
 

Kansen kangoeroe- of mantelzorgwoning nemen toe 
Zijn stappen in wegnemen praktische bezwaren voldoe nde voor succes?  

 

Rotterdam, 23 maart 2010 – Maar liefst 1 op de 6 Nederlanders zegt (op korte o f lange termijn) interesse te 

hebben in een woonvorm waarbij ouders en kinderen b ij elkaar en toch apart kunnen wonen. Nog eens 

40% heeft interesse onder bepaalde voorwaarden. Van de ‘ouders’ met interesse zegt 65% er zelfs een 

verhuizing naar een andere gemeente voor over te he bben. Er blijven echter praktische obstakels (o.a. d e 

realiseerbaarheid van nieuwbouw of in tuinen van be staande woningen, de financiering en de flexibilite it), 

die het toepassen van deze woonvorm op grotere scha al in de weg blijven staan. USP Marketing 

Consultancy ondervroeg in januari en februari 2010,  evenals in 2005, ruim 1000 consumenten over dit 

onderwerp.  

 

Eens in de zoveel tijd laait de discussie over alternatieven voor huisvesting van senioren en daarmee de optie 

van een kangoeroe1- of mantelzorgwoning2 weer op. USP voerde al in 2005 onderzoek uit naar de interesse in de 

kangoeroewoning. De interesse bleek groot, de praktische bezwaren echter ook. Met name de continuïteit van 

bewoning was een groot bezwaar om er in te investeren. Een bezwaar dat met een flexibel concept als de 

mantelzorgwoning weggenomen kan worden. Ook op het gebied van de aanvraag van vergunningen blijken 

stappen gezet te worden. Vanaf 1 juli 2010 moeten gemeenten binnen acht weken na een aanvraag voor een 

vergunning voor het bij- en aanbouwen van mantelzorgwoningen beslissen. Geen besluit  binnen deze termijn 

betekent automatisch toestemming van de aanvraag. Ook mag voor deze aanvragen afgeweken worden van het 

bestemmingsplan. Het lijkt er dus op dat niets het vaker toepassen van kangoeroe- of mantelzorgwoningen meer 

in de weg staat. Tijd dus om weer eens bij de consument te peilen hoe deze tegenover dit initiatief staat.  

 

Grote interesse onder zowel ‘ouders’ als ‘kinderen’  

Evenals in 2005 blijkt het overgrote deel van de Nederlanders een vorm van samenwonen van ouders en 

kinderen (kangoeroewoning, meergeneratiewoning of mantelzorgwoning) een goed alternatief te vinden voor de 

toekomst (66%). Interessanter is echter de vraag of men zelf ook interesse zou hebben om in een dergelijke 

woning te gaan wonen (bij of met de kinderen of ouders).  

 

                                                           

1 Een kangoeroewoning is een woonvorm waarbij mensen die zorg in de breedste zin behoeven, met behoud van hun 
zelfstandigheid, deel kunnen uitmaken van het huishouden van een mantelzorger. De woning bestaat uit twee zelfstandige 
woningen (eigen badkamer, keuken, voordeur etc), de buidel- en hoofdwoning, die boven of naast elkaar zijn gesitueerd en zijn 
verbonden door middel van een tussendeur of tussentrap. De buidelwoning is geheel gelijkvloers en de hoofdwoning kan uit 
meerdere woonlagen bestaan.  
2 Een mantelzorgwoning kan gezien worden als een flexibele kangoeroewoning. De mantelzorgwoning wordt in de tuin van een 
bestaande woning (van de mantelzorger) geplaatst en weer weggehaald als de zorgvraag wegvalt.  



 

48%

37%

16%

31%

51%

17%

49%

38%

13%

41%

40%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Nee

Misschien

Ja

Interesse in woonvorm bij/met kinderen/ouders

Jonger dan 35 jaar

35 - 44 jaar

45 - 54 jaar

55 jaar en ouder

 

 ©2010 USP MARKETING CONSULTANCY 

Noot: Bij respondenten onder de 45 jaar is de vraag gesteld of men interesse heeft in een dergelijke woonvorm 

met ouders. Bij respondenten van 45 jaar en ouder is de vraag gesteld of men interesse heeft in een dergelijke 

woonvorm met hun kinderen. De vraag is alleen gesteld indien men (levende) ouders of kinderen heeft.  

 

Uit de figuur blijkt dat maar liefst 1 op de 6 daar wel interesse in zou hebben. De interesse is iets groter bij de 

jongere generatie (dus bij respondenten onder de 35 jaar om met hun ouders te wonen) en bij de groep tussen de 

45 en 54 jaar (om bij hun kinderen te gaan wonen). Ook is er nog een grote groep die twijfelt. Elementen 

waardoor men twijfelt, zijn: 

- Financiën/ bekostiging 

- Mate van zorg en of dat wel geboden kan worden 

- De (indeling van de) woning en eigen invloed daarop  

- De locatie van de woning 

 

Belangrijkste redenen waarom men zelf geen interesse heeft in een samenwoonvorm als deze, zijn: 

− Verstoorde relatie met ouders/ kinderen 

− Gewenste en gegunde privacy/ vrijheid 

− Zorgvraag is groter dan kind kan bieden of zorgvraag is specialistisch 

 

Verhuizen naar andere gemeente voor ouders geen prob leem 

Belangrijk verder te weten is dat 22% van de mensen met interesse, ook daadwerkelijk binnen 5 jaar of zelfs 

direct interesse heeft. Ongeveer 60% heeft pas over meer dan 10 jaar mogelijk interesse.  

 



 

Een groot gedeelte van de kinderen woont momenteel al in dezelfde gemeente als hun ouders. Uit het onderzoek 

is verder gebleken dat er zelfs grote bereidheid is onder ouders om te verhuizen naar een andere gemeente voor 

een kangoeroe- of mantelzorgwoning. Ongeveer 65% van de respondenten boven de 45 jaar met interesse zegt 

dit geen probleem te vinden. Bij ‘kinderen’ is deze verhuisgeneigdheid naar een andere gemeente wat minder 

groot (37%). 

 

Haken en ogen in praktische invulling 

Vervolgens is gevraagd hoeveel ruimte men zelf tot beschikking wenst te hebben als ‘ouders’ in deze woonvorm. 

Gemiddeld zeggen mensen van 45 jaar en ouder 58 m2 ter beschikking te willen hebben. Dit is een heel reële 

inschatting, gezien het feit dat de mantelzorgwoningen die momenteel geplaatst worden, 56 m2 zijn. Flexibiliteit in 

combinatie met kosten is hier echter wel nog een belangrijk aandachtspunt. Er is een groep mensen die bereid is 

meer te betalen voor meer flexibiliteit qua indeling in de woning en voor een grotere woning.  

 

De vraag is echter wel in hoeveel gevallen het plaatsen van een woning tussen de 55 en 60 m2 in de tuin van een 

bestaande woning daadwerkelijk kan (en het opgeven van bijna de volledige tuin gewenst is) en in hoeverre 

buurtbewoners het plaatsen van een dergelijke woning als bezwaarlijk zien.  

 

De eerste stappen in flexibilisering van de regelgeving zijn dus gezet. De interesse is groot. De praktische 

invulling en haalbaarheid zal het daadwerkelijke succes van deze woonvorm op termijn bepalen. Evenals de 

bereidheid tot investering van corporaties en consumenten zelf. 

  

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 

USP Marketing Consultancy 

Ir. Veerle Forschelen-Janssen 

Telefoon: 010-2066900 

E-mail: forschelen@usp-mc.nl   

Website: http://www.usp-mc.nl 

 

Technische verantwoording 

USP Marketing Consultancy onderzoekt iedere maand met het onderzoek de WoonOmnibus woontrends en 

woongedrag. Organisaties hebben elke maand de mogelijkheid vragen in de WoonOmnibus mee  te  laten  lopen, 

om  zaken van tactische aard in kaart gebracht te krijgen. Voor meer informatie over de WoonOmnibus kunt u 

contact opnemen met Florens van der Gaag (gaag@usp-mc.nl / 010-2066900).  

Het veldwerk betreffende de cijfers uit dit persbericht is verricht in de maanden januari en februari 2010 onder 

ruim 1000 consumenten uit het panel DeelUwMening.nl.  


