domotica. Het is goed mogelijk dat ouderen in de 
leeftijdscategorie van 65+ welwillend zijn om domotica in huis te nemen omdat dit minder 
ver van hen af staat, omdat vele ouderen in deze leeftijdscategorie bijvoorbeeld een mobiele 
telefoon en een IPad hebben en mede daardoor dus al makkelijker kunnen omgaan met 
elektronica.  

 
- Onderzoek naar de behoefte aan het bouwen van meer levensloopbestendige woningen.  

Uit het onderzoek gezond en gelukkig oud worden is gebleken dat de meeste ouderen niet 
willen verhuizen. De meeste respondenten wonen al jaren in dezelfde woning en hechten 
veel waarde aan de voor hen zo vertrouwde, constante factor in hun leven. Het bouwen van 
levensloopbestendige woningen, voor zowel koop als huur, heeft voor de huidige generatie 
80-plussers geen toegevoegde waarde meer. Het kan wel een sterke toegevoegde waarde 
hebben voor de komende generaties. Daar rijst slechts de vraag of deze generatie net zoveel 
waarde hecht aan een woning als de 80-plussers van nu, een vraag die meegenomen kan 
worden in het onderzoek 

 
De aanbevelingen voor de praktijk: 

- Een aanbeveling voor de gemeente Oldambt is dat, wanneer er nieuwbouwprojecten 
worden opgestart, rekening wordt gehouden met levensloopbestendigheid van deze 
woningen en dus de geschiktheid voor ouderen. Zo wordt het aanbod van woningen met 
technologische toevoegingen zoals domotica en duurzame energiemethoden vergroot en 
kan men hier langer blijven wonen omdat zij met de woning meegroeien en dus langer thuis 
kunnen blijven wonen.  

 
- Een aanbeveling voor Acantus is om wellicht haar dienstverlening uit te breiden met het 

aanbieden en plaatsen van armsteunen en het verwijderen van drempels om ouderen 
veiliger in hun huurwoning te kunnen laten wonen. Met slechts simpele aanpassingen 
kunnen ouderen langer blijven wonen in de woning waardoor mensen minder snel gaan 
verhuizen. Daarnaast leidt dit tot een hogere huurderstevredenheid over Acantus.  

 
- Een aanbeveling voor de gemeente en de opdrachtgever is om de subsidies omtrent 

ondersteunende handvatten in huis, zoals het aanvragen van een douchestoel, beter onder 
de aandacht te brengen bij particulieren. Het grootste deel van de 80-plussers maakt geen 
gebruik van internet. De gemeente, opdrachtgever en bijvoorbeeld sociaal werk Oldambt 
zouden hierop kunnen inspelen met een schriftelijk informatiepakket voor 80-plussers. 
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Daarnaast is een samenwerking met woningbouwcorporatie Acantus  (in hoeverre dit nog 
niet gedaan wordt) een mogelijke optie om de 80-plussers in de huurwoningen te bereiken. 
Dit sluit ook weer aan bij de vorige aanbeveling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

7. Discussie 
Bij de praktische uitvoering van het onderzoek, het afnemen van interviews, was het te verwachten 
dat niet iedere oudere waar de onderzoekers aanbelden zou meewerken. In de dorpen waar de 
onderzoekers de interviews afnamen bleek het in Bad Nieuweschans het lastigst te zijn om tien 
respondenten te vinden. 80-plussers in Bad Nieuweschans waren (over het algemeen) minder 
welwillend, ook in de zin van het niet openen van de voordeur, dit in tegenstelling tot Scheemda en 
Finsterwolde. In deze twee dorpen waren uiteraard ook 80-plussers die geen interesse hadden om 
mee te werken, maar daar was het aantal van tien respondenten makkelijker te behalen. Uiteindelijk 
is het doel van dertig respondenten wel behaald.  
 
Het vinden van adressen was op voorhand een gevoelskwestie. Wij, onderzoekers, hadden geen 
concrete adressen van de 80-plussers in de gemeente Oldambt en daarom hebben wij gefilterd op 
het aanzicht van de woning. Vaak was er aan de raambekleding (denk aan gordijnen, bloemen en 
decoraties) te zien of het huis bewoond werd door ouderen. Daarnaast hebben de onderzoekers aan 
respondenten gevraagd of zij kennissen, familie of buren hebben van 80 jaar of ouder die open staan 
voor een interview. Dit resulteerde in sommige gevallen tot een positief resultaat.  
De AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, die van kracht is sinds 2018 bemoeilijkt dit 
proces omdat instanties zoals thuiszorg, sociaal werk Oldambt en de gemeente gegevens omtrent 
adressen van ouderen niet mogen verstrekken.   
 
Verder is er in de beginfase van het onderzoek sprake geweest van het organiseren van 
focusgroepen. De onderzoekers hebben uiteindelijk niet gekozen om focusgroepen te organiseren. 
De afweging die daarbij werd gemaakt was of het haalbaar is voor de doelgroep om deel te nemen 
aan een focusgroep. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan gezondheidsredenen, is dit niet te 
intensief voor een 80-plusser om deel te nemen? Verder is het ook belangrijk om voor de doelgroep 
de tijd te nemen en door middel van een focusgroep kan het zijn dat antwoorden overlappen en men 
het tempo niet kan bijbenen. 
 
In de beantwoording van de hoofdvraag is terug te lezen dat veel ouderen toch wel graag 
aanpassingen in de woning terug willen zien. Van relatief kleine aanpassingen, zoals steunbeugels en 
het verwijderen van drempels, naar relatief grote aanpassingen, zoals het aanbrengen van een slaap- 
en badkamer beneden. Ouderen geven aan dat een badkamer op de begane grond op den duur een 
toegevoegde waarde kan bieden. Een van de respondenten gaf bijvoorbeeld aan de badkamer boven 
niet meer te kunnen gebruiken en zichzelf daarom al jaren wast in de keuken. Is het realiseren van 
een badkamer op de begane grond (als dit al mogelijk is) wel een haalbare investering als men kijkt 
naar de kosten hiervan? Weegt het woongenot dan zwaarder of is het dan beter dat men verhuist 
ook al wil men dat liever niet. Het is dus lastig om concreet van ouderen juiste antwoorden te 
vergaren, omdat zij wel aangeven wat zij eventueel anders willen zien, maar niet weten hoe zij dit 
kunnen realiseren en over het algemeen stellig zijn in het niet willen verhuizen.  
 
In de beantwoording op de deelvragen wisten ouderen goed aan te geven wat voor hen de positieve 
elementen zijn van de woning. Het beantwoorden van de vraag wat de struikelblokken in huis zijn 
bleek echter lastig. In eerste instantie wisten veel 80-plussers geen moeilijkheden te noemen, maar 
na doorvraag van de onderzoekers gaven de ouderen wel enkele struikelblokken aan. Hoewel de 
interviewvragen, bedoeld om de hoofdvraag en de deelvragen te beantwoorden, zo simpel mogelijk 
zijn geformuleerd, bleek het voor de ouderen toch lastig om de vragen te beantwoorden. Dit leidde 
ertoe dat het voor de onderzoekers lastig was om gevarieerde antwoorden te verkrijgen. Uiteindelijk 
hebben deze antwoorden wel gezorgd dat er een duidelijk patroon ontstaat. Zo gaven veel 80-
plussers aan bij de vraag over het verhuizen aan dat zij hier niet mee bezig zijn, “dat zien wij wel als 
het niet anders meer kan’’.  
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Meer of minder levensloopbestendige woningen bouwen?  
Hierop is het woonbeleid van de gemeente Oldambt van toepassing, zie paragraaf 2.3 sub 2. Dit is 
een heikel discussiepunt omdat het bouwen van levensloopbestendige woningen voor de 
onderzochte doelgroep niet meer van toepassing is. Voor woningbouwcorporaties is het bouwen van 
levensloopbestendige woningen een grote investering. Daarbij komt kijken dat er ook vanuit wet- en 
regelgeving vereisten zijn en het een geruime tijd kan duren voordat deze woningen zijn 
gerealiseerd. De vraag is dan ook wel hoeveel doelgroepen er met deze woningen bediend kunnen 
worden. Acantus heeft in haar woonvisie staan over de gehele woningvoorraad één procent op 
jaarbasis  te willen afstoten. 
 
Daarentegen is het voor de ouder wordende bevolking van het Oldambt een basis voor de toekomst. 
De focus moet echter niet alleen liggen op ouderen. Uit het onderzoek is gebleken dat ouderen vaak 
lange tijd in de woning hebben gewoond. Door gezinnen te huisvesten in levensloopbestendige 
woningen kunnen zij met de woning meegroeien. Levensloopbestendig betekent dan ook dat de 
woning zo is gebouwd dat de bewoners kunnen blijven wonen in het huis als de 
levensomstandigheden wijzigen. Dat kan dus naast ouder worden ook zijn als er sprake is van ziekte 
of een handicap. Een levensloopbestendige woning is dus niet per definitie alleen voor senioren.  Een 
levensloopbestendige woning is namelijk ook geschikt voor een gezin met jonge kinderen. Om een 
voorbeeld te noemen kunnen ouders controleren of de kinderen wel op de eigen kamer zijn als zij 
moeten slapen.  
 
Uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (2016) blijkt dat mensen gemiddeld zeven keer 
in hun leven verhuizen. Uit de interviews is gebleken dat de meeste respondenten al een lange tijd in 
dezelfde woning wonen, sommige respondenten al meer dan 40 jaar. Als mensen op eerdere leeftijd 
(bijvoorbeeld rond de 50) na gaan denken over de toekomst wat betreft wonen, kunnen ze na gaan 
denken over een levensloopbestendige woning. Ze kunnen daar dan, zolang de gezondheid het 
toelaat, in blijven wonen. Doordat mensen gemiddeld zeven keer in hun leven verhuizen is het van 
belang dat mensen zo vroeg mogelijk informatie verkrijgen over een levensloopbestendige woning.  
 
Tot slot is het waarborgen van de betrouwbaarheid en het vergroten van de validiteit naar ons idee 
goed gelukt. Bijna alle respondenten zijn geïnterviewd in een omgeving waarin zij zich vertrouwd 
voelen, namelijk in het eigen huis. Drie respondenten zijn, zoals eerder genoemd, geïnterviewd in het 
dorpshuis in Bad Nieuweschans. Tijdens het interviewen zijn open vragen gesteld en is er een open 
houding aangenomen. De betrouwbaarheid is geborgd en de validiteit vergroot door de objectiviteit 
te waarborgen: vragen zijn neutraal geformuleerd en de mening van de respondenten is niet 
beïnvloed. Naar ons idee had het waarborgen van de betrouwbaarheid en het vergroten van de 
validiteit niet beter gekund. Alles wat wij wilden doen is toegepast en er is een representatieve 
steekproef getrokken. 
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Bijlage 1. Interviewprotocol 
- Vragen of de flyer laatst is ontvangen. 
- Geef bij de introductie aan wie je bent, namens wie je onderzoek doet en waarom je komt. 
- Neem je studentenkaart / legitimatie mee zodat je je kan legitimeren.  

 
Vragen:  

- Bent u tevreden met uw huidige woning?  
o Wat zijn de positieve elementen in uw woning, dus wat vindt u hier fijn?  
o Waar zijn de negatieve elementen in uw woning, waar loopt u tegenaan 

(struikelblokken)? (Waar heeft u last van, wat zou u anders willen) 
o Wat zou u anders willen in uw woning om hier prettiger te blijven wonen? 

(Zelfstandig te kunnen blijven wonen, struikelblokken uit de weg ruimen)  
 

- Wat doet u aan onderhoud aan de woning?  
o Doet u dat zelf of laat u dat doen? Wanneer het gedaan wordt, door wie wordt het 

dan gedaan?  
o Hoe is de woning geïsoleerd?  

 
- Zou u iets aanpassen in uw woning om hier langer te kunnen blijven wonen, en zo ja, wat 

moet er dan aangepast worden?  
o Heeft u al aanpassingen gedaan aan uw woning om hier langer te kunnen blijven 

wonen? (Is er iets waardoor u makkelijker zelfstandig woont?)  
 

- Zou u nog willen verhuizen en denkt u daar wel eens aan?  
o Wat is de belangrijkste reden waarom u zou verhuizen? 
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Bijlage 2. Observatieschema 
Tijdens het observeren wordt er op het volgende gelet: 
 
Bestaande bouw: 

- Binnen onderhoud: schilderwerk aan kozijnen en ander houtwerk, soorten vloeren en 
uitstraling, aanwezigheid van scheuren en afwerking van ramen en deuren. 

 
- Buitenonderhoud: schilderwerk aan kozijnen en ander houtwerk, aanwezigheid van scheuren 

in de gevel, het tuinonderhoud, aanwezigheid van verzakking van bijvoorbeeld een tegelpad 
en de onderhoudsstaat van het dak.  

 
Verder wordt er gekeken naar andere punten die invloed hebben op de totale beoordeling van het 
onderhoud. Voorbeelden hiervan zijn: een verzakt schuurtje, opvallende vochtvlekken en rotte 
plekken.  
 
Indien meerdere van de bovengenoemde punten niet in orde is in een woning zal een woning vallen 
onder de categorie redelijk of slecht. Het onderhoud van een woning is slecht wanneer er minimaal 
drie van de bovenstaande punten niet goed onderhouden zijn/aanwezig zijn.  
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Bijlage 3.Uitwerkingen interviews 
In verband met de privacywetgeving zijn de adressen en gegevens van de ondervraagden niet 
beschreven. Alle interviews zijn naar waarheid en vertrouwen afgenomen ten behoeve van het 
onderzoek Gezond en Gelukkig oud worden. De adresgegevens zijn in een beveiligd bestand 
opgeslagen en alleen toegankelijk voor de onderzoekers. Deze gegevens zullen dus niet aan derden 
worden verstrekt voor welke reden dan ook.  
 
Bad Nieuweschans 
 
Woning 1 
Observatie: Dit betreft een huurwoning, een huurwoning van woningbouwcorporatie Acantus. Wij 
zijn ontvangen door een van de bewoners, het betreft een dame van 85 jaar, zij woont daar samen 
met haar man van 95 jaar. Bij dit gesprek was ook een thuiszorg hulp aanwezig.  
Het betreft een hoekwoning, woningtype bungalow, voorzien van houten kozijnen, slaap-, badkamer 
en toilet op begane grond, met een trapopgang naar slaapkamer op verdieping. Enkele aanpassingen 
zijn er al, zoals steunbeugels in de badkamer, het toilet en naast de voordeur.  
 
Interview: Mevrouw gaf aan tevreden te zijn met haar woning, na iets meer doorvragen en wat hulp 
van de thuiszorg met het beantwoorden van de vragen kwamen een aantal negatieve aspecten naar 
voren. De badkamer is erg klein, zeker als er met hulp van een verpleger gedoucht moet worden. De 
woning heeft thermopane beglazing, maar niet in de slaapkamer, dat had mevrouw graag anders 
gezien. Mevrouw gaf verder aan bijna geen contact te hebben met haar naast gelegen buren. 
Verhuizen is pas een optie als het echt niet anders kan i.v.m. gezondheid, maar anders blijft zij hier 
graag wonen met haar echtgenoot.  
 
Woning 2 
Observatie: Dit betreft een koopwoning. Het gaat om een goedverzorgde twee-onder-een- 
kapwoning in het centrum van Bad Nieuweschans. Wij hebben gesproken met een van de eigenaren 
van de woning. De heer (83) vertelde erg tevreden te zijn met zijn woning, een van de grootste 
pluspunten was de locatie van de woning. Tegenover de woning is de lokale supermarkt Coop. 
Meneer vertelt dat je in de supermarkt niet alleen boodschappen kunt doen, maar ook geld kunt 
pinnen, boeken kunt ruilen van de bibliotheek. Verder is er ook een locatie namens de 
huisartsenpraktijk in Winschoten een aantal dagen in de week, dat scheelt hen toch.   
 
Interview: Verder licht de heer toe dat de woning eigendom is van zijn vrouw (82) en hem, in 1961 
zijn zij in deze woning komen te wonen, deze was destijds nog eigendom van het bedrijf waar 
meneer voor werkte, later hebben zij de woning gekocht. De woning heeft vloerisolatie en is geheel 
voorzien van thermopane beglazing. De metalen kozijnen zijn niet geschikt voor dubbel glas. Er is 
geen slaap- of badkamer beneden, dit willen ze wel graag maar dat is lastig te realiseren. De 
badkamer is slechts een natte cel zoals dat bij de bouw van de woning standaard was en dus niet 
aangepast in de loop der jaren. De woning wordt verwarmd middels de cv-ketel. De luchtcirculatie in 
de woning is goed vertelde de eigenaar ons. Het schilderwerk is goed onderhouden, voor binnen 
onderhoud schakelen de heer en mevrouw een klusjesman in en tuinonderhoud wordt zelf gedaan 
en door een kennis. Aan aanpassingen hebben de heer en mevrouw slechts kleine aanpassingen 
gedaan, zo zijn er beugels in het toilet, automatische tuinverlichting bij de oprit, en is er een traplift 
(maar deze gebruiken zij op dit moment nog niet, deze was van een overleden kennis).  
Naast hulp in de tuin krijgen de heer en mevrouw ook hulp 1 maal in de 14 dagen met schoonmaak. 
Ten tijde van ons gesprek was de eigenaar aan het tuinieren, hij liet ons een stapel tegels zien en 
vertelde dat zij daarmee een extra rij tegels naast de oprit wilde leggen om zo makkelijker uit de auto 
te kunnen stappen. Het echtpaar is nog mobiel en bezoekt de kinderen, die uit Groningen vertrokken 
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zijn, nog regelmatig. Met de vraag of het echtpaar zou willen verhuizen staat het volgende antwoord 
dan ook in verband. Liever niet want in dit huis kunnen de kinderen en kleinkinderen nog komen 
logeren in het weekend, ze hebben genoeg ruimte om iedereen te laten overnachten hier. Als ze 
moeten verhuizen, wijken ze toch al snel uit naar een appartement in Winschoten en dat zien zij niet 
zitten. Wel vertelde meneer dat kennissen van hen in een verzorgingstehuis een kamer naast elkaar 
hebben gekregen en zij ene kamer als zitkamer hebben ingericht en de andere kamer als slaapkamer.  
 
Samenvattend een net onderhouden twee-onder-een-kapwoning in het centrum van Bad 
Nieuweschans, grote plussen zijn de locatie, ruimte om familie te laten logeren en de mobiliteit van 
bewoners. Bewoners staan open voor nieuwe aanpassingen zoals een elektrisch deur slot en 
ondersteuningen in huis.  
 
Woning 3 
Observatie: Het betreft hier een twee-onder-een-kapwoning met redelijk onderhoud, schilderwerk is 
toe aan een nieuwe laag en de tuin is redelijk overwoekerd, maar nog begaanbaar. Het betreft hier 
een huurwoning van Acantus.  
 
Interview: De bewoonster (81) geeft in eerste instantie aan naar tevredenheid de woning te 
bewonen en woont hier als sinds 1968. Uiteindelijk geeft mevrouw aan toch last te hebben van 
koude voeten, dit komt omdat er water onder de woning staat en niet goed is geïsoleerd, daarom 
zijn de vloeren koud. Acantus blijkt dit probleem niet goed op te pakken, want het speelt al langere 
tijd. Daarnaast heeft zij een traplift in de woning. Deze was van haar man en die gebruikt zij niet. 
Verder zijn er weinig aanpassingen gedaan. Mevrouw woont alleen in de woning en krijgt hulp bij 
tuinonderhoud van een tuinman. Als verhuizen moet, dan staat mevrouw daarvoor open, maar liever 
niet.  
 
Woning 4 
Observatie: Hoekwoning, eengezinswoning, tuinonderhoud is redelijk, kunststof kozijnen met dubbel 
glas op de begane grond. Het onderhoud aan de woning oogt verder goed.  Het interieur van de 
woning is gedateerd, er is een eenvoudige keuken en een gaskachel in de woonkamer. De woning 
heeft wel centrale verwarming. Zoals vermeld zijn er kunststof kozijnen aangebracht in de woning 
behalve in de gebouw gebonden berging. De bewoner geeft ook aan dat de gebouw gebonden 
berging verzakt. Er is geen dak- en vloerisolatie.  Het betreft hier een huurwoning van Acantus.  
 
Interview: De bewoners zijn een broer (88) en zus (90), zij wonen al hun hele leven samen. Ruim 48 
jaar wonen zij in Bad Nieuweschans naar alle tevredenheid. Het interview is gehouden met de heer. 
Meneer geeft aan blij te zijn op de hoek van het woonblok te wonen, ook omdat er een extra raam in 
de woonkamer is.  Alle ramen en deuren zijn verzegeld met extra veiligheidsloten, behalve de 
berging, dat is een houten deur en Acantus geeft aan dat het om een berging gaat en deze dus niet 
extra geïsoleerd of beveiligd hoeft te worden, meneer geeft aan dat onprettig te vinden. Meneer 
staat ook niet open voor technologische snufjes zoals automatisch licht of automatische gordijnen 
omdat zij dat zelf willen blijven doen. Traplopen is nog te doen. Er is een muursteun in het toilet 
beneden, boven in de badkamer niet. Over de toekomst wil de heer niet nadenken, als het niet 
anders kan, dan moeten zij verhuizen, is er geen plek voor beide dan blijft een van hen achter. 
 
Woning 5 
Observatie: Royale woonboerderij gelegen in het buitengebied van Bad Nieuweschans. De woning is 
zeer ruim opgezet en aan de woning is een schuur gebouwd. De voormalige boerderij is niet meer in 
dienst als boerderij maar als woning. De schuur is omgebouwd tot woonhuis. De woning is een 
monumentaal pand. Het onderhoud wordt bijgehouden en tot op zekere hoogte door de familie zelf 
gedaan. De woning is ernstig verzakt, de buitengevel zit vol met scheuren en de muren en dakgevels 
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verzakken op verschillende plekken. De woning is ook niet voorzien van duurzame materialen. De 
woning staat te koop. 
 
Interview: De woning wordt bewoond door een familie. De eigenaresse heeft haar vader en moeder 
in huis genomen. Moeder wordt dement. Zij kunnen echter op dit moment de woning nog goed 
bewonen. Er is geen sprake van moeite met traplopen en drempels en dergelijke vormen geen 
problemen. De eigenaresse geeft aan de woning in de verkoop te hebben omdat het simpelweg te 
groot en te duur wordt wat betreft onderhoud. Het betreft een monumentale woning en dus is het 
onderhoud te duur omdat Monumentenzorg strikte bouw- en aanzicht eisen heeft en de eigenaren 
dat niet meer op kunnen brengen, toen zij de woning kochten in 1999 was het namelijk nog geen 
monument. De eigenaresse geeft aan dat zij de woning in originele staat graag had willen behouden 
maar dat dat ook kan met duurzamere materialen. De eigenaresse en haar vader geven aan niet te 
willen verhuizen naar een verzorgingstehuis. Zolang moeder nog niet zodanig in haar dementie 
wegglijdt, willen zij samenblijven. Als het echt niet anders kan dan moet het geeft vader aan, echter 
doet hem dit verdriet.  
 
Als de huidige woning verkocht is dan willen zij graag een nieuwe woning waar gelijkvloers gewoond 
kan worden. Het is het belangrijkste dat de woning geschikt is voor de familie om samen te blijven en 
dat er aanpassingen gedaan kunnen worden.  
 
Tegenover domotica stonden zij open voor een aantal dingen, maar wel tot op een zekere hoogte. 
Bijvoorbeeld automatische verlichting rondom het huis sprak hen aan.  
 
Woning 6 
Observatie: Het betreft hier een huurwoning van woningbouwcorporatie Acantus. Het 
buitenonderhoud aan de woning is in redelijke staat, echter verzakt het tuinpad. De bewoonster (83) 
geeft aan dat de woning beneden is voorzien van dubbele beglazing maar verder niet.  
 
Interview: Mevrouw geeft aan alleen te wonen in de woning, zij is weduwe. Er is een verdieping 
maar die gebruikt mevrouw niet. Zij is tevreden met haar woning en ziet geen reden om te verhuizen 
omdat zij alles gelijkvloers heeft. Haar badkamer is groot genoeg, ze heeft geen problemen met het 
douchen, wat in andere huurwoningen van Acantus in Bad Nieuweschans wel zo was.  Mevrouw is 
niet reuze enthousiast over Acantus. De woning is niet geïsoleerd. Mevrouw stond niet open voor 
domotica, ze wil graag alles zelf blijven doen en vind het geen fijn idee om allerlei technologieën in 
haar huis te hebben. Ook denkt ze dat het te moeilijk voor haar is.   
 
Woning 7 
Observatie:  
Het betreft een beschermd dorpsgezicht, een goed onderhouden karakteristieke villa. De villa is 
gebouwd in ± 1895 en heeft een royale tuin. De villa heeft een oppervlakte van 300m2. Tien jaar lang 
is de woning verbouwd, waarbij van drie woningen één woning (villa) is gemaakt. Er is voor ongeveer 
50.000 euro per jaar verbouwd, grotendeels door meneer en mevrouw zelf. De villa is gelijkvloers 
gemaakt, er is een slaapkamer beneden gekomen. Op de benedenverdieping was al een badkamer 
aanwezig. Het toilet en het aanrecht zijn beide verhoogd tijdens de verbouwing. Daarnaast is er ook 
een trap verwijderd en een trap aangepast. De trap die is verwijderd was erg nauw en gevaarlijk, 
waar meerdere mensen van af zijn gevallen. De trap die ze nu hebben is veiliger en breder, waardoor 
het volgens de eigenaren makkelijker in gebruik is.  
 
De woning is goed geïsoleerd. In de hele woning is sprake van dubbel glas. Er is sprake van dak-, 
vloer- en muurisolatie. Dit hebben de eigenaren zelf gedaan na de aankoop van de villa.  
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Het onderhoud van de villa ziet er goed uit. Ook de tuin ziet er onderhouden uit. Het onderhoud 
doen de eigenaren zelf en hebben geen enkele hulp in en rondom het huis.  
Het huis beschikt over zonnepanelen en het regenwater wordt opgevangen en gebruikt voor het 
doorspoelen van de toiletten.  
 
Interview: Op dit moment wordt het huis bewoond door een stel van 80-plus. Het is een erg actief 
stel dat vaak in het buitenland is en daardoor de woning een groot deel van het jaar niet bewoond. 
Het stel heeft geen gezondheidsklachten en ze doen alles nog zelf. Ze ondervinden daardoor ook 
geen problemen in het huis. Ze hadden een probleem met de trap, die heel erg nauw was, maar die 
hebben ze verwijderd. Aanpassingen voor de toekomst hadden ze niet veel, omdat de woning al 
gelijkvloers is. Het enige probleem wat er zou kunnen ontstaan is het niet kunnen plaatsen van een 
traplift. Er zit een verlaging in de trap, waardoor er geen ruimte is voor een traplift. De eigenaren 
zien dit niet als een ernstig probleem, omdat alles gelijkvloers is. 
  
Het huis staat al vier jaar te koop, maar de eigenaren hebben geen haast om te verhuizen. Ze willen 
graag verhuizen, omdat ze weinig in het huis zijn. Op deze manier hebben ze weinig tijd voor het 
onderhoud van zowel de woning als de tuin. Ze willen graag naar een penthouse in Groningen. Een 
plek waar ze genoeg ruimte hebben en een dakterras. Een reden dat ze liever niet zouden willen 
verhuizen is de tuin. Ze vinden het fijn om een tuin te hebben. 
  
Ze hadden geen interesse in domotica. Ze willen, nu en in de toekomst, niet de handelingen 
kwijtraken die ze nu allemaal zelf doen. Bijvoorbeeld door naar een lichtknopje te lopen of door het 
open en dichtdoen van gordijnen. Als het zover is dat ze dat niet meer kunnen, verhuizen ze liever 
naar een verzorgingstehuis.  
 
Een ander interessant onderdeel van dit gesprek, was de werkzaamheden van het stel. Ze hebben 
veel verschillende dingen gedaan in hun leven, waaronder het bouwen van woningen en het beheren 
van meerdere fabrieken. Het stel bezit op dit moment een stuk grond van 16.000m2 waar ze graag 
zelf huizen op willen bouwen. Het zal gaan om levensloopbestendige woningen met zonnepanelen, 
met daarom heen een belevingspark. Er zijn hierover al meerdere gesprekken geweest met de 
gemeente, maar tot dusver geen succes. Volgens de eigenaren willen veel ouderen in Bad 
Nieuweschans geen tuin meer en in een levensloopbestendige woning wonen. Doordat er een 
belevingspark omheen zal komen zijn de ouderen nog wel omringd met de natuur. 
 
Finsterwolde 
 
Woning 8 
Observatie: Het betreft een geschakelde huurwoning gebouwd in 1965. De woning heeft een 
oppervlakte van 93m2. De woning ziet er goed uit, een goede vloer, goed onderhouden en geen 
condens op de ramen. Tuinonderhoud ziet er ook goed uit. Het onderhoud wordt door Acantus 
gedaan.  
 
De woning is niet goed geïsoleerd, geen muurisolatie, de rest is onbekend. Beneden is er sprake van 
dubbel glas op de bovenverdieping enkel glas.  
 
Interview: Dit huis wordt bewoond door een weduwnaar van 83 jaar. Meneer is tevreden met zijn 
woning. Het is groot genoeg en hij is blij met de locatie. Er zijn aanpassingen in het huis gedaan, 
namelijk een stoellift en steunen aan de muur in het toilet en badkamer. Dit was voor zijn vrouw, zelf 
maakt hij hier geen gebruik van.  
 
Het tuinonderhoud doet hij soms zelf, maar het grootste deel wordt gedaan door kleinkinderen of 
zijn eigen zoon.  
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Wil liever niet verhuizen, hij is erg blij met zijn huidige huis. Domotica liever niet, tenzij hij daardoor 
langer thuis kan blijven wonen.  
 
Woning 9 
Observatie: Vrijstaande woning op een afgelegen perceel, woningtype bungalow met grote 
aangebouwde garage. Dak onderhoud ziet er prima uit, houten kozijnen zien er redelijk onderhouden 
uit, al is onderhoud wel op termijn weer nodig. Beschikking over gedeeltelijk dubbel glas, tuin 
rondom de woning is netjes onderhouden, behalve bij de lange oprit, daar lagen allerlei 
bootonderdelen, machines en ijzerwaren. De oprit is voorzien van sensorverlichting.  
Het binnen onderhoud is achterstallig. De woning bestaat uit veel kleine kamertjes, de keuken is zeer 
gedateerd, in de woning zijn een aantal scheuren zichtbaar in de kamer.  
Er is geen sprake van dak- en vloerisolatie. In de keuken staat een grote gaskachel en er hangt een 
kleine cv-ketel.  
 
Interview: De woning wordt bewoond door een weduwnaar, een heer van 88 jaar. Samen met zijn 
vrouw hebben zij de woning eerst gehuurd, daarna gekocht. De omliggende percelen heeft de heer 
ook gehuurd, toen zijn vrouw en hij de optie kregen om deze te kopen hebben zij dat niet gedaan. 
Het betreft een erg zelfstandige heer, hij doet al het onderhoud nog zelf, verbouwd zelf nog 
groenten en heeft nog een nieuwe afvoer aangelegd vanuit zijn huis tot aan het einde van zijn 
perceel. De heer krijgt geen zorg en eens in de zoveel tijd hulp in de huishouding. Zijn dochter komt 
dagelijks bij hem thuis. De heer heeft dus geen behoefte aan extra ondersteuning, zo ook niet door 
domotica. De woning is gelijksvloer dus de heer heeft nog geen muursteunen of iets dergelijks. 
Meneer geeft ook aan absoluut niet te willen verhuizen, mits hij echt niet anders kan, anders wil hij 
absoluut zijn woning niet verlaten. De heer ervaart dus geen struikelblokken in huis, hij is erg 
zelfstandig en positief. Hij geeft slechts aan dat het voor hem lastig is te leven zonder zijn vrouw 
omdat zij 63 jaar getrouwd zijn geweest.  
 
Woning 10 
Observatie: De woning is een huurwoning van Acantus. De woning ziet er netjes uit en beschikt over 
houten kozijnen, dubbele beglazing en een beschoten kapconstructie met pannen gedekt. Er zijn 
geen scheuren in de woning aanwezig en de woning wordt verwarmd middels cv-installatie.  
 
Interview: De woning wordt bewoond door een weduwe van 82 jaar. Zij woont hier al ongeveer tien 
jaar en is nog steeds tevreden over de woning. De woning heeft een slaap- en badkamer beneden en 
is speciaal gebouwd voor senioren. Het is volgens haar een fijne plek aangezien er veel blokken met 
seniorenwoningen aanwezig zijn in deze straat en zij daarom veel bekenden om zich heen heeft. Er 
zijn een aantal negatieve elementen aan de woning, namelijk dat er nog drempels aanwezig zijn en 
geen beugels in de douche zitten. Mevrouw heeft geen last van de drempels, alleen wel wanneer zij 
met de rollator door de woning loopt. Daarnaast zouden beugels het douchen makkelijker maken. 
Tot slot is de locatie ook een minder fijn element. De boodschappen worden door de zoon gedaan 
aangezien de supermarkt niet dichtbij genoeg is om dat lopend te doen.  
Het betreft een huurwoning en dus wordt het onderhoud uitgevoerd door Acantus. De tuin wordt 
door de broer of door de zoons gedaan en heel af en toe gaat mevrouw zelf in de tuin aan de slag, 
denk hierbij aan het opvegen van bladeren. De woning is volledig geïsoleerd.  
Mevrouw wil hier het liefst zo lang mogelijk blijven wonen en zou dus wel aanpassingen doen mocht 
dat nodig zijn. Er zijn tot nu toe geen aanpassingen gedaan om hier langer te kunnen blijven wonen.  
Mevrouw zou niet meer willen verhuizen. Zij woont hier naar volle tevredenheid en zij krijgt hulp van 
familie en er is een schoonmaakster die 1 keer in de week langs komt.  
 
Woning 11 
Observatie: De woning betreft een vrijstaande koopwoning. De woning ziet er goed uit, alleen lijken 
de dakkappellen wat verouderd. De woning beschikt over gedeeltelijk houten kozijnen en 
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gedeeltelijk kunststof kozijnen, dubbele beglazing en wordt verwarmd middels cv-installatie. Wel 
zitten er wat scheuren bij de voordeur.  
 
Interview: De woning wordt bewoond door een stel van 85 jaar en 81 jaar. De man woont hier al 
vanaf zijn 7e en uiteindelijk is de vrouw bij hem ingetrokken. Dit is dus het ouderlijk huis van de man. 
Zij zijn op dit moment tevreden met de huidige woning. De woning beschikt over een behapbare 
tuin, dus niet te groot maar ook niet te klein. Daarnaast biedt de woning veel ruimte en heeft het een 
mooie uitstraling. Er zijn volgens het stel geen negatieve elementen aan de woning. De badkamer 
bevindt zich beneden en de slaapkamers boven.  
Het grote onderhoud wordt gedaan door een klusjesman en de kleine dingen worden zelf gedaan, 
zoals het tuinonderhoud. De woning beschikt, voor zover de bewoners weten, over muurisolatie, 
vloerisolatie en dubbele beglazing.  
De bewoners zouden het liefst zo lang mogelijk in de woning blijven wonen en zij zouden dus zeker 
aanpassingen doen mocht dat nodig zijn. Zij zouden op een gegeven moment een kamer beneden als 
slaapkamer in kunnen richten, daar is namelijk wel de ruimte voor. Er zijn tot nu toe weinig 
aanpassingen gedaan om hier langer te kunnen blijven wonen. Alleen is er een beugel in de douche 
geplaatst en zijn er kunststof kozijnen beneden geplaatst wat leidt tot minder onderhoud.  
De bewoners zouden het liefst niet meer willen verhuizen. Zij wonen hier goed en zijn tevreden over 
de woning. De enige reden zou zijn dat het niet goed zou gaan met de gezondheid.  
 
Woning 12 
Observatie: De woning betreft een vrijstaande koopwoning. De woning ziet er netjes uit. De woning 
beschikt over gedeeltelijk houten kozijnen en gedeeltelijk kunststof kozijnen. Daarnaast is er sprake 
van dubbele beglazing en een net dak (beschoten kapconstructie met pannen gedekt). De woning 
wordt verwarmd middels cv-installatie.  
 
Interview: De bewoners zijn 85 en 80 jaar oud. De woning is gebouwd in 1970 en zij wonen hier ook 
sinds 1970. De positieve elementen zijn volgens hun het uitzicht en de uitstraling. De woning 
beschikt achter over een mooi, landelijk uitzicht. De woning heeft een ruime oprit en een goede 
uitstraling. De negatieve elementen zijn volgens de bewoners de ruimte, de slaapkamer boven en de 
ligging. Het wordt volgens hun wat te groot voor twee personen en zij zouden dus wel kleiner willen 
wonen. Daarnaast zouden zij liever een slaapkamer beneden hebben en dichterbij de stad Groningen 
wonen.  
Het onderhoud aan de woning wordt uitbesteed, zowel klein als groot onderhoud. De bewoners 
hebben een tuinman en voor andere zaken een klusjesman. De woning is volledig geïsoleerd.  
De bewoners zouden, als zij nog veel aanpassingen zouden moeten doen, eerder verhuizen naar een 
andere plek. Er zijn tot nu toe een aantal aanpassingen gedaan, zo zijn de drempels verwijderd en 
zijn er beugels in de douche en het toilet geplaatst.  
De bewoners zouden nog wel willen verhuizen naar een wat kleinere woning. De reden zou dan ook 
zijn dat het onderhoud te veel wordt. 
 
Woning: 13 
Observatie: Het betreft een vrijstaande koopwoning gebouwd in 1920. Na de koop van het huis is er 
veel verbouwd en aangebouwd. Er is een deel aangebouwd, een deel vernieuwd en een aantal 
aanpassingen gedaan omtrent het onderhoud van de woning. De woning is gelijkvloers gemaakt en 
heeft dus nu een badkamer, wc en slaapkamer op de benedenverdieping. De woning heeft een 
oppervlakte van 128m2. Het onderhoud en de tuin zien er beide goed uit.  
De woning is niet volledig geïsoleerd, er is alleen sprake van dakisolatie. Er is geen muurisolatie en 
vloerisolatie. In de hele woning is er sprake van dubbel glas. Ook in de berging is er sprake van 
dubbel glas.  
 

    8 



44 
 

Interview: Dit huis wordt bewoond door een stel van 80-plus. Zijn erg tevreden met hun huis en 
proberen zoveel mogelijk zelf te doen. Het onderhoud deed meneer tot lange tijd zelf, maar dat is 
door de jaren heen gedeeltelijk overgenomen door de buurman en familie. De woning is gelijkvloers, 
die aanpassingen zijn dus al gedaan. Daarnaast zijn er steunen in het toilet en de badkamer 
aangebracht. Een aanpassing in de woning zou het verwijderen van drempels kunnen zijn. Voor nu is 
het niet nodig. In een periode van rolstoelgebruik zorgden de drempels niet voor moeilijkheden, 
maar dat voorval is ongeveer dertig jaar geleden. Ze dachten er nu misschien meer moeite mee te 
hebben met een rolstoel.  
Voor meneer en mevrouw hoeft, naast de drempels, niks meer aangepast worden zolang ze hier 
wonen. Zodra ze zich niet meer kunnen redden met behulp van de aanpassingen en enige vorm van 
domotica, gaan ze verhuizen. Domotica was nu nog niet nodig, maar voor de toekomst zeker een 
optie. Vooral mevrouw was er erg in geïnteresseerd en vond het een goede optie. Zelf maakten ze 
ook gebruik van een iPad, waardoor ze al enigszins op de hoogte waren van de technologie.  
 
Woning 14 
Observatie: Het betreft een vrijstaande koopwoning gebouwd in 1960. Het grootste deel van de 
voorzieningen zijn gevestigd op de begane grond, namelijk een slaapkamer en een badkamer. 
Hierdoor is het een levensloopbestendige woning. De woning heeft een oppervlakte van 282m2. Het 
huis ziet er goed onderhouden uit. De kozijnen zijn van kunststof, op een kozijn na. Het 
tuinonderhoud ziet er ook goed uit. Het tuinonderhoud doet meneer nog zelf, met af en toe hulp van 
familie. Ander onderhoud laten ze doen door een extern bedrijf. De woning is geïsoleerd. Er is sprake 
van dakisolatie en muurisolatie, geen vloerisolatie. Alle ramen zijn voorzien van dubbel glas of 
driedubbel glas.  
 
Interview: Dit huis wordt bewoond door een stel van 80-plus. Meneer is nog goed te been, maar 
mevrouw heeft veel moeite met lopen. Samen kunnen ze zich nog redden. Zodra meneer niet meer 
goed kan lopen of andere lichamelijke klachten krijgt, wordt het erg lastig om hier te blijven wonen. 
Meneer zorgt volledig voor mevrouw, afgezien van het douchen (dat wordt door de thuiszorg 
gedaan). De badkamer is een positief punt in huis, die is groot genoeg om goed te kunnen douchen 
met hulp.  
Een negatief punt zijn de drempels in huis en een aflopend deel aan de achterkant van het huis. 
Mocht meneer of mevrouw in een rolstoel terechtkomen, dan zijn dit onhandige dingen. Vooral het 
deel dat afloopt aan de achterkant van het huis, dit is moeilijk om met een rolstoel bij omhoog te 
komen.  
Ze willen zolang mogelijk in dit huis blijven wonen, maar weten niet of dit nog lang mogelijk is. 
Ondanks de aanpassingen die al in het huis zijn gedaan. Op den duur zal er steeds meer zorg nodig 
zijn voor mevrouw, waardoor verhuizen dan makkelijker is. Domotica is voor hun een optie, om 
langer thuis te blijven wonen. Voor het stel is er wel een grens wat betreft domotica. Als het veel 
moeite en geld kost en daarnaast weinig oplevert, verhuizen ze liever.  
 
Woning 15 
Observatie: Het betreft een twee-onder-een-kapwoning (huurwoning) die is gebouwd in 1986. Alle 
benodigde voorzieningen zijn gelijkvloers. De woning heeft een oppervlakte van 114m2. Het kleine 
onderhoud wordt door Acantus gedaan. Het onderhoud dat niet wordt gedaan door Acantus, wordt 
gedaan door familie. Het onderhoud zag er goed uit.  
De woning is goed geïsoleerd. Er is sprake van muurisolatie en dakisolatie. Er is geen vloerisolatie. In 
de gehele woning is er sprake van dubbele beglazing.  
 
Interview: Dit huis wordt bewoond door een weduwnaar van 86 jaar. Hij zei dat hij tevreden is met 
zijn huis, maar gedurende het gesprek kwamen we erachter dat er eigenlijk behoorlijk wat 
struikelblokken zijn in zijn huis. Meneer heeft last van de drempels, daar kan hij niet goed met zijn 
rollator overheen. Meneer doucht niet meer, omdat het volgens hem te gevaarlijk is. Een tijd 
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geleden heeft hij een douchestoel “gekregen” van Acantus, waar hij maandelijks een bedrag voor 
betaalt. Meneer kan de douchestoel niet gebruiken, omdat hij niet meer omhoog komt uit de stoel. 
Er ontbreken steunen aan de muur in de badkamer. Volgens meneer mag/kan dit niet van Acantus. 
Ondanks dat hij de douchestoel heeft, doucht hij niet meer. Hij wast zich nu dagelijks.  
Volgens meneer is het positieve punt dat hij nog zelfstandig woont, ook al is dit niet op de meest 
ideale manier. Meneer wil liever niet verhuizen, alleen als het noodzakelijk is.  
 
Woning 16 
Observatie: Het betreft een drie-onder-een-kapwoning (huurwoning) gebouwd in 1976. Alles is 
gelijkvloers in de woning. De woning heeft een oppervlakte van 89m2. Het is een goed onderhouden 
woning. Volgens de eigenaren is het een tochtige woning. Het onderhoud van de woning wordt 
gedaan door Acantus. De tuin doen ze waar mogelijk zelf en anders met hulp van de buurman. Er is 
geen sprake van isolatie in de vloeren, muren en het dak. In de hele woning is er sprake van dubbel 
glas.  
 
Interview: Dit huis wordt bewoond door een stel van 80-plus. Ze zijn heel tevreden met hun huis. Ze 
zijn blij dat het gelijkvloers is en het uitzicht is geweldig. Ze zijn eigenlijk overal tevreden mee. Ze 
merken geen belemmeringen en konden weinig belemmeringen voor de toekomst bedenken. De 
douche is groot genoeg en alles is gelijkvloers. Het enige wat voor de toekomst nog zou kunnen 
worden veranderd, zijn muursteunen. In het toilet/badkamer zouden deze misschien in de toekomst 
nog handig zijn.  
 
Woning 17 
Observatie: Het onderhoud van de woning en de tuin zien er goed uit. Het grootste deel van het 
onderhoud doet meneer zelf. De tuin doet hij helemaal zelf en hij schildert de benedenverdieping. 
Voor de bovenverdieping schakelt hij een externe partij in.  
Er is sprake van dubbele beglazing op de benedenverdieping, niet op de bovenverdieping. Voor de 
rest is er niet geïsoleerd. Als meneer jonger was geweest had hij nog wel een deel van de woning 
geïsoleerd.  
 
Interview: Dit huis wordt bewoond door een stel van 80-plus. Ze zijn erg tevreden met hun huis. Ze 
zijn blij met de ruimte rond en in het huis. Ook zijn ze blij met hun grote douche. Ze hebben de 
slaapkamer en douche op de bovenverdieping en ze hebben geen traplift. De aanpassingen die ze al 
gedaan hebben om het leven in huis makkelijker te maken, zijn steunen in het toilet en in de douche. 
Naast de steunen in het toilet, is het toilet ook verhoogd. Tot nu toe hebben ze nog geen hinder 
ondervonden, dat de woning niet gelijkvloers is. Ze willen liever niet verhuizen, tenzij het 
noodzakelijk is. Domotica hoeft in eerste instantie niet, tenzij ze daardoor langer thuis kunnen blijven 
wonen. 
 
Scheemda 
Woning 18 
Observatie: Deze woning betreft een vrijstaande koopwoning. De woning heeft een goede 
uitstraling, beschikt over donkerbruine houten kozijnen, geen scheuren of andere opvallende zaken 
in de gevel, grotendeels dubbele beglazing en het dak ziet er goed uit (beschoten kapconstructie met 
pannen gedekt). De woning wordt verwarmd middels gaskachels.  
 
Interview: Deze woning wordt bewoond door een weduwe. De bewoonster heeft dit huis samen met 
haar man laten bouwen in 1955. De eigenaresse is tevreden met haar huidige woning, ze woont hier 
met veel plezier en het is volgens haar heerlijk om zo vrij te wonen, ze heeft veel privacy en geniet 
van de tuin. Ze is 91 jaar en erg tevreden dat ze zich op deze leeftijd nog red in haar eigen woning. De 
positieve elementen in haar woning zijn de slaap- en badkamer beneden en de privacy. Er zijn 
volgens haar geen dingen waar zij tegenaan loopt. Eén keer in de twee weken is er een hulp, maar 
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mevrouw kookt nog zelf. Fietsen en autorijden doet ze niet meer, dus wanneer er een verjaardag of 
iets dergelijks is, wordt zij met de auto opgehaald.  
Het onderhoud wordt door een ander gedaan, zo snoeien haar schoonzoons de heg en helpen zij in 
de tuin. Daarnaast worden andere zaken, zoals kozijnen verven, uitbesteed.  
De bewoonster zou zeker aanpassingen maken om langer in de woning te kunnen blijven wonen, zou 
dat nodig moeten zijn. Er zijn al een aantal aanpassingen gedaan. Zo sliepen zij en haar man vroeger 
op de bovenverdieping. Later is de slaapkamer verplaatst naar de schuur op de begane grond. 
Daarnaast is ook de douche later beneden gekomen en zijn er toen ook beugels aangebracht in het 
toilet en in de douche.  
Het liefst zou de bewoonster niet verhuizen. Ze is erg tevreden met hoe ze woont en geniet enorm 
van haar woning. Wanneer zij in een slechtere gezondheid terecht zou komen, dan zou zij gaan 
nadenken over verhuizen.  
 
Woning 19 
Observatie: Het betreft een vrijstaande koopwoning welke er over het algemeen goed uitziet. De 
houten kozijnen kunnen een likje verf gebruiken, het dak ziet er goed uit (beschoten kapconstructie 
met pannen gedekt), dubbele beglazing en een nette tuin. De woning wordt verwarmd middels 
gaskachels.  
 
Interview: De huidige bewoners, een man van 87 jaar en een vrouw van 83 jaar, wonen hier al 50 
jaar met volle tevredenheid. De woning is in 1935 gebouwd. Zij vinden het belangrijk dat zij een dak 
boven het hoofd hebben en dat hebben ze. De positieve elementen zijn de slaap- en badkamer 
beneden en de mooie tuin. Het negatieve aan de woning is de ligging: het ligt niet in het centrum van 
Scheemda, het ligt namelijk aan de rand. De bewoners hebben geen aanpassingen nodig.  
Het tuinonderhoud wordt door de bewoners zelf gedaan. De bewoners hebben een schoonmaak 
hulp één keer in de week en verder onderhoud wordt uitbesteed. De bewoners zeggen geen 
aanpassingen meer te doen aan het huis, zo hebben ze nog geen beugels nodig.  
De bewoners hebben het een tijdje terug wel gehad over verhuizen: dichter naar het centrum toe. Zij 
hebben echter toch besloten om hier te blijven wonen en dat zij alleen zullen verhuizen wanneer één 
van de twee bewoners in slechte gezondheid verkeerd.  
 
Woning 20  
Observatie: Het betreft een hoekwoning welke er goed uitziet. Het betreft een hoekwoning van 
Acantus. De kozijnen, gevel en het dak (beschoten kapconstructie met pannen gedekt) zien er goed 
uit. De woning beschikt over volledig dubbele beglazing en de tuin is goed onderhouden. De woning 
wordt verwarmd middels cv-installatie.  
 
Interview: De woning wordt bewoond door een man van 86 jaar en een vrouw van 82 jaar. Het stel 
woont al sinds 2004 in deze woning welke wordt gehuurd van Acantus. De woning is in 1978 
gebouwd. Meneer en mevrouw zijn tevreden over de woning, alleen zijn er volgens hun wel een paar 
verbeterpunten. Zo is de woning volgens hun niet logisch ingedeeld aangezien het toilet en de 
badkamer gescheiden zijn. Daarnaast is de woning niet rolstoelgeschikt en dat maakt dat zij dit niet 
een seniorenwoning vinden. Tot slot is er ook nog een lastige drempel naar buiten toe. Dat zijn 
volgens hun dus de negatieve elementen aan de woning. Het positieve is de slaap- en badkamer 
beneden. Hierdoor hoeven zijn niet steeds de trap op en af. De bewoners zouden dus liever de 
drempel weg hebben.  
Het onderhoud aan de woning wordt dus grotendeels door Acantus uitgevoerd. Voor het 
tuinonderhoud is er een hulp die 1 à 2 keer in de week langs komt. Soms helpt de man zelf nog mee. 
Verder is de woning grotendeels geïsoleerd, alleen muurisolatie ontbreekt.  
De bewoners hebben al aanpassingen gedaan in de woning, zo hebben zij op eigen kosten een 
nieuwe vloer laten plaatsen zonder drempels, is er een verhoogde wc geplaatst en zijn de kranen 
vervangen. Volgens hun moet alleen de drempel nog aangepast worden.  
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De bewoners geven aan hier met volle tevredenheid te wonen en dat zij dus niet zouden willen 
verhuizen, dit zou alleen gebeuren bij een slechte gezondheid.  
 
Woning 21 
Observatie: Deze royale tussenwoning lijkt geen doorsnee tussenwoning, zo zijn er bungalows 
naastgelegen en kent elke woning een andere vorm. Het betreft een koopwoning welke beschikt 
over volledig dubbele beglazing, bruine houten kozijnen, een goed dak (beschoten kapconstructie 
met pannen gedekt) en een fraai aangelegde patiotuin. De woning wordt verwarmd middels 
heteluchtverwarming.  
 
Interview: De woning wordt bewoond door een man van 82 jaar en een vrouw van 78 jaar. Zij wonen 
hier al sinds 1992 met volle tevredenheid. De woning is in 1972 gebouwd. De positieve elementen 
zijn volgens hun het lichtinval: de woonkamer beschikt over een grote pui en veel ramen waardoor er 
veel licht binnenkomt. Daarnaast is er een slaap- en badkamer beneden waar zij erg tevreden over 
zijn. De woning beschikt over een prachtige stenen vloer waar zij direct verliefd op waren toen zij het 
huis binnenkwamen en de tuin biedt veel privacy, niemand kan naar binnen kijken. De negatieve 
elementen zijn volgens hun de heteluchtverwarming. De bewoners zijn graag energiebewust bezig en 
heteluchtverwarming is niet bepaald energiebewust. Zij hebben ook zonnepanelen op de woning 
aangebracht. 
Het onderhoud wordt uitgevoerd door anderen. Zo komt een kennis vaak langs om te helpen in de 
tuin en ook komt de dochter één keer in de maand langs en doet dan de tuin. De rest van het 
onderhoud, zoals schilderwerk, wordt gedaan door een professioneel bedrijf en wordt dus 
uitbesteed. De woning beschikt over vloerisolatie, dubbele beglazing en muurisolatie. 
Op dit moment zouden de bewoners geen aanpassingen doen. In de toekomst willen zij graag de 
drempels verwijderen. Er zijn al een tweetal aanpassingen gedaan om hier langer te kunnen blijven 
wonen. Zo is er onlangs een badkamer beneden gerealiseerd in de voormalige bijkeuken en is er een 
beugel geplaatst bij de trap naar de kelder toe. 
De bewoners willen niet verhuizen. Alleen wanneer er sprake is van een slechte gezondheid of buren 
die veel lawaai maken zouden de bewoners het overwegen. 
 
Woning 22 
Observatie: De woning betreft een vrijstaande koopwoning. Het onderhoud van deze woning kan 
beter: de houten kozijnen zijn aan een verfbeurt toe, niet overal is dubbel glas en er zitten wat 
scheuren in de muren. Wel zit er een nieuw dak op de woning (beschoten kapconstructie met 
pannen gedekt).  
 
Interview: De huidige bewoners wonen bij hun dochter in. Zij zijn tevreden met de huidige woning. 
De woning is in 1915 gebouwd. De positieve elementen zijn volgens hun de locatie, de woning is 
gelegen in het centrum van Scheemda, op loopafstand van twee supermarkten en diverse winkels. 
Daarnaast vinden zij het een fijne woning vanwege de ruimte. De negatieve elementen zijn volgens 
de bewoners de keuken en de badkamer: deze zijn behoorlijk gedateerd, zo is de badkamer dertig 
jaar oud.  
Het grote onderhoud aan de woning wordt uitbesteed, zoals kozijnen verven, nieuw dak enzovoort. 
Het kleine onderhoud wordt zelf gedaan, zoals het tuinonderhoud. Hoe de woning is geïsoleerd is 
onduidelijk, het is in ieder geval duidelijk dat niet overal dubbele beglazing aanwezig is.  
De bewoners zouden zeker verder aanpassingen doen mocht dat nodig zijn. Er zijn al een aantal 
aanpassingen gedaan, zo is er een traplift geplaatst in de woning en zijn er zelf hellingen gemaakt 
voor de rolstoel.  
De bewoners geven aan dat zij niet zouden willen verhuizen. Zij wonen hier naar volle tevredenheid 
en zij zouden alleen verhuizen bij een slechte gezondheid.  
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Woning 23  
Observatie: Het betreft een vrijstaande koopwoning gebouwd in 1970. Het huis heeft een 
oppervlakte van 135m2 met een royale tuin. De woning is goed onderhouden net zoals de tuin. Geen 
scheuren waargenomen in de woning. Vloeren zagen er verouderd uit, maar in goede conditie.  
 
Er is sprake van vloerisolatie, geen vloer- en dakisolatie. De benedenverdieping heeft dubbele 
beglazing, bovenverdieping onbekend. Het huis wordt verwarmd door middel van gaskachels.  
 
Interview: Op dit moment is het huis bewoond door een stel van 83 en 85 jaar. Ze zijn hier een jaar 
geleden komen wonen. Hebben op veel plekken in Nederland gewoond, maar zijn om familie in de 
gemeente Oldambt weer terug naar Scheemda gekomen (hebben hier eerder gewoond). Toen ze 
hier zijn komen wonen zijn er een aantal aanpassingen gedaan. De aanpassingen zijn de volgende: 
slaapkamer beneden, verhoogd toilet, een grote douche die rolstoelvriendelijk is en steunen aan de 
muur. Een aanpassing die eventueel in de toekomst zou kunnen worden gedaan is een hoger 
aanrecht, maar dat was nu nog niet nodig. Beide respondenten liepen nog, maar wel moeilijk. De 
bovenverdieping met een slaapkamer en badkamer worden op dit moment niet meer gebruikt. Een 
aanpassing die volgens hun buiten nog zou kan worden gedaan is het verlagen van de stoep. Het is 
een hoge afstap.  
 
Willen liever zolang mogelijk in het huidige huis blijven wonen. Alleen verhuizen als het noodzakelijk 
is. Als ze zouden verhuizen zouden ze indien mogelijk, naar een appartement verhuizen. Dit omdat ze 
dan geen tuin meer hebben die onderhouden moet worden. Doet zelf af en toe nog wat werk in de 
tuin, maar de meeste dingen worden gedaan door anderen (familie). Het kleine onderhoud wordt 
gedaan door familie, groter onderhoud, zoals schilderwerk, wordt gedaan door een externe partij.  
 
Woning 24 
Observatie: Het betreft een vrijstaande koopwoning gebouwd in 1935. Het huis heeft een 
oppervlakte van 189m2 met een kleine tuin. De woning is weinig geïsoleerd, mevrouw wist zelf niet 
wat er precies geïsoleerd was, maar ze dacht zelf dat er niks geïsoleerd was.  
 
Interview: Op dit moment is dit huis bewoond door een weduwe van 90 jaar oud. In 1990 is ze hier 
samen met haar man komen wonen die inmiddels is overleden. Mevrouw is tevreden met de 
voorzieningen in haar huis en vindt aanpassingen niet nodig. Ze kan haar rollator goed gebruiken en 
verder heeft ze niet veel nodig. Ook onderneemt mevrouw niet veel meer. Ze kookt niet meer, komt 
sporadisch buiten, doucht niet meer en doet geen boodschappen. Mevrouw doucht niet meer omdat 
het te gevaarlijk is. De stenen worden te glad en daardoor is ze bang om te vallen. Een kennis van 
haar is op deze manier overleden. Aanpassingen in de douche wil ze niet meer, omdat ze bang is. Dit 
zou zeker een punt zijn die aangepast kan worden, als mevrouw daar nog interesse in had. Mevrouw 
wil niet meer verhuizen, ze is tevreden met haar huidige woning. Alleen verhuizen uit noodzaak. 
 
Woning 25  
Observatie: Het betreft een vrijstaande koopwoning die gebouwd is in 1992. De woning heeft een 
oppervlakte van 273m2. De woning is gebouwd door de huidige eigenaar op een dubbele kavel 
(872m2). Woning ziet er uitstekend uit, net zoals de tuin.   
 
De woning is goed geïsoleerd. Tijdens de bouw zijn het dak, de vloer en de muren volledig geïsoleerd. 
Daarnaast heeft het huis overal dubbel glas.  
 
Interview: Dit huis wordt bewoond door een weduwe van 85 jaar. Tijdens de bouw zijn de 
belangrijke onderdelen in het huis gelijkvloers gemaakt. Dit maakt het een levensloopbestendige 
woning. De badkamer en slaapkamer zijn dus beneden gevestigd. Het bad in de badkamer is eruit 
gehaald om het een rolstoelvriendelijke badkamer te maken. Mevrouw hield/houdt van tuinieren en 
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is daardoor ook graag bezig in de tuin. Doet het kleine tuinonderhoud zelf, de rest wordt gedaan 
door de tuinman. Ze kan zelf geen zwaar werk meer doen. Wil liever niet verhuizen. Mevrouw is erg 
blij met de ruimte en de tuin en zou alleen verhuizen als het noodzakelijk is. Heeft liever geen 
domotica in huis, tenzij ze daardoor langer thuis kan blijven wonen. Vindt het allemaal niet zo’n fijn 
idee om nu al technologische ontwikkelingen in haar woning te hebben. Ze doet het waar mogelijk, 
liever allemaal zelf. Beschikt over een auto en is daar erg blij mee. Ze zou niet weten wat ze zonder 
haar auto moet doen.  
 
Woning 26 
Observatie: Het betreft een vrijstaande koopwoning die gebouwd is in 1989. De woning heeft een 
oppervlakte van 106m2. De woning ziet er goed uit en ook de tuin is goed onderhouden. Extern 
bedrijf houdt het onderhoud bij.  
De woning is voorzien van muurisolatie, geen vloer- en dakisolatie. Het huis heeft enkel glas.  
Geen levensloopbestendige woning. 
 
Interview: Dit huis wordt bewoond door een weduwe van 82 jaar. Mevrouw kan zich nog prima 
redden in haar huis en heeft geen aanpassingen in de woning. De trap komt ze nog op, maar had wel 
problemen om met spullen de trap op te komen. Ze moet zich goed vasthouden bij het gebruiken 
van de trap waardoor ze geen spullen mee kan nemen. Als aanpassingen zou ze graag iets aan haar 
trap willen doen, waarmee ze haar spullen naar boven kan krijgen. Op dit moment vraagt ze dit aan 
anderen die bij haar op bezoek komen, maar ze doet het liever zelf en wil niet afhankelijk zijn. Wil 
liever niet verhuizen, zou alleen verhuizen uit noodzaak. Ze was enthousiast over domotica. Zou hier 
zeker gebruik van willen maken als ze hierdoor langer thuis kan blijven wonen.  
 
Woning 27 
Observatie: De heer en mevrouw wonen aan een vrijstaande koopwoning gelegen aan de 
stationsstraat in Scheemda. De uitstraling van de woning is goed: het dak ziet er netjes uit (betreft 
een beschoten kapconstructie met pannen gedekt), geen scheuren en opvallende zaken in de gevel, 
nette houten kozijnen en dubbele beglazing. De woning beschikt over een cv-ketel. 
 
Interview: De bewoners zijn tevreden met de huidige woning en wonen hier al sinds 1999 met veel 
plezier. De woning is gebouwd in 1930. Ze vinden het een mooie woning die onderhoudsvrij is 
volgens hun. De positieve elementen zijn voor de bewoners dat de slaap- en badkamer beneden 
zitten en dat de woning niet al te groot is en volgens hen gemoderniseerd is. Er zijn geen dingen waar 
zij tegenaan lopen en de bewoners zijn nog goed ter been.  
 
Het onderhoud wordt, voor zover dat lukt, zelf gedaan. Zo doen zij het tuinonderhoud zelf. Wanneer 
iets geverfd moet worden wordt dat al snel uitbesteed. De woning is niet volledig geïsoleerd. 
 
De bewoners willen liever niet verhuizen, alleen wanneer één van de beide bewoners in een slechte 
gezondheid zou verkeren zou dit een mogelijkheid zijn en dat is dan ook de reden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    14 



50 
 

Bijlage 4. Interviews Buurthuis Akkerschans 
Op 26 november heeft er een interview plaatsgevonden met drie 80-plussers in buurthuis 
Akkerschans in Bad Nieuweschans. Via Elles Bulder zijn wij terecht gekomen bij Wilma Pit. Zij werkt 
bij Stichting Sociaal Werk Oldambt en op 26 november 2018 konden wij bij haar terecht. 
 
Bij aankomst zaten er drie ouderen in de desbetreffende ruimte en zo heeft er een focusgroep plaats 
kunnen vinden met de toestemming van de drie ouderen. 
 
Vrouw 1: 
Mevrouw geeft aan tevreden te zijn met haar huidige woning. Zij woont in een koopwoning in Bad 
Nieuweschans. De positieve elementen zijn de badkamer beneden en de ligging, mevrouw is erg 
tevreden over Bad Nieuweschans. De slaapkamers bevinden zich boven, maar als het zou moeten 
zou de slaapkamer naar beneden verplaatst kunnen worden. Daar is nu een kamer aanwezig die 
gebruikt wordt voor andere zaken. Negatieve elementen zijn er volgens haar niet. Zij woont hier 
prettig en heeft nergens last van. 
 
Het onderhoud wordt uitbesteed. Zo wordt het tuinonderhoud door een tuinman gedaan en ander 
onderhoud wordt ook uitbesteed. De broer komt 1 keer in de maand langs om te helpen. Verder 
hebben de buren ook veel hulp nodig en kan zij dus niet bij deze mensen terecht. Het onderhoud 
wordt geprobeerd grotendeels bij te houden, maar het kost volgens mevrouw wel veel geld en 
daarom worden sommige dingen later gedaan in plaats van meteen. De woning beschikt over 
dubbele beglazing en is volledig geïsoleerd. 
 
Mevrouw zou wel iets aanpassen aan de woning om er langer te kunnen blijven wonen. Op dit 
moment zijn er geen aanpassingen nodig, maar mocht dat nodig zijn dan zou bijvoorbeeld de 
slaapkamer naar beneden kunnen worden verplaatst. 
 
Mevrouw geeft aan niet meer te willen verhuizen. Zij woont hier naar volle tevredenheid en mochten 
er aanpassingen nodig zijn, dan zou zij dat doen. Alleen bij noodzaak zou mevrouw verhuizen. 
 
Mevrouw is heeft nu nog geen domotica nodig, maar vind het zeker een goede oplossing om het 
wonen in huis op oudere leeftijd makkelijker te maken 
 
Vrouw 2: 
Mevrouw geeft aan tevreden te zijn met haar woning. Zij woont in een huurwoning van Acantus in 
Bad Nieuweschans. De positieve elementen zijn volgens haar de buurt waarin zij woont, dus de 
ligging, en de slaapkamer beneden. In de buurt is veel sociale controle, zo geeft zij bijvoorbeeld aan 
dat er iemand van de buren komt kijken als haar gordijnen om half tien nog steeds gesloten zijn en 
het hek van de tuin ook. De slaapkamer bevindt zich beneden en de badkamer bevindt zich boven. 
De negatieve elementen zijn volgens haar de te kleine douche en de badkamer boven. De douche is 
erg klein, de ruimte is eigenlijk net zo groot als een douchecabine. Daarnaast zou het makkelijker zijn 
als de badkamer zich beneden zou bevinden. Dat scheelt een hoop wat betreft de trap op en af gaan. 
Dat zou mevrouw dan ook anders willen om hier prettiger te blijven wonen. 
 
Het onderhoud wordt dus uitgevoerd door Acantus. Wel laat mevrouw twee keer in het jaar iemand 
langs komen om de heggen te snoeien. Dit wordt dus uitbesteed. De woning beschikt over dubbele 
beglazing en is verder niet geïsoleerd. Zo is er geen spouwmuur-, vloer- en dakisolatie aanwezig. 
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Mevrouw zou wel iets aanpassen aan de woning, mocht dat nodig zijn, om er langer te kunnen 
blijven wonen. Op dit moment ziet zij graag de doucheruimte anders ingedeeld en op een andere 
plek. Verder zijn er geen aanpassingen gedaan om er langer te kunnen blijven wonen. 
 
Tot slot geeft mevrouw aan niet meer te willen verhuizen. Zij woont hier heel prettig en in een fijne 
buurt. Alleen bij noodzaak zou mevrouw verhuizen. Daarnaast geeft zij aan dat er, volgens haar, te 
weinig seniorenwoningen in Bad Nieuweschans zijn. Er zijn wel veel ouderen, maar geen aangepaste 
woningen voor deze mensen. Er worden wel veel woningen gesloopt terwijl er weinig voor 
terugkomen. 
 
Mevrouw heeft een lichtschakelaar, voor als ze laat thuis is. Voor verdere domotica toepassingen 
staat ze open in de toekomst.  
 
Man 1: 
De meneer geeft aan tevreden te zijn met zijn huidige woning. Hij woont in een koopwoning in Bad 
Nieuweschans. De woning heeft een slaap- en badkamer beneden. De eerste verdieping dient alleen 
maar als berging.  De positieve elementen zijn dus de slaap- en badkamer beneden. De negatieve 
elementen zijn volgens de man de grootte van de ruimten. Deze zijn niet erg groot. Daarnaast mag 
de woning wel beter worden onderhouden maar is dit lastig (kozijnen, isolatie etc.). Daarnaast 
hoeven er geen zaken aangepast worden in de woning op dit moment.  
 
Het onderhoud doet meneer zelf. Meneer heeft al het gras laten vervangen door stenen waardoor er 
geen tuinonderhoud meer is. De woning is slecht geïsoleerd, deze beschikt namelijk alleen over 
dubbele beglazing. 
 
Volgens meneer hoeft er niks meer aangepast te worden aan de woning en dus zou hij ook geen 
aanpassingen laten doen. Het is een geschikte woning voor eenpersoonshuishoudens en ook geschikt 
voor ouderen. De man heeft zelf de indeling van de woning aangepast omdat deze volgens hem eerst 
niet logisch was ingedeeld: de ruimten waren te klein. 
 
Meneer geeft aan niet meer te willen verhuizen. Hij woont hier tevreden en wil Bad Nieuweschans 
niet meer verlaten.  
 
Meneer is niet geïnteresseerd in domotica. Nu heeft hij het niet nodig en in de toekomst is het niet 
van belang voor hem.  
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Bijlage 5. Foto’s Nieuwolda 
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Bijlage 6. Flyer en verspreiding 
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