
Mantelzorgwoningen
Resultaten enquête Augustus – December 2021     

Respondenten

538 respondenten

Bekend met mantelzorgwoning concept: 79%

Gemiddelde leeftijd: 74 jaar

Samenwonend met partner: 72%

Heeft kinderen?

Woont nu in mantelzorgwoning: 3%

Is nu hulpbehoevend: 6%

Woonplaats

Toekomstvisie

Top 3 grootste zorgen voor de toekomst

“Afhankelijk worden
van anderen” “Of er wel voldoende zorg

geleverd kan worden door 
personeelstekort”

“Te weinig
aangepaste woon
ruimte voor hulp
behoevenden”

Waar ziet u zichzelf wonen als u hulpbehoevend wordt?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Thuis in huidige woning
Aanleunwoning

Mantelzorgwoning
Verzorgingstehuis

309 (63,1%)
156 (31,8%)

51 (10,4%)

45 (9,2%)

Zou u een mantelzorg
woning overwegen?

Woont u op dit moment 
nog zelfstandig?

Wat is op dit moment
uw woonsituatie?

Hoe tevreden bent u met uw huidige woonsituatie (cijfer 0 – 10)?

6,3%

18,8%

40,6%

34,4%

Gelijkvloers Veel ruimte

Hulp in de buurt Levensloopbestendig

Vrijstaand

Wat waardeert u het meest aan uw huidige woonsituatie?
(meest voorkomende antwoorden)

Dichtbij
centrum

Wat waardeert u het minst aan uw huidige woonsituatie?

Geen
voorzieningen

Alleen
wonen Geen hulp bij huis

Verdiepingen in huis

Geen
buitenruimte

Alleen zijn

Waarom wel of geen mantelzorgwoning?

In eigen omgeving blijven

Langer zelfstandig wonen

Hulp geven aan kinderen (bijv: oppas)

Hulp krijgen van kinderen als het moet

Woonruimte bieden aan kinderen

Gezelschap

Nog niet nodig

Niet afhankelijk zijn van kinderen

Niet bekend met mantelzorgwoningen

Wil naar verzorgingshuis

Geen kinderen (dichtbij)

Extra kosten

Waar zou een mantelzorgwoning aan moeten voldoen?

Woning

Nabijheid en
kwaliteit van zorg

Gelijkvloers

Bekende en veilige
omgeving

Privacy

Eén aanspreekpunt

Voldoende ruimte

Comfortabele, 
vrijstaande woning

Gelegen in centrum

Doelgroep: KBO & PCOB verenigingen van Nederland



Mantelzorger

Wie ziet u als uw
mantelzorger?

Is uw mantelzorger
bereid om te helpen?

Waar woont de
mantelzorger?

Welke diensten wenst u naast een mantelzorgwoning?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Thuiszorg
Huishoudelijke hulp
Maaltijden aan huis

Tuinman

89 (69,0%)
87 (67,4%)

61 (47,3%)
37 (28,7%)

Klusjesman
Niets

24 (18,6%)
10 (7,8%)

Financiering

Zou u een mantelzorgwoning
willen kopen of huren?

Waarom kiest u 
voor koop?

Afhankelijk
van prijs

Voldoende geld om te 
kunnen kopen

Nog niet over 
nagedacht of 

nog geen zicht
op toekomst

Waarom kiest u 
voor huur?

Waarom weet u 
het nog niet of geen voorkeur?

Huren is te 
duur

Onafhankelijk en
zelfstandig blijven

Behoud
waarde

Tijdelijk, dus
behoefte aan 

flexibiliteit

Toegankelijke
financiering

Geen zorgen
om koophuis

Vanwege
toekomstperspectief

Eenvoudig

Afhankelijk
van financiële

middelen

Over ons

Roel

Project Manager
Woningen

Joris

Project Manager
Thuiszorg

Even voorstellen..

Steeds meer mensen zorgen voor een geliefde die graag zelfstandig wil
wonen en niet terecht wil komen in een zorginstelling

Zorg verlenen of krijgen wordt een stuk gemakkelijker als je die geliefde 
dichtbij kunt houden zonder concessies in vrijheid of privacy. Een 
verplaatsbare woning op eigen grond biedt uitkomst!

Onze visie

Echter.. Bij een onderzoek op de markt van mantelzorgwoning aanbieders zien we helaas dat de kosten van een 
woning vaak nodeloos hoog zijn. Bovendien zijn de gemeentelijke en bouwtechnische randzaken omslachtig en 
ingewikkeld. Woon Dichtbij is een jonge start-up die wil laten zien dat het makkelijker kan.

Wat maakt Woon Dichtbij anders?

Betaalbaar
03

Dienstverlening op maat

Elke situatie is anders, wij garanderen

maatwerk en persoonlijke begeleiding

01

Kwaliteit

Van aanvraag bij gemeente tot oplevering, 

alles geregeld van A tot Z

05
Simpel

Geen concessies op kwaliteit. Leeftijds-

bestendig en flexibel wonen gegarandeerd

04

Transparant
02

Snel

Binnen 12 weken een huurwoning in uw

tuin, inclusief verhuizing, beloofd

06

Eén prijs, direct inzichtelijk, zonder

eenmalige of verborgen kosten

Hoogwaardige standaard woningen met als

resultaat een zeer scherp tarief!

Wat nu?

Wij zijn overtuigd van onze visie, maar praatjes vullen geen gaatjes. Wij 

begrijpen als geen ander dat we als jonge start-up het vertrouwen van u 

zullen moeten verdienen. Wij zijn daarom eenmalig op zoek naar een 

beperkt aantal senioren die onze unieke dienstverlening willen ervaren en

uiteindelijk bereid zijn om hun ervaringen te delen met anderen. Wat 

betekent dit voor u? Dat wij de volledige mantelzorgwoning, inclusief onze

dienstverlening, eenmalig volledig tegen kostprijs aanbieden! Van 

vergunningsaanvraag tot bouwbegeleiding, het gehele proces van A tot Z 

ontzorgd.

Wij zijn Woon Dichtbij

Vanzelfsprekend kunnen we ons voorstellen dat u nog veel vragen heeft. Mocht u interesse zijn gewekt dan 

willen we graag met u, geheel vrijblijvend, onder het genot van een kopje koffie de mogelijkheden met u 

bespreken. U kunt uw interesse laten blijken door een e-mail te sturen naar info@woondichtbij.nl of te bellen 

naar 0627213522 of 0627858476.

Hartelijke groet,

mailto:info@woondichtbij.nl

