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Wanneer mensen ouder worden, bestaat de kans 
dat gezondheid en mobiliteit afnemen. Daarom is 
het belangrijk dat de wooncontext van ouderen 
wordt aangepast aan hun veranderde noden en 
wensen. En ook aandacht voor de woonomgeving 
is van belang. Zijn de nodige voorzieningen be-
reikbaar? Zijn er voldoende vervoersmogelijkhe-
den? En kunnen oudere inwoners rekenen op de 
juiste zorg? De Vlaamse Ouderenraad wilde meer 
weten over de woonsituatie van ouderen en ging 
in gesprek met Emma Volckaert, auteur van Oud 
Vasthouden - een boek over vergrijzing, wonen 
en beleid.  

Je boek ‘Oud Vasthouden’ is het resul-
taat van een doctoraatsonderzoek. 
Waar ging je onderzoek precies over? 
Volckaert: “Klopt. Tot voor kort was ik 
onderzoeker aan de KU Leuven. Mijn 
doctoraat was het gevolg van verschil-
lende projectonderzoeken, die allemaal 
gelinkt waren aan het thema ouder wor-
den en wonen. Het eerste onderzoek 
was in opdracht van de provincie West-
Vlaanderen en ging over pensioenmi-
granten die naar de kust verhuizen. Het 
tweede en derde onderzoek focusten alle-
bei op het thema vergrijzing op het plat-
teland – ik onderzocht samen met enkele 
collega’s de regio’s Kempen en Westhoek. 
Want hoe worden mensen ouder in gebie-
den waar er bijvoorbeeld geen bakkers en 
slagers in de buurt van hun woning zijn?” 

“Ouderen worden niet voldoende 
gestimuleerd om na te denken over hun 
woning en woonomgeving”
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“Mijn vierde onderzoek deed ik in 
opdracht van het Steunpunt Wonen. In 
dat onderzoek bevroegen we oudere 
huurders die in armoede leven. Dat 
onderzoek ging door in Gent, en een 
vijfde onderzoek – over huiseigenaars 
in armoede - vond plaats in de stads-
rand van Gent.” 

“Onderzoeken over vergrijzing zijn 
belangrijk. Want Vlaanderen vergrijst, 
de groep ouderen wordt dus elk jaar 
groter. En hoe ouderen wonen, heeft 
een grote impact op hun fysiek en 
mentaal welzijn.” 

    Sommige ouderen 
vervangen wel hun 
ligbad door een douche, 
installeren een traplift of 
plaatsen een handgreep 
naast hun toilet. Maar 
over de plek waar de 
woning staat vergeten ze 
na te denken.

De woonomgeving van ouderen 
is dus belangrijk. Wat moet een 
omgeving allemaal bevatten, opdat 
iemand er goed ouder kan worden? 
Volckaert: “Vlaanderen is ruimtelijk 
erg versnipperd, wat betekent dat veel 
ouderen voor heel wat zaken een auto 
nodig hebben. Maar wanneer oude-
ren niet meer met de auto kunnen of 
willen rijden of wanneer ze fysiek niet 
fit genoeg zijn om verre afstanden te 
overbruggen, zorgt dat ervoor dat ze 
minder of niet buitenkomen."  

“Het is daarom belangrijk dat er vol-
doende voorzieningen in de buurt zijn. 
Denk maar aan een bankautomaat, of 
een bakker en een slager. Maar ook het 
openbaar vervoer is belangrijk, en er 
moet rekening gehouden worden met 

zorg. Er moet ook nagedacht worden 
over rustpunten in de buurt en over de 
toegankelijkheid van voetpaden – het 
is bijvoorbeeld belangrijk dat die weinig 
obstakels bevatten. Openbare plaat-
sen moeten ook voldoende verlicht 
zijn, zodat mensen zich veilig voelen 
wanneer het donker is.” 

Wat met ouderen die in een omge-
ving wonen die niet is aangepast 
aan hun noden? 
Volckaert: “Dan verhuizen ze best naar 
een plek die wel aansluit bij hun noden. 
We gaan er altijd vanuit dat mensen 
niet willen verhuizen, maar ik ervaar 
dat anders. Om te kunnen verhuizen, 
moeten ouderen natuurlijk wel een 
aangepaste en betaalbare woning 
vinden in hun vertrouwde buurt. Het 
is ook belangrijk dat ze kunnen kiezen 
uit enkele mogelijke alternatieven, en 
dat ze de kans krijgen om na te denken 
welk alternatief hen het meest aan-
spreekt.” 

“Het probleem van vandaag is dat 
mensen onvoldoende nadenken over 
de toekomst, wanneer zorgnoden 
zouden toenemen. Ageing in place, 
ofwel het zolang mogelijk thuis blijven 
wonen in je eigen vertrouwde omge-
ving, is al jaren de norm. Maar je ‘huis’ 
is niet noodzakelijk je enige ‘thuis’. 
Je kan je ook in een nieuwe woning 
thuis voelen. Mensen worden boven-
dien niet voldoende gestimuleerd om 
na te denken over de ligging van hun 
woning, en of die aan hun noden zal 
voldoen wanneer ze zorgbehoevend 
worden. Sommige ouderen vervan-
gen wel hun ligbad door een douche, 
installeren een traplift of plaatsen een 
handgreep naast hun toilet. Maar over 
de plek waar de woning staat vergeten 
ze na te denken.” 

“Van woning veranderen staat ook niet 
per se gelijk aan verhuizen naar een 
assistentiewoning of een woonzorg-
centrum. Wanneer je lichte zorgnoden 
hebt, kan je ook verhuizen naar een 
aangepast appartement in de buurt, of 

naar een kleinschalige woonvorm die 
in een toegankelijke wijk gelegen is.” 

    Ook (ouderen)
verenigingen en lokale 
ouderenraden kunnen 
mensen wijzen op 
het belang van een 
aangepaste woning en 
woonomgeving. 

In je boek kaart je aan dat het 
Vlaamse woon- en omgevingsbeleid 
weinig tot geen oog heeft voor ver-
grijzing. Hoe komt dat? 
Volckaert: “In beleidsdocumenten 
wordt er weinig voorgesteld om de 
woonomgeving aan te passen aan 
ouderen. Zoals reeds gezegd, is een 
ageing in placebeleid de laatste jaren 
de norm geworden. Maar het ageing 
in placebeleid moet plaatsmaken voor 
andere visies. Beleidsmakers moeten 
dus investeren in meer verhuisopties 
voor ouderen.” 

“Maar niet enkel het beleid heeft 
daarin een rol te spelen. Ook (ouderen)
verenigingen en lokale ouderenraden 
kunnen mensen wijzen op het belang 
van een aangepaste woning en woon-
omgeving. Zij kunnen inwoners laten 
nadenken over wat ze gaan doen wan-
neer ze zich minder makkelijk kunnen 
verplaatsen. En niet onbelangrijk, zij 
kunnen ouderen ook informeren over 
mogelijke verhuisopties. Het gaat dus 
niet enkel over ageing in place, maar 
ook over moving in time.”  


