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Professor Frans Lammertyn heeft gedurende heel zijn 

carrière het welzijnsbeleid in België/Vlaanderen kritisch 

onder de loep genomen. In 1996 maakte hij een stand 

van zaken op in ‘De zorg voor welzijn: actuele antwoorden 
op oude vragen’. Anno 2012 blijken heel wat toenmalige 

‘nieuwe antwoorden’ nog steeds brandend actueel: 

vermaatschappelijking van de zorg, activering, persoons-

gebonden � nanciering, casemanagement, ervarings-

deskundigheid. Tegelijkertijd zijn in de afgelopen 15 

jaar nieuwe thema’s aan de oppervlakte gekomen: een 

groeiend tekort aan zorgpersoneel, de vraag naar ef� -

ciëntie en effectiviteit, de multiculturalisering, integraal 

werken, … Tijd dus voor een re� ectie en een evaluatie van 

het welzijnsbeleid in Vlaanderen. 

Naar aanleiding van de emeritaatsviering van prof. 

Lammertyn willen acht gepromoveerden van Frans 

Lammertyn het artikel ‘De zorg voor welzijn’ tegen 

het licht houden. Welke successen heeft het welzijns-

beleid geboekt? En wat zijn de nieuwe uitdagingen en 

antwoorden die zich aftekenen? 

Dit boek omvat bijdragen van Anja Declercq, Erik Samoy, 

Peggy De Prins, Luc Goossens, Dirk Luyten, Lesley Hustinx 

en Joze� en Godemont, Aleidis Devillé en Koen Hermans, 

die elk vanuit hun expertise re� ecteren op de recente 

evoluties in en uitdagingen van het welzijnsbeleid in 

Vlaanderen.
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Oude vragen over zorg voor ouderen: zijn er 
nieuwe antwoorden?

Anja Declercq

“De tsunami van dementie” (Koppen, 10 mei 2012)
“Vergrijzing vergt één nieuw rusthuis per maand” (De Standaard, 29 juni 2012)
“Financiële risico van vergrijzing wordt onderschat” (Het Laatste Nieuws, 11 april 
2012)
“Vlaamse zorgsector zoekt 60.000 mensen tegen 2020” (De Morgen, 18 maart 2012).

Inleiding

Op 1 januari 2011 waren er in België 1.882.805 personen ouder dan 65 jaar, of 
ongeveer 17,2% van de bevolking. 1.630 van hen waren op dat moment zelfs 
ouder dan honderd jaar (Statbel, 2012). Deze aantallen zullen de komende 
decennia hoogstwaarschijnlijk alleen maar toenemen. De berichtgeving over 
deze evoluties is vooral negatief: betaalbaarheid, tekort aan formele en infor-
mele zorgverleners, eenzaamheid, isolement, ... Men verliest hierbij al eens uit 
het oog dat de vergrijzing in de eerste plaats het resultaat is van het succes van 
de gezondheids- en welzijnszorg. Iedereen wil ouder worden, maar blijkbaar 
wil niemand oud zijn. Zijn alle ouderen dan zorgbehoevend en eenzaam? Zul-
len de welzijnszorg en de gezondheidszorg voor ouderen een (nieuw) gat in 
de begroting slaan?

Wie-vraag?

Ouderen zijn geen homogene groep. Dé oudere bestaat niet. In de beeldvor-
ming rondom het ouder worden ziet men nochtans een stereotiepe tweedeling 
tussen enerzijds het gezond en actief ouder worden, en anderzijds de toene-
mende achteruitgang en zorgafhankelijkheid (Bengtson e.a., 2009; Vermeulen 
e.a., 2012). In de media duiken foto’s op van jonggepensioneerden die van het 
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leven genieten en voor wie eigen verzekeringsproducten, beleggingen, tijd-
schriften en reisproducten worden ontwikkeld. Of we lezen reportages over 
‘Rusthuis Tristesse’ (De Standaard, 15  november 2011), over vereenzaamde 
mensen (Brussel Nieuws, 2009), over ouderenmishandeling (Gazet van Ant-
werpen, 22 november 2007) of over nog andere ellende. Zijn er dan geen ‘ge-
wone’ ouderen?

Beeldvorming speelt een belangrijke rol, zowel voor de ouderen zelf als voor 
de samenleving en voor het beleid. “Of all the self-fulfi lling prophecies in our 
culture, the assumption that aging means decline and poor health is probably 
the deadliest” (Ferguson, 1980). Ouderen internaliseren negatieve stereotype-
ringen. Onderzoek heeft aangetoond dat dit leidt tot een slechtere fysieke en 
mentale gezondheid en tot stressreacties zoals een hogere bloeddruk en ver-
hoogde hartslag (Meisner, 2012).

Negatieve leeftijdsstereotypes hebben dus sterke schadelijke effecten (Meisner, 
2012). Ook in Vlaanderen is men zich hiervan bewust. Zo lanceerde minister 
Jo Vandeurzen in 2012 de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ voor een 
meer genuanceerde maatschappelijke beeldvorming over dementie. De Koning 
Boudewijnstichting startte eveneens een campagne en liet onderzoek uitvoeren 
naar ‘framing’ bij dementie. In ons dagelijkse leven proberen we via ‘framing’ 
een correcte en gemakkelijk te begrijpen omschrijving te geven van moeilijke of 
delicate begrippen en problemen. Om dat te doen baseren we ons op waarden, 
metaforen en beelden die aansluiten bij onze visie op hoe de wereld functio-
neert (Van Gorp & Vercruysse, 2011, p. 7). Van Gorp en Vercruysse (2011) inven-
tariseerden de verklarende modellen voor dementie. Zij onderzochten wat de 
heersende ‘frames’ over dementie in de Belgische media zijn. Men ziet het ook 
in een veranderend woordgebruik: waar in ‘De zorg voor welzijn’ in 1996 (Lam-
mertyn, 1996) nog werd gesproken over bejaardenzorg en dementerenden, is 
het courante woordgebruik nu ouderen en personen met dementie.

Dat de beeldvorming omtrent ouderen en ouder worden vertekend is, betekent 
natuurlijk niet dat er geen groeiende groep ouderen is met een zorgbehoefte. 
Naast de levensverwachting is er ook de gezondheidsverwachting of de levens-
verwachting zonder beperkingen. In 2010 werd het aantal gezonde levensjaren 
bij de geboorte geschat op 61,7 jaar voor mannen en 62,6 jaar voor vrouwen in 
de EU-27. Dit stemt overeen met respectievelijk ongeveer 80% en 76% van de 
totale levensverwachting bij de geboorte. Wie 65 jaar wordt, kan als man nog 
ongeveer 8,7 gezonde levensjaren verwachten en als vrouw nog 8,8 gezonde 
jaren (Eurostat, 2012).

Er zijn meerdere theorieën gangbaar over de evolutie van de gezondheidsver-
wachting of hoe de ontwikkelingen inzake mortaliteit zich verhouden ten op-
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zichte van de morbiditeit (European Economic Report, 2006). De zogenaamde 
‘expansion of morbidity hypothesis’ (Gruenberg, 1977; Verbrugge, 1984, Ols-
hansky e.a., 1991) stelt dat de verouderende populatie ook impliceert dat er 
meer mensen met gezondheidsproblemen zijn. Door betere medische inter-
venties kan men langer met chronische problemen leven. Gecombineerd met 
de vaststelling dat chronische ziektes vaak ook andere gezondheidsproblemen 
met zich meebrengen en met het feit dat er een groeiende groep ouderen is, 
is er dus ook veel meer nood aan gezondheidszorg. De theorie van het ‘dy-
namisch evenwicht’ (Manton, Stallard & Corder, 1995) ziet de leeftijd waarop 
men een slechte gezondheid krijgt, opschuiven in verhouding met de stijgende 
levensverwachting. Het aantal jaren in slechte gezondheid blijft volgens deze 
theorie dus gelijk. De vraag naar gezondheidszorg stijgt enkel omdat er meer 
mensen in de hoogste leeftijdscategorieën zijn. Ten slotte stelt de ‘compres-
sion of morbidity theory’ (Fries, 1993) dat de levensverwachting niet alleen 
stijgt, maar dat de jaren in slechte gezondheid relatief gezien ook afnemen. 
Wetenschappelijk gezien is er nog geen eenduidigheid volgens welke theorie 
de samenleving zich demografi sch ontwikkelt. De onderzoeksresultaten ver-
schillen signifi cant tussen landen, maar ook volgens geslacht (European Eco-
nomic Report, 2006). De meeste steun wordt gevonden voor de ‘compression 
of morbidity hypothesis’ (Lagergren & Batljan, 2000). Zo ziet men in het on-
derzoeksrapport voor België van het EurOhex-project (www.eurohex.eu) dat 
de levensverwachting in goede gezondheid voor mannen continu gestegen is 
in België tussen 2004 en 2009. Voor vrouwen steeg de levensverwachting in 
goede gezondheid tot 2007 en stagneerde of nam vanaf dan licht af (www.euro
hex.eu/pdf/CountryReports_Issue5/Belgium_Issue%205.pdf). Het is evenwel 
duidelijk dat, zelfs als het aantal jaren in slechte gezondheid zou afnemen, de 
evolutie van de levensverwachting belangrijke implicaties heeft voor de nood 
aan zorg voor de oudere bevolking (Van Audenhove e.a., 2009).

Uit de meest recente Belgische Gezondheidsenquête blijkt dat 43,5% van de 
personen van 65 jaar en ouder niet tevreden is over hun gezondheidstoestand. 
Bij de algemene bevolking is dit slechts 23%. Bovendien neemt het percentage 
van personen van 65 jaar en ouder dat niet tevreden is over hun gezondheids-
toestand, toe met de leeftijd, om meer dan 50% te bereiken bij de 85-plussers. 
Twaalf procent van de bevolking van 65 jaar en ouder geeft somatische pro-
blemen aan (op het niveau van de algemene bevolking van 15 jaar en ouder 
lijdt 7% van de ondervraagde personen aan somatische problemen). Ook hier 
stijgt de prevalentie van somatische problemen met de leeftijd: 8% bij de per-
sonen van 65-69 jaar en 18% bij de personen van 85 jaar en ouder (Demarest 
e.a., 2010). Volgens cijfers van het RIZIV woont 6,1% van de mensen tussen 75 
en 85 jaar in een woonzorgcentrum. Voor de 85-plussers loopt dat percentage 
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op tot 31,9%. Dit is nog steeds slechts één op de drie, wat meteen impliceert 
dat de meerderheid van de oudere ouderen thuis verblijft.

In de beeldvorming wordt ouder worden vaak niet alleen gelijkgesteld met 
fysieke aftakeling, maar ook met geestelijke achteruitgang of dementie. Met 
betrekking tot dementie ontbreekt grootschalig epidemiologisch onderzoek in 
België1. De laatste studie dateert van 1994. Daarin wordt het aantal 65-plussers 
met dementie op 9% geschat (Buntinx e.a., 2006). Wellicht zijn prevalentie-
cijfers uit andere Europese landen ook van toepassing op België. Leeftijd blijft 
de belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van dementie. Uit tabel 1 
blijkt dat de prevalentiecijfers voor dementie hoger zijn bij vrouwen en tussen 
65- en 89-jarige leeftijd ongeveer elke vijf jaar verdubbelen om vanaf 95 jaar 
op bijna de helft van de vrouwen uit te komen (European Collaboration on 
Dementia, 2009).

Tabel 1.  Prevalentiecijfers van dementie voor mannen en vrouwen, per leeftijdscategorie.

Leeftijdscategorie Mannen Vrouwen

65-69 1,8% 1,4% 

70-74 3,2% 3,8% 

75-79 7,0% 7,6% 

80-84 14,5% 16,4% 

85-89 20,9% 28,5% 

90-94 29,2% 44,4% 

>95 32,4% 48,8% 

Bron: European Collaboration on Dementia (2009).

Wie is die oudere nu? De realiteit is heel wat meer genuanceerd dan de heer-
sende beeldvorming. Velen worden ouder zonder noemenswaardige proble-
men en het ziet ernaar uit dat we niet alleen ouder worden, maar dat ook de 
leeftijd waarop we zorg nodig hebben, naar later verschuift. Toch is er een 
grote en groeiende groep van ouderen die wel degelijk zorgbehoevend zijn. 
Dementie is bij die groep een grote maatschappelijke uitdaging.

1.  In de ESEMED-studie werd wel onderzoek gedaan naar de prevalentie van geestelijke gezond-
heidsproblemen in (onder meer) België (Bruffaerts, Bonnewyn & Demyttenaere, 2011).
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Wat-vraag?

Wat biedt de welzijns- en gezondheidszorg aan de ouderen met gezondheids-
problemen? In het verleden werd de zorg voor ouderen sterk gemedicaliseerd 
(Declercq, 1998). Een te zware zorgbehoefte was lange tijd zelfs een tegenin-
dicatie om opgenomen te worden in een rusthuis. Een oudere met een zorg-
behoefte ging naar het ziekenhuis en bleef daar (zeer) lange tijd. Pas laat in 
de twintigste eeuw kwam een beweging op gang om ouderen met een zware 
zorgbehoefte niet langer als patiënten, maar als bewoners te beschouwen en 
om van een medisch model naar een zorgmodel over te schakelen. De langdu-
rige zorg in ziekenhuizen werd afgebouwd, in rusthuizen ontstonden gespeci-
aliseerde afdelingen voor mensen met dementie. Sinds de jaren 1980 werd de 
intramurale zorg steeds ‘selectiever’. Ouderen verblijven zo kort mogelijk in 
het ziekenhuis en gaan bij voorkeur naar het geriatrisch dagziekenhuis. Wie na 
de acute fase toch langer in het ziekenhuis moet blijven omdat er geen plaats 
is in de residentiële zorg of omdat men niet terug naar huis kan, wordt een 
‘bedblocker’ genoemd (Campbell e.a., 2004; Costa & Hirdes, 2010; Lim e.a., 
2006). Ook in de residentiële zorg kan men niet zomaar meer terecht: het sub-
sidiëringssysteem is van die aard dat een woonzorgcentrum dat te veel mensen 
met een lagere zorgbehoefte opneemt, fi nancieel wordt afgestraft. Wie niet 
minstens een ‘B’ op de Katz-schaal haalt – en dus minstens moeite heeft met 
een aantal activiteiten van het dagelijkse leven, zoals moeite om zich aan te 
kleden of om zich te wassen, en/of gedesoriënteerd is in tijd en ruimte – heeft 
zeer veel moeite om opgenomen te worden.

Bijgevolg worden heel wat mensen thuis verzorgd. Dat geldt ook voor mensen 
met ernstige problemen, zoals dementie, van wie naar schatting 70% thuis 
verblijft (Van Audenhove e.a., 2009). Ook de overheid trekt de kaart van de 
thuiszorg. In het Vlaamse Ouderenbeleidsplan 2010-2014 (Vandeurzen, 2010a) 
en het Woonzorgdecreet (BS 14 mei 2009) worden zelfzorg en mantelzorg sterk 
benadrukt. In dat laatste staat dat voorzieningen “maximaal een beroep moe-
ten doen op het zelfzorgvermogen en de zelfredzaamheid van de gebruiker en 
zijn mantelzorgers, rekening houdend met hun draagkracht” (art.4 § 7). In het 
Dementieplan Vlaanderen wordt dit nogmaals krachtig herhaald: “De visie van 
de Vlaamse overheid is helder en eenvoudig, namelijk een keuze voor de minst 
ingrijpende zorg, met name voor zelfzorg, mantelzorg en thuiszorg indien mo-
gelijk. De mantelzorg komt eerst – de professionele zorg is aanvullend” (Van-
deurzen, 2010b). De beleidskeuze is dus zeer duidelijk: eerst zelfzorg, dan 
mantelzorg en pas daarna professionele zorg. Ouderen verkiezen meestal ook 
zelf om thuis te blijven en de overstap naar residentiële zorg zo lang mogelijk 
uit te stellen (Vanden Boer & Vanderleyden, 2004). Wellicht is het model zelf-
zorg – mantelzorg – formele zorg niet nieuw en was deze volgorde altijd wel 
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impliciet aanwezig. Het Woonzorgdecreet is in die zin vernieuwend, dat deze 
impliciete veronderstelling wordt geëxpliciteerd in een beleidsdoelstelling.

Men kan zich echter afvragen in welke mate dit haalbaar is en blijft. De vol-
gende decennia zal de druk op de informele zorgsystemen toenemen door 
transities zoals de evolutie naar kleinere gezinnen, een hoger opleidingsniveau 
en meer buitenshuisarbeid van vrouwen, hogere echtscheidingscijfers, meer 
diverse leefsituaties voor ouderen en hun mantelzorgers en meer fl exibele ar-
beidscontracten. Demografi sche projecties waarschuwen dan ook voor een 
krimpende pool van potentiële informele zorgverleners de komende decennia. 
Figuur 1 illustreert dat aan de hand van de familiale zorgindex.
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Figuur 1.  Prognose familiale zorgindex (Pelfrene, 2009).

De familiale zorgindex, die de verhouding weergeeft tussen het aantal 80-plus-
sers en de leeftijdsgroep tussen 50 en 59 jaar, gaat vanaf 2025 sterk stijgen. In 
2010 waren er drie potentiële informele zorgverleners tussen 50 en 59 jaar voor 
elke 80-plusser. Deze index stijgt tot 0,42 in 2020 en 0,59 in 2030, of minder 
dan twee potentiële informele zorgverleners per 80-plusser. In vergelijking met 
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het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de druk op traditionele 
informele zorgsystemen sneller en sterker toenemen in het Vlaamse Gewest 
(Pelfrene, 2009). De krimpende pool van potentiële informele zorgverleners 
wordt soms als de ‘sandwich’-generatie omschreven. Ze moeten de zorg voor 
de ouders combineren met zorgen voor hun eigen gezin. Men heeft nog jonge 
kinderen thuis of vangt ook kleinkinderen op (Vanderleyden & Moons, 2010). 
Met een beleid dat bovendien 50-plussers op de arbeidsmarkt wil houden, 
wordt het zoeken naar een evenwicht om de combinatie van betaald werk en 
informele zorg mogelijk te maken (Vermeulen e.a., 2012).

Dit alles impliceert een groeiende vraag naar formele thuiszorg: gezinszorg, 
verpleegkundige zorg, maaltijden aan huis, maar ook psychische ondersteu-
ning, ergotherapie aan huis, nachtzorg, enzovoort. Het aanbod kan de vraag 
niet steeds volgen. Het is niet zo dat er ouderen zijn die dringend hulp nodig 
hebben en die niet krijgen, maar er wordt wel beknibbeld op de hoeveelheid 
hulp (Declercq & Geeraert, 2011). Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat iemand 
tien uur per week gezinszorg nodig heeft en in de praktijk slechts vijf uur 
krijgt. De Vlaamse overheid bepaalt elk jaar het urencontigent gezinszorg dat 
wordt gesubsidieerd. Dit aantal uren wordt bepaald op basis van demografi -
sche gegevens (aantal 65-plussers bijvoorbeeld), maar houdt weinig of geen 
rekening met de verlaagde beschikbaarheid van mantelzorgers. In principe 
moet dit urencontigent elk jaar met 2% stijgen om aan de toenemende vraag 
te beantwoorden, maar door besparingen is dit niet elk jaar gebeurd. Boven-
dien wordt voor steeds meer doelgroepen een beroep gedaan op de gezinszorg 
en aanvullende thuiszorg, zoals bijvoorbeeld bij de de-institutionalisering van 
personen met langdurige psychische problemen of voor de ondersteuning van 
gezinnen waarbij sprake is van een moeilijke gezinssituatie.

Uit de cijfers van 2003 blijkt dat vooral ouderen gebruik maken van thuis-
verpleging. Op dat moment was maar liefst 68% van de cliënten ouder dan 
70 jaar (website Wit-Gele Kruis Vlaanderen, 2008).De verpleegkundige zorg 
wordt federaal gefi nancierd. Hoewel ook in de gezondheidszorg op de uitga-
ven wordt beknibbeld, zijn hier niet vooraf maxima vastgelegd in het aantal 
verpleegkundige prestaties. Een vraag wordt dus normaal gezien ook ingevuld. 
Niettemin zijn er altijd vacatures voor verpleegkundigen en verzorgenden in 
de ouderenzorg te vinden en kampt men daar soms met personeelstekorten.

In de Vlaamse OuderenZorg Studie (VoZs) werden ouderen en hun mantelzor-
gers bevraagd. Het ging om een aselecte steekproef van ouderen met dementie 
en/of psychisch onwelbevinden die al thuiszorg gebruikten (Vermeulen e.a., 
2012). De diversiteit van formele en informele zorgverleners in de dagelijkse 
zorg voor kwetsbare ouderen is opvallend. Het zorgpakket wordt samengepuz-
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zeld uit verschillende formele en informele bronnen. Medische en niet-medi-
sche zorg worden in Vlaanderen door verschillende organisaties geboden. Dit 
is vrij uitzonderlijk in Europa, maar het is historisch zo gegroeid. Een oudere 
en zijn informele zorgverlener(s) moeten behoorlijk goed geïnformeerd én 
creatief zijn om het plaatje te doen kloppen. Binnen één zorgtaak vullen ver-
schillende zorgverleners elkaar dan ook vaak aan. Professionele hulpverleners 
komen misschien maar drie keer per week, in de voormiddag. Als de kinderen 
niet kunnen, dan springen de buren of vrienden eventjes in. En als het voor 
de partner te zwaar is, dan komen de kleinkinderen eens een handje helpen.

Ook het kwaliteitsdebat is volop gaande: waar in het verleden vooral naar 
kwaliteit van zorg werd gekeken, stelt men nu meer en meer de kwaliteit van 
leven centraal. Het zorg- en welzijnsbeleid is niet meer enkel gebaseerd op 
structurele indicatoren, maar wordt ook uitgebouwd rond procesindicatoren. 
Zo is het bijvoorbeeld niet alleen zinvol om te weten hoeveel thuiszorgperso-
neel er is in Vlaanderen, maar ook welke zorgtaken zij precies uitvoeren en op 
wiens vraag zij dat doen. Daarnaast winnen outcome-indicatoren aan belang, 
ook al is het minder makkelijk om dit te meten. Wat is het effect van de zorg 
op de levenskwaliteit?

In het dagelijkse taalgebruik wordt het begrip ‘levenskwaliteit’ intuïtief ge-
interpreteerd. Het leunt aan bij begrippen zoals subjectief welzijn, geluk en 
levenstevredenheid, maar deze naamsverwarring maakt een eenduidige defi -
nitie niet mogelijk (Verlet, 2010). ‘De’ kwaliteit van leven bestaat niet en men 
benadrukt dat kwaliteit van leven multidimensionaal is. Zo bestaat levens-
kwaliteit volgens de Wereldgezondheidsorganisatie uit vier brede dimensies: 
het fysieke, het psychische, het sociale en de omgeving (Skevington, 1999). 
Door deze verruiming naar een holistische visie worden andere domeinen 
zoals sociale participatie, mentaal welbevinden en zelfbeschikking ook uit-
komsten waar de dienstverlening oog voor moet hebben (Van Audenhove 
e.a., 2009).

Voorlopig is het nog een grote uitdaging om de effi ciëntie van zorg in functie 
van levenskwaliteit te meten en er een aangepast beleid over op te zetten. De 
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling trekt dit door 
naar de volledige langetermijnzorg en pleit voor meer evidencebased onder-
zoek, onder meer door levenskwaliteit te meten. “Evidence on what works best 
remains scarse” (Colombo e.a., 2011). Het meten van kwaliteit van leven is 
daarom niet enkel waardevol in een absolute, maar ook in een relatieve con-
text. Het vergelijken van levenskwaliteituitkomsten in de tijd, tussen verschil-
lende doelgroepen en tussen verschillende zorgsettings zal belangrijker wor-
den. Dit maakt het mogelijk om na te gaan welke maatregelen of interventies 
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de levenskwaliteit bij ouderen met specifi eke zorgbehoeften of levenscontext 
het beste waarborgen.

In het huidige beleid draait de aandacht voor levenskwaliteit in essentie rond 
het verbinden van twee doelstellingen. Enerzijds is er de doelstelling om te 
“investeren in een toereikend zorg- en gezondheidsaanbod om zo maximaal 
zorg op maat te kunnen aanbieden” (Vandeurzen, 2011). Anderzijds zijn over-
heden genoodzaakt om zorgzaam om te gaan met hun schaarse middelen. 
“Effi ciëntie en effectiviteit zijn voor de social profi t geen loze begrippen, het 
zijn targets die men zich eigen heeft gemaakt. En op die weg zullen we verder 
moeten gaan” (Vandeurzen, 2011).

De operationalisering van levenskwaliteit als een multidimensionaal gegeven 
doet nadenken over die zorg op maat. Welke zorg streven we na? De verschil-
lende dimensies van kwaliteit van leven kunnen als een uitkomst van een 
proces van zorgverlening gemeten en geïnterpreteerd worden. Het monitoren 
van kwaliteit van leven tussen zorgsettings en in de tijd kan als een resultaat-
gerichte indicator bijdragen tot een effi ciëntere en effectievere zorgverlening. 
In Vlaanderen bestaat er momenteel weinig tot geen vergelijkingsmateriaal om 
de scores op de verschillende dimensies en de relatieve levenskwaliteit in te 
schatten. In het Pact 2020 zijn er met betrekking tot het ouderenbeleid voorlo-
pig nog geen outcome-indicatoren omtrent de doelstelling ‘zorg’ opgenomen 
(Poelman, Hermans & Van Audenhove, 2011). Dit illustreert opnieuw het span-
ningsveld. Enerzijds wil de overheid wel evidencebased werken op basis van 
outcome-indicatoren, maar anderzijds is het nog lang niet uitgekristalliseerd 
hoe we daarnaartoe moeten.

Samengevat kunnen we stellen dat de formele zorg door het beleid als aan-
vullend wordt gezien: eerst komen de zelfzorg en de informele zorg. Door 
maatschappelijke evoluties is er evenwel minder informele zorg beschikbaar, 
zodat de vraag naar formele zorg het aanbod overstijgt. Het aanbod is tevens 
nog steeds erg versnipperd en daardoor niet steeds en niet voor iedereen toe-
gankelijk. Hoe succesvol de zorg is, wordt meer en meer afgemeten aan de 
kwaliteit van leven voor de oudere en minder aan de kwaliteit van de zorg an 
sich. De relatie tussen goede kwaliteit van zorg en goede kwaliteit van leven is 
echter niet altijd duidelijk. Er is tevens nog heel wat onduidelijkheid over de 
defi niëring en de meetbaarheid van kwaliteit van leven.



Een zwak voor de sterken. Het naoorlogse 
woonbeleid in België/Vlaanderen1

Met een prospectief postscriptum n.a.v. de verwachte 
staatshervorming

Luc Goossens

De traditionele setting onder druk vanaf de jaren 1970

Wonen en zorg worden sinds enige tijd frequent gepresenteerd als een nieuwe 
beleidstandem. Zonder afbreuk te doen aan de zin van die krachtenbundeling 
willen we toch opmerken dat het huisvestingsbeleid van bij de aanvang, eind 
negentiende eeuw, vanuit een ruimer dan alleen maar ‘baksteenperspectief’ 
werd geconcipieerd. In die zin kunnen we ook al in de beginfase en tot een 
goed eind na de Tweede Wereldoorlog gewagen van een woonbeleid, hoewel 
die term pas in 1997 met de goedkeuring van de Vlaamse Wooncode (VWC) in 
Vlaanderen offi cieel ingang vond.

Wel moeten we voor een goed begrip signaleren dat de aandacht voor wonen 
in de ruime betekenis, in de geest van die dagen, naast de zorg voor een beter 
onderkomen voor de (virtueel) (roerige) werkende klasse, een opvallend sterk 
volksopvoedend tot en met streng disciplinerend karakter vertoonde (Goossens, 
1982; Smets, 1976). Het woonbeleid beoogde enerzijds de bewoners van sociale 
huur- en eigendomswoningen de zogenaamde biedermeier woon- en leefcul-
tuur (Van Isacker, 1983) bij te brengen, om ze op die manier, vooral als woning-
bezitters met een langlopende hypothecaire schuld, in het gareel te houden.

Maar wonen en zorg blijken traditioneel ook nog een onafscheidelijk duo in de 
wereld van wat tot vóór de huidige massale vergrijzingsgolf de bejaardenzorg 

1.  De auteur dankt Erik Samoy voor zijn grondige, kritische maar constructieve lectuur van een 
eerste versie. Hoewel de tekst op die manier behoorlijk werd verbeterd, neemt de auteur zelf alle verant-
woordelijkheid voor de hier gepresenteerde tekst.
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heette (Goossens, 1992). Die brede benadering werd in de praktijk gebracht 
eerst door de godshuizen en de weldadigheidsbureaus, nadien door de Com-
missies van Openbare Onderstand (COO) en sinds 1976 door de huidige Open-
bare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW).

De reductie na Wereldoorlog II van het specifi eke, oorspronkelijke woonbeleid 
in België tot het huisvestingsbeleid in de enge zin van het woord, is een on-
bedoeld neveneffect van de aanhoudende ‘successen’ van de welvaartsstaat. 
Al zorgde de steeds exclusievere aandacht voor de bouw- en beheersopdracht 
in de wereld van de sociale huisvestingsmaatschappijen op korte termijn niet 
voor direct zichtbare, kwalijke neveneffecten. Inderdaad, de geleidelijke, alge-
mene en ongemeen sterke productiviteitsopbouw stond borg voor een feno-
menaal snelle stijging van het welvaartspeil in brede lagen van de bevolking. 
Daardoor groeide de Belgische politiek van eigendomsverwerving uit tot een 
onbetwistbaar weergaloos succes en kon ook het publiek van de sociale huur-
ders aanspraak maken op (vrijwel) gegarandeerde langdurige werkzekerheid, 
op een stijgend inkomen en zodoende ook op de ‘weldaden’ van de materiële 
vooruitgang. Maar er was meer. Zeker Vlaanderen gold in die dagen als een 
sterk geïntegreerde samenleving, met een maatschappelijk en politiek domi-
nante sociaal-cultureel christelijke bevolkingsgroep (Billiet & Dobbelaere, 1976). 
In deze context kunnen we beslist niet voorbij aan de instituten huwelijk en 
gezin, destijds twee essentiële indicatoren van maatschappelijke stabiliteit en 
zekerheid (Dumon 1977; Matthijs 1998). Tot vandaag vormen die institutionele 
condities namelijk de basis voor tal van regelingen in het sociaal huisvestings-
beleid, bijvoorbeeld bij de toewijzing, het behoud en de huurprijs van sociale 
huurwoningen.

De Belgische burgers waren met andere woorden voor het overgrote deel vol-
waardige, geïntegreerde en, alle verhoudingen en schakeringen in acht geno-
men, zelfs welvarende burgers. Dat gold destijds trouwens ook voor de sociale 
huurders. Dit was zelfs in die mate het geval dat, heel anders dan vandaag, de 
aankondiging van een nieuwe sociale woonwijk in een gemeente toen aanlei-
ding vormde voor algemene lokale tevredenheid. Zeker iemand met aandacht 
voor de vergelijking met de huidige situatie zal ook opmerken dat vreemde-
lingen in het kader van het woonbeleid lange tijd geen recht hadden op een 
sociale (huur)woning en er gaandeweg, maar dan mondjesmaat, ook recht 
op verwierven (Hoge Raad van het NIH; Hubeau, 1993). Ook dat oorspronke-
lijke beleid droeg toen natuurlijk bij tot het homogene karakter van de sociale 
woonwijken.

De geschetste geïntegreerde, haast probleemloze naoorlogse context heeft ge-
leidelijk aan en geluidloos gezorgd voor een sfeer waarin de verantwoordelij-
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ken van de sociale huisvestingsmaatschappijen veeleer optraden als beheer-
ders van sociaal vastgoed dan als partners van hun huurders, en daardoor 
geleidelijk aan van hen vervreemdden.

En om het verhaal rond te maken: sinds de wet van 1889 op de arbeiders-
huisvesting zijn de sociale huisvestingspolitiek en de wereld van de sociale 
huisvestingsmaatschappijen nagenoeg een volledige eeuw bij uitstek een win-
gewest geweest van katholiek, later christendemocratisch cliëntelisme (zie 
verder). Ook in dat opzicht waren sociale woonwijken dus tot dicht tegen het 
einde van de twintigste eeuw veelal en in grote mate homogeen.

Vanaf de jaren 1970 zorgde een aantal uiteenlopende ontwikkelingen onver-
mijdelijk voor een complete ommekeer:
 – De moderniserings-, c.q. seculariseringsprocessen ondergroeven geleidelijk 

aan onder meer de machtspositie van de rooms-katholieke kerk, en in dat 
kielzog ook de katholieke zuil met de Christelijke Volkspartij (CVP) aan de 
top (Huyse & Berting, 1983). Die ontwikkeling impliceerde wat de huisves-
tingssector betreft ook een afkalvende politieke impact van de katholieke 
partij, zowel op ministerieel niveau als met betrekking tot de sturing van 
het sociaal woningbeleid op lokaal niveau.

 – Daarbovenop zorgde de oliecrisis van 1973 voor een ongemeen scherpe 
crisis van de staatsfi nanciën, en zodoende ook voor een sociale huisves-
tingssector op droog zaad (Pepermans & Wajnblum, 1996).

 – Ook de grondwetsherziening van 1970 en de bijbehorende regionalisering 
van een goed deel van het huisvestingsbeleid zorgden onrechtstreeks voor 
het einde van de goed 100-jarige politieke hegemonie van de CVP op ‘huis-
vesting’, en daarmee ook van de traditionele continuïteit en transparantie 
(Goossens, Noens & Maes, 1991).

 – De staatshervorming en de bijbehorende regionalisering lokten ook een ui-
terst pijnlijk debat uit over de zogenaamde ‘lasten van het verleden’. Meer 
bepaald ontstonden jarenlange discussies tussen de nationale en de regi-
onale overheden omtrent de vraag over de verdeling van oude fi nanciële 
verplichtingen op het gebied van sociale huisvesting. Pas in de loop van de 
jaren 1990 werden die twisten beslecht en kon men de vroegere nationale 
huisvestingsinstellingen vervangen door overeenkomstige regionale huis-
vestingsmaatschappijen (Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, 1997).

 – Tot slot kunnen we, als een spin-off van de mei ‘68-beweging, niet voorbij 
aan de democratiseringsprocessen in de (sociale) woonsector. Het tradi-
tionele cliëntelisme in de sociale huisvestingssector kwam meer en meer 
onder druk te staan. Complementair daaraan ook stuitte de prioritaire, c.q. 
onrechtmatige toekenning van huisvestingsvoordelen aan politiek gelijkge-
zinden, ten koste van de zwakkere bewoners, op groeiend verzet. En als 
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een nevenproduct van de kritiek op de zogenaamde CVP-staat zag die partij 
haar dominante positie binnen ‘huisvesting’ meer en meer onder druk ko-
men (Goossens, 1993a, 1993b).

Binnen dezelfde sfeer wekte verder ook de paternalistische visie van de sociale 
huisvestingsverantwoordelijken op de omgang met en de rol van (sociale) be-
woners toenemende ergernis en kritiek (Goossens, 1993c, 1999).

De elementen van ommekeer

De aftakeling van de CVP-hegemonie op het beleidsdomein ‘huisvesting’

Twee elementen veroorzaakten de snelle aftakeling van de CVP-hegemonie op 
‘huisvesting’. De partij zag geleidelijk aan haar electorale achterban slinken. 
Daarbovenop speelde ook de regeling voor de toewijzing van regionale minis-
terportefeuilles haar behoorlijk parten: in uitvoering van de staatshervorming 
van 1970 konden de regionale meerderheidspartijen bij de vorming van een 
nieuwe regering, afhankelijk van hun resultaat bij de voorbije verkiezingen en 
overeenkomstig het zogenaamde systeem-Dhondt2, in volgorde zelf beslissen 
welk beleidsdomein uit de regionaal toegewezen bevoegdheidsportefeuille(s) 
ze voor hun rekening zouden nemen. De boven geschetste problematische 
fi nanciële toestand van de sector maakte dat ‘huisvesting’ in de regel pas ach-
teraan op het verlanglijstje van de meerderheidspartners stond en daarom ook 
aan de mindere goden van de betrokken politieke partijen toegewezen werd 
(Goossens, 1993a). Verder impliceerde de regionaliseringsprocedure voor de 
toewijzing van ‘huisvesting’ dat de portefeuille in de praktijk afwisselend bij 
politieke partijen van uiteenlopende strekking terechtkwam en dat de traditi-
onele continuïteit en transparantie binnen de kortste keren volledig zoek was. 
Dat proces bleek des te kwalijker omdat de levensduur van de toenmalige re-
gionale regeringen en/of het mandaat van de verantwoordelijke ministers niet 
zelden van opvallend korte duur bleek.

Signaleren we binnen deze context verder nog dat er in de feiten, en tegen 
de publieke beeldvorming in, geen sprake was van een homogene regionali-
sering van het huisvestingsbeleid. Anders geformuleerd betekende dit dat de 
bevoegdheid over de private woninghuursector maar ten dele aan de regio’s 

2.  “De methode-D’Hondt wordt gebruikt om in een kiessysteem met evenredige vertegenwoordiging 
het aantal beschikbare zetels te verdelen in functie van de voor de deelnemende partijen geldig uitgebrach-
te stemmen. In de verdeling van de restzetels geeft D’Hondt een lichte voorkeur aan de grotere partijen...” 
(Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Methode-D’Hondt).
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toekwam. De regio’s werden er namelijk alleen bevoegd voor de kwaliteits-
bewaking. De contractinhoud, de prijszetting en de fi scale dimensie bleven 
federale materie. Dat deze regeling voor een patstelling zorgde, behoeft geen 
betoog: uitgerekend in het segment (20% van de woningmarkt) waar de kwa-
liteit het meest problematisch is en de bewoners het meest kwetsbaar zijn, 
blijven de regionale overheden tot vandaag in grote mate vleugellam3.

De afbouw van het cliëntelisme

Eerder vermeldden we dat cliëntelisme in de sociale huisvestingssector tradi-
tioneel schering en inslag was. De term ‘cliëntelisme’ dekt erg uiteenlopende 
inhouden. Hier gaat het om een praktijk die nauw verband hield met de sterk 
verzuilde welvaartsstaat van toen. In een poging om de electorale aanhang te 
behouden en zo mogelijk uit te breiden trokken politici hun (potentiële) (veel-
eisende) kiezers voor bij de toekenning van publieke goederen en diensten. Zo 
werden in de sterk verzuilde wereld van de lokale sociale huisvestingsmaat-
schappijen van toen zonder veel discussie sociale huurwoningen op grond van 
electorale overwegingen toegewezen in de hoop op stemmen voor de eigen 
politieke partij. Hoewel electoraal cliëntelisme in alle partijen ook op andere 
beleidsdomeinen voorkwam, groeide het verzet ertegen in de sociale huisves-
tingssector onder meer (zie verder) vanwege de uitgesproken dominantie van 
christendemocratisch gekleurde lokale sociale verhuurmaatschappijen.

Eerder schreven we dat ‘huisvesting’ in de periode 1970-1990 maar weinig 
partijen en ministers kon bekoren. De SP, de toenmalige Vlaamse socialistische 
partij, en meer bepaald vice-minister-president Norbert De Batselier vormden 
de eerste uitzondering op die specifi eke politieke traditie. Uitgerekend omdat 
‘huisvesting’ zo slecht scoorde, eiste de SP bij monde van De Batselier deze 
portefeuille op. Zijn verblijf op ‘huisvesting’ is niet onopgemerkt voorbijge-
gaan. Hij verstrengde de toewijzingsnormen voor sociale huurwoningen en 
bouwde daarbij expliciete voorrang voor de kwetsbaarste bewonerspopulaties 
in. In dezelfde geest kregen bewoners met een andere etnisch-culturele her-
komst geleidelijk aan ook, zoals de Belgen, recht op de overheidstegemoetko-
mingen inzake sociale huisvesting.

Om de toen courante praktijken van cliëntelisme tegen te gaan, maakte hij het 
toezicht op de lokale sociale huisvestingsmaatschappijen ook meer sluitend. 

3.  Als het regeerakkoord Di Rupo I realiteit wordt en de zesde staatshervorming zoals bedoeld in 
2014 een feit, zal ook ‘wonen’ een zogenaamd homogeen bevoegdheidspakket voor de gewesten worden.



120  |  Een zwak voor de sterken. Het naoorlogse woonbeleid in België/Vlaanderen

Omdat de toenmalige nationale huisvestingsmaatschappijen, onder druk van 
de geschetste omstandigheden, veel van hun slagkracht waren kwijtgeraakt, 
richtte De Batselier verder Domus Flandria op, een nieuwe huisvestingsmaat-
schappij die voor de nodige extra sociale woningen moest zorgen. Verder 
besliste hij bij wijze van experiment de pas opgerichte huurdersorganisatie 
Vlaams Overleg Bewonersbelangen (VOB) de nodige fi nanciële slagkracht te 
verlenen.

De inhoudelijke heroriëntering van het woonbeleid

De inhoudelijke heroriëntering van het woonbeleid is het resultaat van een 
aantal maatschappelijke ontwikkelingen van uiteenlopende aard. De effecten 
van die maatschappelijke sturingsfactoren vinden we in essentie geformali-
seerd in het Decreet op de VWC, de rechtsgrond van het woonbeleid in Vlaan-
deren sinds 1997.

De maatschappelijke sturingsfactoren

De recente ingrepen omtrent de herdefi niëring van het begrip ‘wonen’ maken 
meer dan ooit duidelijk hoezeer de algemene maatschappelijke context daarbij 
van belang was. Bij de analyse van de geschiedenis van het ‘sociaal huisves-
tingsbeleid’ in België tot de jaren 1970 bestempelden we die ingrepen in het 
huisvestingsbeleid als vormen van ‘oneigenlijk gebruik’, onder meer met het 
oog op maatschappelijke en politieke disciplinering, epidemiebestrijding, elec-
toraal cliëntelisme, economische conjunctuurbeheersing, ... (Goossens, 1982).

Vandaag merken we hoezeer de portefeuille ‘woonbeleid’ sinds de jaren 1970 
inhoudelijk onder druk van uiteenlopende omstandigheden en ontwikkelingen 
stelselmatig verder opgevuld wordt. We maken daarbij onderscheid tussen de 
economische crisisomstandigheden en het vergrijzingsdossier.

 De dimensies van de begripsverruiming omtrent het woonbeleid

 – De sociale huisvestingssector in gebreke. De erkenning en fi nanciering van 
de Sociale Verhuurkantoren (SVK’s) en de Huurdersbonden, en van hun 
koepelorganisatie, het VOB, waren ontegensprekelijk ‘een partijpolitieke 
zet’ van de toenmalige SP tegen de dominante positie van de CVP inzake 
woonbeleid. Het was echter ook een reactie tegen het bijbehorende cli-
entelisme en dus tegen de onrechtvaardige behandeling van de zwakke 
bewonerscategorieën, de prioritaire doelgroepen van het sociaal huisves-
tingsbeleid. Die ‘onrechtvaardige behandeling’ had niet alleen betrekking 
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op de niet-reguliere manier waarop sociale huurwoningen werden toege-
wezen, maar ze sloeg ook op de stiefmoederlijke behandeling van zwakke 
bewoners op de private huurwoningmarkt. De sociale gevolgen van die 
algemene gang van zaken kwamen door de crisisomstandigheden van de 
jaren 1970 en 1980 manifester dan ooit aan het licht en leidden uiteindelijk 
tot de VWC, en zodoende tot een grondige herschikking van de regelgeving 
omtrent het woonbeleid. Opvallend genoeg kwam het budgettaire aspect 
bij de uitvoering nooit aan de orde. Zowel direct als indirect bleven vooral 
de belangen van de hardwerkende Vlaamse burger-bewoner prioritair in de 
politieke besluitvorming (zie verder).

 – De armenorganisaties in actie rond betaalbaarheid. De precaire woonom-
standigheden van belangrijke groepen kansarme huishoudens zetten het 
thema ‘wonen’ als gevolg van de aanhoudende crisisomstandigheden, 
vooral sinds de jaren 1990, stelselmatig prominent op de actieprogramma’s 
van zowel welzijns- en opbouwwerkorganisaties als armoedeverenigingen. 
De gevolgen van de nauwelijks gekortwiekte vraag-en-aanbodpolitiek op 
de private huurmarkt dwongen daarbij vooral tot aandacht voor het be-
taalbaarheidsprobleem. Die jarenlange acties hebben tot vandaag echter 
niet geleid tot ingrijpende beleidsmaatregelen. Wel signaleren we een ge-
zamenlijk initiatief van minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten en 
de KBS, waarbij acht nationale en internationale experts op het vlak van 
kinderarmoede onder meer een huisvestingstoelage en een afdwingbaar 
recht op onderdak voorstellen (KBS, 2012).

 – De druk van milieu en energie. Ondertussen kregen de crisisdossiers ook 
meer en meer betrekking op milieu en energie. Daardoor verruimde het 
recht op wonen voor veel huishoudens, ook buiten de armenpopulaties, 
met een betaalbaarheidsdimensie: nog afgezien van de kostprijs van bou-
wen, kopen en huren werden elektriciteit, gas, stookolie en water bezwa-
rend voor het woonbudget. Maar hier opnieuw blijken politieke reacties 
niet in overeenstemming met bijvoorbeeld de VWC-principes over het recht 
op wonen. Wel worden de scheve, d.i. omgekeerd selectieve beleidsmaatre-
gelen en overheidstegemoetkomingen ten voordele van sterkere bewoners-
categorieën veelal handig gesleten in een milieubewuste duurzaamheids-
verpakking.

 – Bewonersparticipatie. Ook het gebrek aan ‘inspraak’ in het beleid van de 
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) in het algemeen en van de lo-
kale sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) in het bijzonder, bleek hoe 
langer hoe meer een doorn in het oog van de bewoners en hun belangenor-
ganisaties. In de VWC-commissie en bij de goedkeuring van de VWC in het 
Vlaamse parlement (1997) hadden de CVP en haar institutionele partners 
de boot nog afgehouden en de VOB-werking beperkt tot de private huursec-
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tor. Maar in 2004 startte Samenlevingsopbouw Vlaanderen de Vereniging 
Inwoners van Sociale woningen (VIVAS) op. Vanaf het jaar daarop ontving 
VIVAS jaarlijks en tot vandaag fi nanciële steun van de Vlaamse regering. 
Het netwerk verdedigt de gemeenschappelijke belangen van sociale huur-
ders, bevordert de contacten tussen bewonersgroepen, wisselt informatie 
uit, geeft vorming aan sociale huurders, formuleert beleidsstandpunten en 
bezorgt die aan het beleid. VIVAS vertegenwoordigt de sociale huurders 
ook formeel binnen de Vlaamse Woonraad, het offi ciële adviesorgaan van 
de Vlaamse regering (VIVAS, 2012). Of het bij dat alles vandaag al overal 
over ‘echte’ participatie gaat, blijft tot nader order een open vraag (zie Lam-
mertyn, 1996, p. 103-104).

 – Gemeentelijke verantwoordelijkheid. Met de verloren slagkracht van de 
sociale huisvestingssector, in het kielzog van de oliecrisis, annex regio-
nalisering en schuldendossier, was duidelijk geworden dat de regionale 
huisvestingsoverheden onvoldoende budgetten (konden) inzetten en dat 
alleen de SHM’s het woonprobleem niet konden oplossen. Noodgedwon-
gen gingen de bewoners hun nood klagen bij de lokale instanties, en meer 
bepaald bij de OCMW’s. Deze laatste zouden later het organisatorisch 
draagvlak vormen voor de SVK’s. Ook de huurdersbonden verhoogden 
onder druk van de toenemende problemen op de private huurwoning-
markt hun slagkracht op lokaal niveau (Goossens, Noens & Maes, 1991).
Op dat gecombineerde elan speelde de Vlaamse overheid meer en meer in: 
ze belastte de gemeenten uiteindelijk met de regierol inzake lokaal woon-
beleid, weliswaar zonder ze daartoe organisatorisch, fi nancieel en profes-
sioneel-technisch terdege te schragen. Deze organisatorische keuze voor 
decentralisatie is ten eerste niet zo nieuw als soms gepresenteerd wordt. 
Bovendien valt er wat voor te zeggen in de mate dat de hogere overheid 
de operatie niet opzet om haar eigen verantwoordelijkheden te ontlopen 
(Goossens e.a., 2011) (vergelijk ook: Lammertyn, 1996, p. 99-103).

 De vergrijzing (Goossens & Philips, 2004)

De onvermijdelijke massale vergrijzing van de babyboomgeneratie werd maat-
schappelijk en politiek lange tijd bijna exclusief geprofi leerd als het fi nanciële 
onderdeel van het pensioendossier. Stilaan maar zeker manifesteert het ver-
grijzingsproces zich ook als een woon- én verzorgingsprobleem (Demeester-De 
Meyer, 1993; Goossens, 1993d):
 – Naarmate de jaren vorderen, aarden de senioren, zeker in het geval van de 

alleenstaanden, moeilijker in hun woning die van enkele decennia geleden 
dateert. Die woning werd in het geval van de babyboomers niet zelden 
gebouwd voor een groot gezin. Ze vergt ondertussen dikwijls veel repa-
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ratiekosten en is niet afgestemd op de lichamelijke beperkingen van de 
bewoners. Ook voldoet ze niet aan de actuele energieprestatienormen. En 
al ligt ze wel in het groen, ze blijft te ver van de dagelijkse voorzieningen 
(apotheker, bakker, dokter, kruidenier, ...). Een grote groep senioren beslist 
daarom tot de verkoop van hun huis en koopt dan een aangepaste woning 
c.q. appartement dichter bij de gebouwde kernen.

 – De vergrijzing impliceert echter ook meer dan ooit een verzorgingspro-
bleem. Zelfstandig wonen wordt voor talloze senioren een onmogelijke 
opgave:

“Als het Planbureau het bij het rechte eind heeft, komen er de komende vijf decennia 
in ons land 600.000 zorgbehoevende ouderen bij. Om die grijze golf de baas te kun-
nen, moeten er jaarlijks tussen 1.600 en 3.000 ‘bedden’ bijkomen. Reken voor een 
modaal rusthuis op zo’n 120 plaatsen. Je haalt met één nieuw rusthuis per maand 
dus niet eens het minimum.” (Coppens, 2012)

Vooral de vaststelling dat vastgoedfondsen de sector hebben ontdekt, zal veel, 
zo niet de meeste senioren met een Belgisch pensioen grote zorgen baren: ze 
willen zich namelijk concentreren op de zorg voor de bejaarden en het be-
heer van het gebouw aan anderen overlaten (Coppens, 2012). Cofi nimmo, het 
grootste beursgenoteerde Belgische vastgoedfonds, ambieert zelfs het statuut 
van gespecialiseerde zorg-bevak, naar het model van de Amerikaanse Real 
Estate Investment Trusts (Reit) (Coppens, 2012).
 – Zodra de vergrijzing op haar hoogtepunt komt, zal ze ook massale mor-

taliteit in haar kielzog meevoeren. Die ontwikkeling zal grote aantallen 
gedateerde, te ruime en ongunstig gelegen woningen op de woningmarkt 
brengen. Deze woningen beantwoorden geenszins aan de groeiende vraag 
van de jongere generaties naar kleine, energievriendelijke woningen die 
goed aansluiten bij alle levensnoodzakelijke voorzieningen.

 – Een laatste fenomeen dat ‘ons’ in het kielzog van de vergrijzing te wachten 
staat, is de veroudering van de sociale huurderspopulatie. Daarop lijken de 
SHM’s niet echt voorbereid. De traditie van de SHM’s om hun huurders in 
de regel levenslang wonen te waarborgen, zal de lokale sociale huisves-
tingsmaatschappijen binnen afzienbare tijd meer en meer confronteren met 
een complexe en zwaarwegende zorgopdracht waarop ze nauwelijks zijn 
voorbereid.

Of de SHM’s daarvoor zelf en alleen borg moeten of kunnen staan, is een cru-
ciale vraag. Binnen de logica die omtrent bewonerswerking in het algemeen, 
in combinatie met de sector van de samenlevingsopbouw, ondertussen zowat 
gemeengoed geworden is, verdient het aanbeveling hier soelaas te zoeken via 
samenwerking met de OCMW’s die inzake seniorenzorg ondertussen hun pro-
fessionele sporen hebben verdiend.



124  |  Een zwak voor de sterken. Het naoorlogse woonbeleid in België/Vlaanderen

 – Een belangrijke beleidsmatige implicatie van de begripsverruiming omtrent 
wonen betreft de beheersing van de bijbehorende toegenomen complexi-
teit. Om de zaken eenvoudig voor te stellen: tot voor kort kwam het er 
voor de SHM’s bijvoorbeeld op aan zelfstandig en naar eigen oordeel de 
bouw- en exploitatiedossiers van hun patrimonium in goede banen te lei-
den. Vandaag moeten ze met diverse problematische bewonerstypes om-
gaan; dossiers over duurzaam bouwen en beheren implementeren; partici-
patieprocessen in goede banen leiden; samenwerken met lokale besturen, 
andere woonactoren en welzijns-, opbouwwerk- en bewonersorganisaties; 
de instructies en de controle van hogere overheden in rekening brengen;... 
Verregaande professionalisering en multidisciplinaire deskundigheid en sa-
menwerking, zorg op maat, ... zijn hier met andere woorden meer dan ooit 
aan de orde (zie Lammertyn, 1996, p. 109-113).

De beleidsmatige heroriëntering

Om de nieuwe accenten in een decreet te verankeren zette De Batselier de zo-
genaamde Wooncodecommissie aan het werk. Deze zou een integraal nieuwe 
regelgeving voor het woonbeleid in Vlaanderen concipiëren: de VWC4 (BS. 
18 augustus 1997). Alleen al het begrip ‘wooncode’ vertolkte de ambitie om 
het beleid niet langer exclusief of voornamelijk te oriënteren op ‘huisvesting’, 
maar er een (veel) bredere invulling aan te geven. Zo defi nieert de VWC uit-
drukkelijk het ‘recht op wonen’ als volgt:

“Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over een 
aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen 
een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd.”

En in de actuele versie van de VWC omschrijft de decreetgever de doelstellin-
gen van het woonbeleid als volgt:

§ 2. Het woonbeleid is gericht op:
1° de realisatie van optimale ontwikkelingskansen voor iedereen;
2° een optimale leefbaarheid van de wijken;
3° het bevorderen van de integratie van bewoners in de samenleving;
4° het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen
§ 3. Ter uitvoering van de doelstellingen, bepaald in § 2, kan de Vlaamse Regering bij 
de concretisering van de haar bij andere bepalingen uit dit decreet toegestane delega-
ties, maatregelen nemen die gericht zijn op:
1° de kwaliteit van de woningen;
2° de kwaliteit van de woonomgeving;
3° het samenleven van de bewoners in de wijk;

4.  VWC: www.rwo.be/Default.aspx?tabid = 12473.
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carrière het welzijnsbeleid in België/Vlaanderen kritisch 

onder de loep genomen. In 1996 maakte hij een stand 
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