
 
Inspraak d.d. 30-11-17 – RIB Verhuisadviseur – Els Swerts 
 
 
In motie 91 werd het college verzocht de mogelijkheden te onderzoeken om een algemene ouderen 
verhuisadviseur in het leven te roepen en te onderzoeken op welke manier zo’n adviseur 
gefinancierd kan worden. Daarmee leek de raad uit te spreken dat zij het belangrijk vond dat zo’n 
ouderenverhuisadviseur er kwam, alleen nog de vraag hoe. 
 
Het antwoord van het college gaat niet in op de vraag hóe, maar zegt eigenlijk met een aantal 
aannames dat het niet nodig is omdat: 

1. Ouderen in de particuliere sector voldoende geld hebben 
2. Ouderen netwerken hebben en de gemeente daarin ondersteund. 
3. Websites als ‘Utrecht voor later’ en de gemeentelijke voldoende informatie geven. 

Daarnaast geeft het college aan geen extra gemeentelijk belang te hebben omdat er wel behoefte is 
aan sociale huurwoningen, maar niet aan woningen in de particuliere sector. Ook geeft het college 
aan de investering te duur te vinden, omdat er geen cofinanciering is. En dat er eenvoudigweg geen 
woningen zijn. 
 
Laten we alle ouderen op wie de aannames van het college niet van toepassing zijn, dan maar los? Of 
zoeken we naar een alternatieve mogelijkheid die recht doet aan de bedenkingen van het college 
maar ook aan opdracht van de raad? Naar de mening van Cosbo is dát de opgave van de gemeente 
en het hele transformatieproces waarin we ons bevinden: loslaten wanneer mensen het zelf kunnen 
en maatwerk bieden wanneer wél nodig. 
 
Naar de visie van Cosbo doen zich mogelijkheden voor in lijn met de Wmo die tegemoetkomen aan 
bezwaren van het college, zodat de verhuisadviseur alleen dan wordt ingezet als het écht nodig is en 
hij het niet zelf kan betalen (maatwerk). 
Het doel van de Wmo is het mogelijk maken voor mensen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te 
wonen en daarbij noodzakelijke en passende ondersteuning te bieden die recht doet aan de 
persoonlijke omstandigheden van mensen. 
In het kader van deze wet kunnen mensen in aanmerking komen voor collectieve en 
maatwerkvoorzieningen waaronder woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, en begeleidende 
ondersteuning via buurtteams of meer specialistisch.  
De verhuisadviseur voor ouderen met sociale huurwoningen zou je kunnen zien als een collectieve 
voorziening. Waarom zien we de verhuisadviseur voor de particuliere sector niet in als een soort 
maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo? Als de eigen woning niet geschikt gemaakt kan 
worden, is verhuizing noodzakelijk. En als ouderen niet zelf in staat zijn die beweging te maken, moet 
daarop in het verlengde van de intentie van de Wmo een antwoord geboden worden. 
Welke mogelijkheden geeft dat? 
 
Als je de verhuisadviseur voor de particuliere sector beschikbaar stelt, in lijn met een 
maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo, geldt dat a) de noodzaak moet worden aangetoond 
en b) dat voor mensen met voldoende inkomen een toepasselijke inkomensafhankelijke eigen 
bijdrage gevraagd mag worden. 
Als je het op deze manier inricht, moet in een intakegesprek (al dan niet samen met de gemeente) de 



noodzaak vastgesteld worden van begeleiding van een verhuisadviseur. Eenmaal de noodzaak 
aangetoond, kan de eigen bijdrage geschat worden en de begeleiding van de verhuisadviseur gestart. 
Op deze manier ga je dus géén voorziening in het leven roepen die gebruikt kan worden door 
mensen die het misschien niet nodig hebben, die het met behulp van het eigen netwerk ook zelf 
kunnen regelen. Een ook géén voorziening voor mensen die het zelf kunnen betalen. 
Maar wél een voorziening voor mensen die het wél nodig hebben. De gemeente zou de 
verhuisadviseur voor de particuliere sector daadwerkelijk bínnen de Wmo kunnen inrichten, maar 
ook in líjn met de Wmo. 
 
Aanvullend aan de mogelijkheid van een adviestraject, zou een stedelijk (inloop)spreekuur voor 
‘woon-vragen’ een extra optie kunnen zijn, nodig in deze tijd waar het aantal ouderen in de stad flink 
toeneemt, zij ouder worden en de periode dat zij kwetsbaar zijn, naar verwachting langer wordt. 
 
 
___________________________________ 

Extra toelichting: 
 

1. Lang niet alle ouderen met een woning in de particuliere sector hebben voldoende inkomen. 
Vroeger konden mensen met lage inkomens woningen tegen zeer lage prijzen kopen. Door 
waardestijging, kan geld in de woning zitten en niet in de portemonnee.  

2. Niet alle ouderen hebben mensen om zich heen met voldoende tijd, bereidheid en expertise 
op het gebied van wonen. 

3. De website ‘Utrecht voor later’ is bedoeld om jongere ouderen bewust te maken en is nu 
alleen nog een website voor Noord-Oost. Verbreding van deze website naar de stad is nog 
niet besloten. Bovendien is de oudste groep ouderen (vanaf 75/80 jaar) niet digitaal vaardig. 

4. COSBO is het niet eens dat de gemeente als totaal geen winst heeft bij het vrijkomen van 
huizen in de particuliere sector. Ook naar dat soort huizen is vraag en het geeft mogelijkheden 
tot huisvesting van grotere gezinnen met alle verhuisbewegingen die dat oplevert. 

5. Verhuisbewegingen leveren investeringen in duurzaamheid op. Ouderen investeren vaak 
minder in duurzaamheid van hun oude woning. Het is óók belangrijk dit thema integraal te 
bekijken, niet alleen als ‘wonen’  sec.  

6. Dat er eenvoudigweg geen mogelijkheden op andere huisvesting is, lijkt ons te kort door de 
bocht. Een aantal vrijwilligers van Cosbo is de afgelopen periode binnen Utrecht verhuisd van 
grotere koop naar kleinere maar meer geschikte koop.  

7. De verhuisadviseur zien wij als een onafhankelijke regisseur, de verbinder. Onderdelen van 
de advisering kunnen, indien de oudere dat kan overzien met een mantelzorger, worden 
overgelaten aan externe specifieke professionele partijen, zoals een hypotheekadviseur of 
makelaar. 

8. De samenleving als geheel heeft altijd baat bij ouderen die geschikt wonen en daardoor 
zichzelf beter redden. Zo vraagt bv een kleinere woning minder huishoudelijke hulp dan een 
grote woning. 

9. Het werk van de verhuisadviseur is een vak apart. Ze moeten de huizenmarkt en de 
toekomstige ontwikkelingen daarin kennen, ze moeten de omgeving van de 
woonvoorzieningen kennen en de woon-zorgvoorzieningen, ze moeten zich kunnen inleveren 
in de ouderen en zorgproblematiek (soort maatschappelijk werk functie), ze moeten op de  
hoogte zijn van financiële wereld bij het wonen. 

10. De verhuisadviseur is geen oplossing voor een tekort aan woningen, maar kan naar de 
gemeente wel een signaalfunctie vervullen. 

11. Verhuizen is een complexe zaak en levert voor veel ouderen een dusdanig grote stressfactor 
op dat ze afzien van verhuizen. Zeker als er al stressfactoren waren zoals overlijden van 
partner en vrienden, ziekte en vermindering van verstandelijke vermogen. 

12. De verhuisadviseur ervaart dat veel ouderen qua wonen onvoldoende zijn voorbereid en geen 
kennis van zaken hebben, dus al dan niet verhuizen vanuit verkeerde inzichten.  


