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Inleiding 
Het toegankelijk, comfortabel en veilig maken van een woning noemen we ook wel het 

levensloopbestendig maken van een woning. Een woning die geschikt is/of eenvoudig geschikt is te 

maken waarin een persoon tot op hoge leeftijd, met of zonder beperkingen, al dan niet met zorg, kan 

wonen. Een levensloopbestendige woning is bedoeld voor iedereen, van jong tot oud, voor elke 

levensfase. In feite (ver)bouw je een huis op zo’n manier dat het zich aan kan passen aan 

veranderende levensomstandigheden. Dit kan bij nieuwbouw, maar zeker ook bij bestaande bouw.  

In het RAAK MKB-project ‘naar levensloopbestendige woningen: een integrale aanpak door MKB 

ondernemingen’, onderzochten Zuyd Hogeschool en ondernemers uit de bouw en de zorg in Horst 

aan de Maas hoe ondernemers kunnen samenwerken in een gezamenlijke dienst die de klant 

ondersteunt bij het levensloopbestendig maken van zijn of haar woning. Het project leidde onder 

andere tot organisatiemodellen, een integrale procesbeschrijving voor samenwerking en tools zoals 

een handleiding voor het eerste adviesgesprek en een handleiding voor een multidisciplinair overleg.  

De doelgroep van het RAAK-project betrof woningbezitters tussen de 40-70 jaar; een doelgroep die 

nog verhuist, verbouwt en bouwt en levensloopbestendigheid kan meenemen in deze plannen. Maar 

ook een groep die al permanente veranderingen in gezondheid ervaart; de helft van de doelgroep 

van 45 tot en met 49 jaar heeft een chronische aandoening; bij 40% van de doelgroep tussen de 55 

en 59 jaar is sprake van multi morbiditeit, oftewel meerdere chronische aandoeningen. De doelgroep 

40-70 jaar kan daadwerkelijk de preventieve voordelen van een levensloopbestendige woning 

ervaren. 

Bouwbedrijven, aannemers, (comfort)installateurs, architecten en ergotherapeuten kunnen samen 

een expertrol vervullen om klanten met of zonder chronische aandoeningen c.q. beperkingen te 

ondersteunen. Een verbouwing of groot onderhoud aan de woning is hét moment om 

levensloopbestendigheid ter sprake te brengen. Het persoonlijk ontvangen van advies en informatie 

van experts kan stimuleren om daadwerkelijk levensloopbestendige maatregelen uit te (laten) 

voeren1. 

Het eerste adviesgesprek Levensloopbestendig Wonen maakt onderdeel uit van het integrale proces 

van samenwerking. Vooraf aan dit gesprek hebben potentiele klanten zich bij het 

samenwerkingsverband van ondernemers gemeld met hun vraag rondom levensloopbestendig 

wonen. In het gesprek ondersteunt de coördinator2 de klant bij het formuleren van diens vragen en 

doelen en bepaalt met de klant oplossingsrichtingen. Na het eerste adviesgesprek kunnen klanten 

kiezen om verder te gaan met het samenwerkingsverband, een uitgebreid advies te laten opstellen 

en offertes te laten maken of besluiten het traject te stoppen. Voor dit gesprek werd een leidraad 

ontwikkeld. 

                                                           
1 Lager, D., Brouwer, A., Kibele, E., & de Kam, G. (2016). Op tijd de drempel wegnemen? Inzicht in het 

bewustzijn over het preventief aanpassen van de woonsituatie om langer thuis te kunnen wonen. (URSI 
onderzoeksrapport ; No. 355). Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. 
 
2 In het samenwerkingsverband wordt de ondernemer die het eerste traject met de klant doorloopt 
coördinator genoemd. 
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Verantwoording van de leidraad 
Voor het schrijven van de leidraad Eerste Adviesgesprek Levensloopbestendig Wonen werd inspiratie 

opgedaan uit verschillende publicaties (zie tabel 1). 

Bron:  Input leidraad: 

Zorginstituut (2017) 
De Handleiding Gezamenlijke Besluitvorming over 
Doelen en Zorgafspraken. Diemen 

o Handreiking voor het proces van 
gezamenlijke besluitvorming op basis 
van persoonsgerichte doelen 

o Attitude van ondernemer als coach in 
het proces 

iRv (2005) 
Wonen voor ouderen; Werkboek en docentenhand-
leiding. Hoensbroek 

o Inventarisatielijst knelpunten woning 
o Oplossingsrichtingen 

iRv (2005) 
Handleiding bij complexe woningaanpassingen; Een 
stappenplan. Hoensbroek 

o Structuur bij het in kaart brengen van 
knelpunten in de woning 

OTIB (2019) 
Cursus E11463; Aan de slag als Comfort-installateur. 
Woerden 

o Marketing 
o Klantgericht communiceren 

Stichting ISSU ISSO (2016) 
Publicatie 77 Levensloopgeschikt wonen; integrale 
aanpak, klantbenadering en technische voorzieningen 
ISBN: 978-90-5044-285-5 

o Aspecten levensloopbestendig 
wonen 

o Stappenplan realisatie voorzieningen 
o Mogelijke oplossingsrichtingen 

Peek, S. (2017) 
Understanding technology acceptance by older adults 
who are aging in place: A dynamic perspective. 
Enschede: Ipskamp 

o Technologie-acceptatie 

Van Dongen, J., van Bokhoven M.A., Goossens 
W.N.M., Daniëls R. Suitability of a Programme for 
Improving Interprofessional Primary Care Team 
Meetings. International Journal of Integrated Care, 
2018; 18(4): 12, 1–14.  
DOI: https://doi.org/10.5334/ijic.4179 

o Attitude ondernemers 

Van Dijk, K., Jakobs M., Laban – Sinke I., Nas A. 
Ergovaardig deel 2 (derde druk). Uitvoeren van 
interventies. Boom uitgevers Amsterdam 

o Inhoud adviesgesprek 
o Structuur adviesgesprek 

Nathans, H. (2015)  
Adviseren als tweede beroep. Deventer. Vakmedianet 

o Omgaan met weerstand 

Uneto-VNI (2010)  
Woningcheck woningaanpassingen (versie 2.0) 

o Inventarisatielijst knelpunten woning 
 

Tabel 1: Geraadpleegde publicaties 

De structuur van het gesprek is gebaseerd op  informatie uit Ergovaardig, Publicatie 77 Levensloop-

geschikt wonen en de Handleiding gezamenlijke besluitvorming over doelen en zorgafspraken. Deze 

handleiding werd ontwikkeld door Zuyd Hogeschool, Ineen en NHG voor het Zorginstituut in 2017.  

 

Alhoewel deze handleiding bedoeld is voor zorgprofessionals blijkt de coachende aanpak ervan goed 

te passen bij de wensen van woningbezitters met interesse voor levensloopbestendig wonen. Vanuit 

het RAAK MKB-project weten we dat potentiele klanten een onafhankelijke opstelling van een coör-

https://doi.org/10.5334/ijic.4179
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dinator waarderen en een luisterende houding zeer op prijs stellen. Zij worden graag gehoord en 

willen hun verhaal kwijt.  

Belangrijk is dat de coördinator rustig de tijd neemt en eerst luistert, alvorens met een advies te 

komen. Ook dient de coördinator aandacht te hebben voor de persoonlijke situatie van de klant en 

informatie aan te reiken die hen helpt. Door het afwegen van alle opties ondersteunt hij bij het 

maken van beslissingen. Verkooppraatjes of een overtuigende manier van communiceren werkt 

averechts. De coachende aanpak van het eerste adviesgesprek vraagt een persoonsgerichte aanpak 

van de coördinator, hierbij rekening houdend met de persoonlijke woonsituatie maar ook met de 

mate waarin de klant al kennis heeft van de materie en al of niet overtuigd is van de voordelen van 

levensloopbestendigheid. Het is daarom van belang dat er helderheid is over de vragen van de klant 

en het vaststellen van doelen (wat wil klant bereiken met aanpassing van de woning) voorafgaand 

aan het benoemen van oplossingsrichtingen.  

Tabel 2 geeft een overzicht van de onderdelen van het gesprek. 

Onderdelen gesprek Toelichting  Tools 

Inleiding o Informeer klant over doel gesprek  
o Check of doel overeenkomt met 

verwachtingen klant 
o Vraag toestemming noteren gegevens  

o Informatiebrochure 
ter voorbereiding  

o Plattegrond woning 

Doelen vaststellen 

A. Exploreren 
klantperspectief 

o Brengt in kaart:  

 huidige en gewenste woonsituatie  

 relevante persoonsfactoren 

 drijfveren voor verandering 

 belemmerende factoren 

o Bouwtekening 
o Wooncheck 
o Rapportageformulier  

B. Informeren o Bied algemene informatie over: 

 levensloopbestendig wonen 

 dienst samenwerkingsverband 
o Bied informatie op maat aan over: 

 mate van levensloopbestendigheid 
huidige woning (benoem knel-
punten) 

o Website  
o Flyer 

levensloopbestendig 
wonen 

o Kosten advies 

C. Doelen 
formuleren 

o Ondersteun bij benoemen voorkeuren 
o Beschrijf doelen expliciet (inclusief 

beoogd budget) 
o Ondersteun bij het prioriteren van de 

doelen 

o Formuleer doelen  
o Inventarisatielijst 

knelpunten  
o Moscow-methode 

D. Oplossingsrichting 
bepalen 

o Besteed aandacht aan technologie-
acceptatie 

o Benoem per knelpunt mogelijke 
oplossingen binnen beschikbare budget 

o Ondersteun bij maken van afwegingen 
voor voorkeursoplossing(en) 

o Vragen technologie-
acceptatie 

o Rapportageformulier 

E.    Afronding o Vat gesprek samen 
o Informeer de klant over vervolgacties  
o Laat contactgegevens achter 

o Document 
samenwerking 

Tabel 2 
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Naast de structuur zijn er nog een aantal relevante uitgangspunten voor dit eerste adviesgesprek: 

o Doelen voor levensloopbestendigheid zijn te groeperen naar comfort, veiligheid, zelfstandigheid 

en hulp ontvangen/bieden. De coördinator kan deze indeling hanteren om de klant inzicht te 

bieden in wensen.  

o Klanten kunnen de wens hebben om zowel doelen rond levensloopbestendigheid als doelen rond 

(energie)duurzaamheid te realiseren. De coördinator inventariseert ook of en welke doelen de 

klant op dit vlak heeft. 

o In de fase van informeren wordt observeren nadrukkelijk ingezet om de informatie te 

verzamelen. De coördinator loopt met de klant door de woning om een indruk te krijgen van de 

mate van levensloopbestendigheid, maar ook van het functioneren van de klant in de woning. De 

observatie richt zich met name op de doelen van de klant.  

o Doelen van klanten kunnen wijzigen na het ontvangen van informatie en op basis van reflectie op 

beschikbaar budget. De coördinator zal meerdere malen tijdens het gesprek checken of klanten 

doelen willen bijstellen.  

o De mate van technologie-acceptatie speelt een rol bij het maken van keuzes. Inzicht in techno-

logie- acceptatie en technologische vaardigheden helpen de coördinator bij een persoons-

gerichte aanpak. 

o Het eerste adviesgesprek leidt tot een eerste vaststelling van mogelijke oplossingsrichtingen 

gebaseerd op de doelen. Ter illustratie; een oplossingsrichting kan zijn dat een doucheruimte op 

de benedenverdieping wordt gerealiseerd. Indien de klant een uitgewerkt advies wil ontvangen 

zal de coördinator op basis van de oplossingsrichtingen en persoonlijke situatie van de klant 

bepalen welke discipline c.q. expertise betrokken moet worden bij het opstellen ervan. 

o De ondernemer heeft de leidraad bij de hand tijdens het gesprek en kan de antwoorden noteren 

in het document “Rapportage eerste adviesgesprek”.  

 

Wat wordt verwacht van de  ondernemer tijdens het gesprek?  
Het gesprek dient plaats te vinden bij de klant thuis omdat de klant zich meer op zijn gemak zal voelen. 

Daarnaast biedt het meteen de mogelijkheid om de woning te bekijken en op te meten. Zoals eerder 

aangegeven zal de coördinator een coachende rol aannemen, ondersteunend voor de klant zodat deze 

zelf tot keuzes kan komen. Hierbij is het belangrijk dat de ondernemer:  

 Zijn rol duidelijk verwoordt. 

 Vragen stelt die ruimte creëren voor eigen input van de klant (open vragen) en de klant in zijn 
denken activeert. 

 Uitgaat van de doelen van de klant en helpt deze doelen in te delen in de 4 elementen van 
levensloopbestendig wonen; veiligheid, comfort, vergroten zelfstandigheid, hulp bieden en 
eventueel ook doelen voor duurzaamheid inventariseert. 

 De klant ondersteunt bij de prioritering van de doelen. 

 De klant ondersteunt in het kiezen van oplossingen en hierbij gebruik maakt van voorbeelden. 

 Aandacht heeft voor de technische vaardigheden en technologie-acceptatie van de klant. 

 Doelen en acties vastlegt in een verslag, bij voorkeur aan het einde van het gesprek.  

 Duidelijke vervolgafspraken maakt. 
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De doelen worden bepaald in een gezamenlijk proces, zodat het uiteindelijke advies samen met de 
klant tot stand komt. Dit vraagt veel van de communicatieve vaardigheden van de coördinator. Goed 
blijven luisteren en ingaan op hetgeen de klant naar voren brengt is daarbij aan de orde. Oog hebben 
voor weerstanden of zorgen en daar empathisch op reageren zal het vertrouwen van de klant in de 
coördinator vergroten.  
 
Dit alles vraagt onderstaande competenties van de ondernemer die de rol van coördinator aanneemt.  

 Vraag verhelderend kunnen denken 

 Kennis over aandoeningen en beperkingen 

 Kennis over mogelijke oplossingsrichtingen 

 Omgaan met weerstand 
 
Zuyd Hogeschool biedt opleidingstrajecten op maat aan om deze competenties te verwerven.  
De installatiebranche biedt eigen scholingen aan via Techniek Nederland onder andere tot comfort 
installateur.  
Meer over competenties is ook te vinden in het document Toelichting integraal samenwer-
kingsproces. 
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