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Inhoud 

• Stimuleringsregeling Wonen en Zorg
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Pact voor de Ouderenzorg

• Doel => verbeteren van kwaliteit van leven van ouderen

• Pact voor de Ouderenzorg (2018) bestaat uit 3 onderdelen:

1) Langer Thuis

2) Een tegen eenzaamheid

3) Thuis in het verpleeghuis
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Thuis in het 

verpleeghuis

Pact voor de Ouderenzorg

Langer Thuis
Een tegen 

eenzaamheid



Programma Langer Thuis

• Nederland is geleidelijk aan het vergrijzen.

• De behoefte aan zorg zal toenemen.

• Het aantal beschikbare mantelzorgers neemt sterk af.

• Vraag van ouderen naar een geschikte woning zal toenemen. 
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Uitgangspunt is de wens van ouderen om zo lang

mogelijk op een goede manier zelfstandig te kunnen 

blijven wonen met ondersteuning, zorg en in een 

woning die aansluit bij de persoonlijke behoefte



Programma Langer Thuis

• Doel: ouderen kunnen in hun eigen vertrouwde omgeving 
zelfstandig oud worden met een goede kwaliteit van leven
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Actielijn 1: Goede 

ondersteuning en zorg thuis

Actielijn 3: Wonen

Actielijn 2: Mantelzorg en 

vrijwilligers in zorg & welzijn
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Gemeenten de lokale 

woonopgave in beeld brengen

Minder mensen in ongeschikte 

woning wonen

Meer nieuwe (geclusterde) 

woonzorgvormen voor ouderen



Programma Langer Thuis

Actielijn wonen => thema: 

meer geclusterde woonzorgvormen voor ouderen

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

Stimuleren van de ontwikkeling en de totstandkoming van nieuwe 
woonzorgarrangementen voor ouderen, waarbij een latere 
zorgvraag kan worden verminderd en/of een overgang naar een 
instelling kan worden uitgesteld of het voorkomen van zorg.
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Wat is een Woonzorgarrangement in het kader van 
de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg?
o Een geclusterde woonvorm van minimaal 5 levensloopbestendige 

en gemakkelijk aanpasbare wooneenheden. 

o Initiatief van bewoners en/of sociale ondernemers.

o Een nieuwbouw- op transformatieproject.

o Wooneenheden in overwegende mate bestemd voor bewoning door 
mensen van 55  jaar en ouder.

o Een woonvorm die beoogt dat deze leidt tot voorkoming van de 
vraag naar ondersteuning of zorg, toenemende sociale cohesie en 
ontmoeting.

o Diensten met betrekking tot dagelijkse boodschappen en 
zorgverleners zijn in de omgeving van het Woonzorgarrangement 
aanwezig en goed toegankelijk.

o Minimaal 25% < huurtoeslaggrens of minimaal < NHG-grens*. 
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€ 290.000 zonder energiebesparende voorzieningen 

€ 307.400 met energiebesparende voorzieningen
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INITIATIEFFASE

PLANONTWIKKELFASE

BOUW- & 

NAFINANCIERINGSFASE

subsidie

borgstelling

borgstelling
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Subsidie initiatieffase  

o De Staat verstrekt maximaal 50% subsidie van de kosten van 
procesbegeleider t.b.v. een business-/haalbaarheidsplan.

o De initiatiefnemers dragen dus 50% van de kosten bij via een eigen 
inbreng.

o Maximale bedrag aan subsidie bedraagt € 1.000 per wooneenheid, 
met een maximum per project van € 20.000.

o De subsidie wordt uitgekeerd aan een stichting, vereniging of BV.

o Een onafhankelijke procesbegeleider ondersteunt het proces.

o Er dient een locatie beschikbaar te zijn dan wel een aangetoonde 
inspanningsverplichting van de gemeente alvorens de subsidie wordt 
toegekend.

o De looptijd van de initiatieffase is maximaal 1 jaar.

o Vanuit het budget kunnen naar schatting jaarlijks ca. 70-90 projecten 
worden ondersteund.
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Praktijk situatie/voorbeeld 1 initiatieffase

Een 11-tal vitale 55-plussers heeft het plan opgevat om met elkaar 
nieuwe woningen te gaan bouwen. Ze vormen met elkaar het 
bewonersinitiatief “Nieuwland” en hebben daarvoor een vereniging 
opgericht. Het project omvat 11 levensloopbestendige gemakkelijk 
aan zorg aan te passen woningen. De gemeente heeft een locatie 
voor de initiatiefnemers waar de woningen precies op passen en de 
locatie voor hen gereserveerd. 5 van de 11 woningen worden 
gerealiseerd onder de NHG-grens. 

De groep heeft een procesbegeleider ingeschakeld die er o.a. voor 
zorg gaat dragen dat er een haalbaarheidsonderzoek wordt 
uitgevoerd.

De kosten hiervoor bedragen € 20.000. De maximale subsidie 
bedraagt 50% van de kosten en maximaal € 1.000 per woning.        
€ 10.000 wordt door de groepsleden ingebracht. Voor de overige    
€ 10.000 wordt een subsidie aangevraagd.
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Praktijk situatie/voorbeeld 2 initiatieffase

Een sociale ondernemer heeft het plan opgevat om woningen te gaan 
bouwen in “Nieuwland” op een mooie centrale locatie in het dorp. Het 
project omvat 24 levensloopbestendige gemakkelijk aan zorg aan te 
passen wooneenheden. De eigenaar van de grond heeft de intentie 
om deze te verkopen of verhuren aan de ondernemer. De 
ondernemer heeft een BV opgericht. De kavel is passend voor de 24 
wooneenheden. De gemeente is bereid om mee te werken aan de 
juiste bestemming. 7 van de 24 wooneenheden worden verhuurd 
onder de huurtoeslaggrens. 

De ondernemer heeft een procesbegeleider ingeschakeld die er o.a. 
voor zorg gaat dragen dat er een haalbaarheidsonderzoek wordt 
uitgevoerd.

De kosten hiervoor bedragen € 30.000. De maximale subsidie 50% 
van de kosten en maximaal € 1.000 per woning. € 15.000 wordt door 
de ondernemer zelf ingebracht. Voor de overige € 15.000 wordt een 
subsidie aangevraagd.

Stimuleringsregeling Wonen & Zorg | maart 2019

13



Hoe vraagt u de subsidie voor initiatieffase aan? 

o Het bewonersinitiatief of de sociale ondernemer vraagt de subsidie 
aan bij RVO.

o Informatie over de regeling via de website www.rvo.nl. 

o Subsidie aanvragen via mijnRVO.nl.

o Autorisatie  via E-herkenning

o Invullen van het elektronische aanvraagformulier en alle gevraagde 
bijlagen uploaden.

o Let op: de regeling is nog niet opengesteld => verwachting publicatie 
en openstelling april 2019. 
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http://www.rvo.nl/


Stimuleringsregeling Wonen en Zorg 

PLANONTWIKKELFASE
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Planontwikkelfase I

• De haalbaarheid is eerder onderzocht en positief.

• De initiatiefnemers willen het bouwplan verder uitwerken => 
hiervoor zijn financiële middelen nodig.

• De planontwikkelkosten (bouwvoorbereidingskosten) voor o.a. de 
architect, de bouwaanvraag, de procesbegeleiding, en de 
optiekosten worden reeds gemaakt.

o Knelpunt: de financier wil i.v.m. het ontbreken van zekerheden 
geen voorfinanciering verstrekken.

o Oplossing: een borgstelling van de Staat ten behoeve van de 
voorfinanciering van de planontwikkelkosten.
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Planontwikkelfase II

o Randvoorwaarden:  

oDe eigen inbreng bedraagt minimaal 33% van de totale kosten.

oDe lening (voor 67% van de totale kosten) wordt verstrekt door 
een financier aan een rechtspersoon (vereniging, stichting, BV).

oDe lening wordt terugbetaald vanuit de hypothecaire financiering 
of bij niet doorgaan van het project door de rechtspersoon.

oHet maximale leningbedrag dat de financier onder een 
borgstelling kan verstrekken bedraagt € 200.000 per project.

oDe borgstelling bedraagt 90% van de lening. 

oDe Staat vraagt aan de bank geen vergoeding voor de 
borgstelling.

o Indien de rechtspersoon niet aan de verplichtingen kan voldoen, 
kan de financier na uitwinning de borgstelling van de Staat 
aanspreken.
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Praktijk situatie/voorbeeld 1 planontwikkelfase

Een groep initiatiefnemers (particulieren) heeft de haalbaarheid laten 
onderzoeken en wil, gegeven de positieve uitkomst, een project van 
12 woningen verder ontwikkelen. De begrote planontwikkelkosten 
bedragen € 120.000. Hieronder worden o.a. de kosten voor de 
architect, optiekosten en kosten bouwaanvraag verstaan. Het project 
omvat levensloopbestendige gemakkelijk aan zorg aan te passen 
wooneenheden voor 55-plussers. 

Van de benodigde € 120.000 dienen de initiatiefnemers zelf 33% in 
te brengen. Voor de resterende € 80.000 vragen de initiatiefnemers 
een financiering aan.

De financier vraagt bij de Staat een borgstelling voor de financiering 
van € 80.000. De borgstelling voor de financier bedraagt € 72.000.  
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Praktijk situatie/voorbeeld 2 planontwikkelfase

Een sociale ondernemer heeft de haalbaarheid laten onderzoeken en 
wil, gegeven de positieve uitkomst, het project van 24 woningen 
verder ontwikkelen. De begrote planontwikkelkosten bedragen          
€ 240.000. Hieronder worden o.a. de kosten voor de architect, 
optiekosten, kosten bouwaanvraag verstaan. Het project omvat 
levensloopbestendige gemakkelijk aan zorg aan te passen 
wooneenheden. 

Van de benodigde € 240.000 dient de ondernemer zelf 33% in te 
brengen. Voor de resterende € 160.000 vraagt de ondernemer een 
financiering aan.

De financier vraagt bij de Staat een borgstelling voor de financiering 
van € 160.000. De borgstelling voor de financier bedraagt € 144.000.  
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Kosten planontwikkeling                         € 240.000

- Architect

- Procesbegeleiding

- Leges

- Optiekosten

- Etc.

Eigen inbreng (33%)                               € 80.000

Financiering via een bank (67%)             € 160.000

Bank vraagt een borgstelling (via RVO.nl) voor 

90% van het financieringsbedrag (= € 144.000)



Hoe vraagt u een lening voor de 
planontwikkelfase aan? 
o Het bewonersinitiatief of de sociale ondernemer vraagt een 

financiering voor de planontwikkelfase bij een bank aan. 

o De borgstelling vraagt de bank aan bij RVO.

o Informatie over de regeling via de website www.rvo.nl. 

o Let op: de regeling is nog niet opengesteld => verwachting publicatie 
en openstelling april 2019. 
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BOUW- EN 
NAFINANCIERINGSFASE
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Bouw- en nafinancieringsfase I

• De haalbaarheid is eerder onderzocht en positief bevonden.

• Het bouwplan is inmiddels uitgewerkt, de vergunningen verkregen 
en men wil gaan bouwen.

• Voor de bouw zijn financiële middelen nodig.

• De woningen in het project kunnen worden verkocht aan de 
eindgebruiker of worden verkocht aan een stichting/marktpartij (die 
de woningen gaat verhuren).

A: de woningen worden verkocht aan eindgebruiker => reguliere 
hypotheek wordt (onder NHG) verstrekt.

B: de woningen worden verhuurd door een sociale ondernemer/ 
initiatief van bewoners => een zakelijke hypotheek wordt 
verstrekt, maar…….. de initiatiefnemers hebben onvoldoende 
eigen middelen beschikbaar.

• De financier hanteert bepaalde normen voor de verstrekking van 
een zakelijke hypothecaire financiering. 
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Bouw-nafinancieringsfase II 

o Knelpunt: 30% eigen inbreng. Indien de woningen eigendom worden 
van een stichting of marktpartij, dan is een financier in de regel niet 
meer bereid dan ca. 70% van de Stichtingskosten te financieren. De 
overige 30% dient vanuit eigen middelen en/of garantievermogen te 
worden ingebracht.

o Oplossing: een borgstelling van de Staat.

o Randvoorwaarden:

oDe financier is bereid 70% te financieren van de stichtingskosten

oDe eigen inbreng bedraagt minimaal 15%.

o Voor de resterende deel (15%) van de financiering geeft de Staat 
een borgstelling (80%) aan de financier, waardoor het risico voor 
de financier acceptabel is.
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Bouw-nafinancieringsfase II
o De borgstellingslening is een achtergestelde lening, die voor 80% 

wordt gegarandeerd door de Staat. Voor de financier resteert een 
risico van 20%, dat in de praktijk gedekt wordt door de gevestigde 
hypotheek op het onderpand.

o Het risico voor de bank neemt door de borgstelling nauwelijks toe 
(t.o.v. de 70% financiering), terwijl de financiering van het project 
nu wel rond komt.

o De garantie kent een looptijd van ca. 8 jaar, gezien de aflossingen 
is het zekerheidstekort dan verdwenen en kan de bank de 
financiering onder reguliere condities continueren.

o De vergoeding die aan de Staat betaald dient te worden bedraagt 
1,6% van het bedrag van de borgstellingslening.
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Stichtingskosten van het plan             € 6.000.000

(24 woningen van € 250.000)

Eigen inbreng (15%)                           € 900.000

Borgstellingslening (15%)                   € 900.000

Financier (70%)                                  € 4.200.000

Totaal                                                € 6.000.000

Bank vraagt een borgstelling (via RVO.nl) voor 

80% van de borgstellingslening (= € 720.000)



Hoe vraagt u een lening voor de bouw- en 
nafinancieringsfase aan? 
o De sociale ondernemer/initiatief van bewoners vraagt de financiering 

voor de bouw- en nafinancieringsfase aan bij een bank.

o De bank vraagt de borgstelling aan bij RVO.

o Informatie over de regeling via de website www.rvo.nl. 

o Let op: de regeling is nog niet opengesteld => verwachting publicatie 
en openstelling april 2019. 
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Hartelijk dank voor uw aandacht!


