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ASSISTENTIEWONINGEN
erkende

Wie om zich heen kijkt stelt vast dat er steeds meer ouderen zijn 
in onze maatschappij en steeds minder jongeren, een trend die 
zich nog een aantal generaties zal doorzetten. Gezinnen hebben
minder kinderen en onze gemiddelde levensverwachting blijft 
stijgen. De tijd die we overhouden na onze actieve beroeps-
carrière wordt niet enkel langer, we willen deze tijd ook beter gaan
invullen.

Het begrip ouderen dekt een totaal andere lading dan enkele
generaties geleden. De ouderen van vandaag vormen een
actieve bevolkingsgroep die nog heel wat verwacht van het
leven. Logisch dat dit een invloed heeft op hoe we in deze fase van het 
leven willen wonen.

Daar waar een eerste woning bedoeld is om er een gezin uit te bouwen, 
er vrienden te ontvangen en de ligging ervan vaak bepaald wordt door 
de plaats waar men werkt, heeft men een andere woonvorm nodig na de 
actieve carrière en wanneer het gezin terug verkleind.

omdat goed leven begint bij goed wonen



Voor deze levensfase is er nu een specifieke woonvorm in
opmars: erkende assistentiewoningen. Dit zijn woningen waar men
zelfstandig en in volle vrijheid kan leven, met een vrijblij-
vend aanbod aan diensten die erop gericht zijn om zo lang en 
zo optimaal mogelijk in de eigen woning te kunnen vertoeven.

Door de technische voorzieningen in de woning, de gemeen-
schappelijke ruimtes (wellness, fitness, brasserie, tuin, ...) en
activiteiten, de aanwezigheid van een woonassistent(-e) en de 
sociale contacten zijn assistentiewoningen de sleutel die kan
leiden tot wel tien jaar langer zelfstandig wonen.

Noem assistentiewoningen gerust de woningen van de toekomst.
Omdat nog te weinig geweten is wat erkende assistentie-
woningen zijn hebben we deze brochure samengesteld.



Deze familiale onderneming uit Deinze werd in 2008 opgericht door Wilfried Martens, 
zaakvoerder.

Senior Homes ontwikkelt, bouwt en exploiteert bouwprojecten met erkende
assistentiewoningen.

Uniek is dat het Senior Homes-team aan boord blijft ook na de oplevering van het 
bouwproject, dit via haar dochterondernemning die als uitbater-dienstverlener verder 
instaat voor de service.

Inmiddels realiseerde Senior Homes reeds tien projecten met succes en staan 
er steeds nieuwe projecten in de steigers. Bouwen doen ze steevast met 
de grootste en meest gerenommeerde bouwbedrijven van het land. In het
streven naar kwaliteit wordt enkel met de best mogelijke partners samen-
gewerkt.

Doorheen de jaren ontwikkelde dit familiale bedrijf een persoonlijke visie op
assistentiewoningen. Zo willen ze niet enkel voldoen aan de wettelijke norm maar
creëren ze projecten met een ziel, plaatsen waar het goed is om te leven.





ONZE MAATSCHAPPIJ VERANDERT

2018  |  17,2 % van onze bevolking is 65 of ouder

2020  |  25,5 % van onze bevolking is 65 of ouder, 10% is dan minstens 80

Na een terugval in 2015 tonen alle jaarlijkse 
en driejaarlijkse tabellen een sterke stijging 
van de levensverwachting bij de geboorte. De 
levensverwachting van 81,3 jaar voor de hele          
Belgische bevolking is een stijging van 133
dagen in vergelijking met het jaar voordien.

De afgelopen 20 jaar steeg de levensverwach-
ting elk jaar gemiddeld met meer dan twee 
maanden (76 dagen). Enkel in 2008, 2012 en 
2015 werd een daling opgetekend. Die dalingen
waren structureel toe te schrijven aan de
veroudering van de bevolking en conjunctureel 
aan griepepidemies die een steeds groeiende 
oudere bevolking het zwaarst treffen. 

Deze resultaten tonen aan dat die dalingen, die 
ongetwijfeld opnieuw zullen voorvallen, geen 
fundamentele invloed hebben op de evolutie
van de gemiddelde levensduur op langere
termijn. Die blijft positief. Ook de driejaarlijkse 
tabellen tonen dat: de levensverwachting bij de 
geboorte stijgt van 77,38 jaar in 1996-1998 naar 
81,08 jaar in de tabel 2014-2016, zonder afname 

tussendoor.

De jaarlijkse stijging was in 2016 hoger  bij
vrouwen (+188 dagen) dan bij mannen (+82
dagen). Het aloude vrouwelijke voordeel
bedraagt nu 4,90 jaar (tegenover 4,61 jaar in 
2015), al wordt de kloof tussen mannen en 
vrouwen geleidelijk kleiner.

Op gewestelijk niveau boekt Vlaanderen de 
meeste vooruitgang met een toename van 
143 dagen (+0,39 jaar). De levensverwachting
bij de geboorte bereikt er nu 82,18 jaar. In
Wallonië zorgde de stijging met 125 dagen 
(+0,34 jaar) voor een levensverwachting bij de 
geboorte van 79,60 jaar. De kleinste vooruit-
gang werd geboekt in het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest (123 dagen, +0,34 jaar), maar met 
een levensverwachting bij de geboorte die het 
nationale gemiddelde benadert: 81,20 jaar. Het 
verschil tussen de twee uitersten, Vlaanderen en
Wallonië, wordt steeds groter: van 2 jaar in 1996 
naar 2,6 jaar in 2016.
(STATBEL 2016)



levensverwachting



• we worden steeds ouder
   (vroeger genoot men gemiddeld slechts 8 jaar pensioen, nu mee dan 20 jaar)
• vroeger werden ouderen door familie en omgeving opgevangen
• we stellen hoge eisen aan onze levenskwaliteit en vrijheid
   (oud ≠ afgeschreven, geen betuteling aub)
• ouderen van nu willen zelf blijven beslissen en onafhankelijk zijn
   (= vroeger besliste dokter of familie, vaak zelfs zonder overleg)
• ouderen willen niet al hun vrijheden opgeven omdat ze op één of ander vlak hulp nodig hebben   
   (rusthuis = alles of niets, verlies van vrijheid)
• de woning en de omgeving moeten comfort schenken

WAAROM KIEZEN VOOR EEN ASSISTENTIEWONING

In deze evolutie zijn assistentiewoningen de schakel die
verhuis naar een verzorgingstehuis met jaren kan vertragen.

• men woont in een comfortabel privé appartement
• hoogstaande bouwkwaliteit met moderne bouwtechnologie, volgens de specifieke regelgeving 
   op assistentiewoningen
• veel raakvlakken met overige bewoners (leeftijd, mentaliteit, waarden en normen, interesses, …)
• er is een woonassistente aanwezig (6/7) en er is permanent contact mogelijk via een oproep-
   systeem en een noodknop
• diverse medische en sociale diensten beschikbaar die men kan inzetten wanneer nodig
• lage energiekosten
• koppels kunnen samen blijven, ook als het met één van hen fysiek minder gaat







WETTELIJKE NORM VOOR ERKENNING

• woningen die bestemd zijn voor zelfredzame ouderen vanaf de leeftijd van 65 jaar
• tot zelfs 25% van de bewoners mogen jonger zijn dan 65
• elk appartement is minimaal 40 m2 (exclusief de sanitaire ruimtes)
• verplichte gemeenschappelijke ruimtes (20 m² + 1 m² per AW)
• infrastructuur

(rolstoeltoegankelijkheid, handgrepen aan muren in de gang, steunbeugels in toilet en badkamer)
• het facultatief en zonder verplichting aanbieden van een pakket aan zorg- en dienstverlening

(overbruggingsassistentie, crisisassistentie, een woningassistente 1x per week aanwezig)

online informatie

www.seniorhomes.be

www.residentie-stuyvenberg.be

www.vlaanderen.be

contact:   info@seniorhomes.be   |   09 336 37 95



SERVICE VOOR SENIORS

DIENST- EN ZORGPAKKET

crisiszorg 24/7 met medische interventie
gebruik en onderhoud van het oproepsysteem

overbruggingszorg
gebruik gemeenschappelijke delen

gebruik fitness & infrarood 1

deelname gebruikersraad
woonassistente 6/7 aanwezig

regelmatig bezoek aan de bewoner
telefonische permanentie/conciërge

beveiliging (camerabewaking, toegang met badge)
deelname aan activiteiten en evenementen

faciliteiten (fietsenberging ,kap- & schoonheidssalon,
kinépraktijk, wassalon. Exclusief verbruik)

boodschappendienst
broodbesteldienst
medicatieservice

maaltijden op appartement bezorgen
klusjesdienst 2

persoonlijk gebruik van WIFI
persoonlijke ondersteuning administratief en praktisch 3

gebruik wellness 4

DIENSTEN OP MAAT

BASIS
crisiszorg 24/7 met medische interventie

gebruik en onderhoud van het oproepsysteem
overbruggingszorg

gebruik gemeenschappelijke delen
gebruik fitness & infrarood 1

deelname gebruikersraad
woonassistent(e) raadpleegbaar binnen spreekuren, in 

functie van zorgcoördinatie
telefonische permanentie/conciërge

deelname aan activiteiten en evenementen
faciliteiten (bovengrondse fietsenberging ,kap- schoonheids-

salon, kinépraktijk, wassalon. Exclusief verbruik)

OPTIONEEL
boodschappendienst

broodbesteldienst
medicatieservice

maaltijden op appartement bezorgd
klusjesdienst

persoonlijke gebruik van WIFI
extra bijkomende persoonlijke ondersteuning

(administratief en praktisch)
gebruik wellness

Senior Homes biedt 2 standaard servicepakketten aan maar in functie van de wensen en noden kan de service 
op maat aangepast worden. Zelfs het basis zorgpakket is heel wat ruimer dan de wettelijke verplichtingen.

1 •  tijdens de openingsuren
2 • waarde € 100 per jaar inbegrepen, daarna 55 €/u incl. BTW

3 • 1 uur per week
4 • 1 x per maand inbegrepen, vooraf te reserveren 1 •  tijdens de openingsuren

Dienstenpakketten kunnen variëren per residentie. Deze informatie is louter indicatief. Senior Homes behoudt zich het recht voor om de diensten 
en zorgen te wijzigen.



• wordt men ouder dan is de eigen woning dat vaak ook. In een assistentiewoning kan men genieten van het 
   comfort van een recent gebouwd appartement en er assistentie vragen in de mate dat men deze nodig heeft.
• men woont zelfstandig in zijn persoonlijk appartement maar tevens in de directe omgeving van  mede-
   bewoners die een vergelijkbaar profiel hebben.
• door de diensten die bij een assistentiewoning geboden kunnen worden kan men langer zelfstandig blijven 
   wonen, alleen of met partner.
• sociale en moderne faciliteiten zijn in huis aanwezig
  (brasserie, wellness, petanquebaan, wekelijkse activiteiten, intercomsysteem, beveiliging)
• de service wordt geleverd door jongere mensen waardoor men ook in contact blijft met jongere  mensen en 
   de maatschappij van vandaag
• het kan na kortverblijf een alternatief zijn op, of tussenstap naar een verzorgingstehuis
• in geval de gezondheid plots verandert is er dadelijk hulp en ondersteuning
• geen huurcontract met lange opzeg maar opzegmogelijkheid op 30 dagen
• men hangt niet af van kinderen of vrienden voor hulp maar heeft direct hulp van professionelen

WAAROM  //  kiezen voor een assistentiewoning als huurder (1)



WAAROM  //  kiezen om te investeren in erkende assistentiewoningen (2)

• solide investering in een groeimarkt
• 12% BTW in plaats van 21% BTW (een direct voordeel van 9% tegenover andere nieuwbouw)
• geen onroerende voorheffing te betalen (= aanzienlijk lagere jaarlijkse kosten)
• degelijke huurders en een groeiende huurdersmarkt
• kan gebruikt worden voor eigen bewoning wanneer nodig (huuropzeg = 30 dagen)
• vastgoedprijzen blijven stijgen
• de aankoop kan deel uitmaken van successieplanning

WAAROM  //  kiezen voor een assistentiewoning als koper & bewoner

De eigenaars die zelf in hun assistentiewoning gaan wonen genieten natuurlijk direct van alle
opgesomde voordelen. (1) + (2).




