Woonvormen
tussen zelfstandig wonen en een verpleeghuis

Welke van de onderstaande woonvormen* zijn er in uw gemeente?
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Woonvormen
Aanleunwoning
Een aanleunwoning is een woning voor senioren bij een zorginstelling waar diensten en zorg afgenomen
kunnen worden en ook gebruik gemaakt kan worden van de voorzieningen.

Woonzorgcomplex
Een woon-zorgcomplex bestaat uit een gebouw met zelfstandige woningen, waar in het ontwerp aandacht is
besteed aan veilig en beschut wonen. Er is een complexgewijs overeengekomen zorg- en servicearrangement
en een gemeenschappelijke ruimte.

Serviceflat
Een serviceflat is een appartementencomplex voor ouderen, vaak met koopappartementen maar soms zijn er
ook huurwoningen. Bewoners kunnen gebruik maken van verschillende diensten, zoals een maaltijdservice,
een logeerkamer, ontmoetingsruimte, klussendienst.

Levensloopbestendige woning
Een levensloopbestendige woning, ook wel levensloopgeschikte woning genoemd is een zelfstandige woning
geschikt voor bewoning in alle levensfases met minimale fysieke inspanningen en minimale kans op ongevallen.

Kangoeroewoningen
Kangoeroewoningen bestaan uit aan elkaar gekoppelde, zelfstandige woningen of wooneenheden met een
inpandige verbinding voor ouderen of mensen met een handicap en hun familie. Mantelzorger en zorgvrager
kunnen op deze manier bij elkaar wonen.

Mantelzorgwoning
Een mantelzorgwoning is een verplaatsbare, tijdelijke wooneenheid die bij een bestaande woning (bij de
achtertuin) kan worden geplaatst. De zorgvrager woont zelfstandig, maar de mantelzorger is dichtbij.

Gemeenschappelijk wonen voor ouderen
Mensen kiezen er bewust voor om met elkaar in één huis samen te wonen, zonder dat er sprake is van een
gezinsverband. De ouderen wonen in zelfstandige woonruimten, delen gemeenschappelijk ruimten en
ondernemen bepaalde activiteiten samen.

Gemeenschappelijk wonen met verschillende leeftijden
Mensen van verschillende leeftijden wonen in zelfstandige woonruimten, delen gemeenschappelijk ruimten en
ondernemen bepaalde activiteiten samen.

Thuishuis
Een kleinschalige woonvoorziening voor alleenstaande ouderen met betrokkenheid van vrijwilligers.

Moderne hofjes
Wonen rond een beschutte binnenplaats waarbij nieuwe vormen van nabuurschap mogelijk zijn. Bijvoorbeeld:
Amsterdamse hofjeswoningen of Knarrenhof.

Gestippeld wonen
Leden van een woongroep wonen verspreid over een complex: gestippeld wonen.

Harmonica wonen
Leden van een woongroep wonen geclusterd in een complex: harmonica wonen.

Kleinschalig wonen
Bij deze vorm woont een kleine groep mensen, die intensieve zorg en ondersteuning nodig heeft, met elkaar in
een groepswoning. Hierdoor kunnen zij een zo normaal mogelijk leven leiden.

