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Historisch perspectief 

1963 Wet op Bejaardenoorden (55+ uit hun huis om ruimte te maken voor jongeren

1968 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) (recht op zorg (inclusief huisvesting)

2006 invoering zorgverzekeringswet (ZVW)

2012 invoering scheiden wonen en zorg, prestatiebekostiging tegen integraal tarief

2015: Opheffing AWBZ en invoering Wmo en Wlz

2015 Rol van woningcorporaties (de vastgoedpartner van veel zorginstellingen): terug naar de kern. 

Doel: huisvesting voor mensen met een laag inkomen. 



Achtergrond

• De Nederlandse bevolking vergrijst de komende decennia exponentieel

• De overheid stimuleert ouderen zelfstandig te blijven wonen terwijl het aanbod van geschikte 
woningen voor deze doelgroep is afgenomen

• Het bestaande aanbod sluit veelal niet aan bij vraag van de huidige en toekomstige senioren

• Eenzaamheid voorkomen en het blijven activeren van ouderen zijn in toenemende mate 
belangrijke thema’s

• Er is een breed bewustzijn in de maatschappij dat dit onderwerp fors meer aandacht behoeft 
(onder meer vanuit de politiek, ouderenorganisaties, zorgorganisatie, pensioenfondsen, 
woningcorporaties en investeerders)
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Domi Vivere – De kernwaarden

Domi Vivere staat voor het bieden van een veilige en comfortabele woonomgeving waarin senioren 
worden gemotiveerd een actief en zelfstandig(er) leven te houden. Waarbij de "community" 
structuur het leven met elkaar versterkt, vergemakkelijkt en bijzonder maakt.
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Domi Vivere – De kernwaarden

Vanuit Domi is ondersteuning aanwezig om dit te faciliteren:

• Onderdeel van de (eigen) buurt

• Kleinschalig door maximaal 30 woningen per gemeenschap

• Ontmoeting door gezamenlijke binnentuin en tuinkamer

• Vrijheid om je eigen leven in te richten met behulp van en samen met anderen

• Betaalbaar voor grote doelgroep (middeldure huur)

• Veiligheid staat voorop

• Alleen maar niet eenzaam

• Een zorgeloos (t)huis



Domi Vivere - Doelgroep

• Senioren

• Primair eenpersoonshuishoudens

• Behoefte aan sociale interactie

• Geen zware zorgvraag

• Bereid een bijdrage te leven aan de gemeenschap
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Domi Vivere – De woning

• Goede plattegrond OOK voor minder validen (levensloopbestendig)

• Compleet met volwaardige keuken en badkamer

• Architectuur: geen (stereotype) zorgwoning 

• Energiezuinig met onder meer een WKO en zonnepanelen

• Circulair door gebruik te maken van houtbouw en prefab onderdelen

• Onderhoudsarm 

• Standaardpakket aan (uitbreidbare) domotica (wifi-based)
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Domi Vivere – De tuinkamer

• Bouwkundige indeling als een reguliere woning

• Gezamenlijke goed ingerichte tuinkamer voor activiteiten, koken, contactmomenten

• Slaapkamer inclusief badkamer voor logees van bewoners, fysiotherapeut, thuiszorg, etc. 

• Centraal gelegen 

• Contact met de buurt stimuleren
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Domi Vivere – De opstart

Domi Vivere is verantwoordelijk voor de verhuur, het concept en het beheer en onderhoud.

Voor de opstart is een raamwerk ontwikkeld waarmee de gemeenschap wordt gecreëerd. Onder 
meer wordt aandacht besteed aan:

• Welke bewoner kan en wil welke bijdrage leveren (ICT, tuin, auto, zorg, etc.)?

• Met lokale partijen wordt een netwerk aangelegd (thuiszorg, huisartsen, ouderenorganisaties, 
etc.)
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Domi Vivere – De gemeenschap

• Gezamenlijke binnentuin voor ontmoeting. De bewoners ‘behouden’ een grote tuin zonder het 
onderhoud

• Lift toegankelijk voor scootmobiel en brancard

• Gaanderij-ontsluiting met ruimte voor ontmoeting

• Gezamenlijke fietsenberging en individuele stallingsplaats per bewoner

• Voor elkaar zorgen waar mogelijk. De sociale, technische en bouwkundige infrastructuur is hierop 
ingericht. Bijvoorbeeld bij incident mogelijkheid bieden buren te alarmeren, als kick-start 
fungeren voor groepsactiviteiten. 

• Meerdere gemeenschappen op één locatie mogelijk
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De heilige graal?

• Bestaat niet

• Essentieel: er moet meer te kiezen komen. 

• Diverse andere partijen actief met een andere insteek:
• Grootschalig 

• CPO

• Koop en huur 

Dé senior bestaat niet




