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Langer zelfstandig wonen

Energiezuinig en duurzaam wonen

Twee pijlers die aandacht verdienen
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Nederland vergrijst



Wat zien we?

• Bron: CBS

In 2016:

3 miljoen 65+

waarvan 0,7 miljoen 80+

In 2040: 

4,7 miljoen 65+ 

(26% vd totale bevolking)

waaronder 2 miljoen 80+

In 2016:

4 miljoen mantelzorgers

Er vinden grote 

verschuivingen plaats in de 

Woon-, Zorg- en 

Pensioenmarkt

Senioren moeten en willen 

langer zelfstandig wonen

Eén op de drie 55-plussers 

geeft aan nooit meer te 

willen verhuizen

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.bunnikbeweegt.nl/wp-content/uploads/2019/01/Meer-bewegen-voor-ouderen-facebook.jpg&imgrefurl=https://www.bunnikbeweegt.nl/zomerschool/&docid=snXNh_5NPNy8YM&tbnid=u2Vc8db3luqmiM:&vet=10ahUKEwiXv-DZqJvhAhWK26QKHWZqA8sQMwhiKBQwFA..i&w=1200&h=628&bih=691&biw=1524&q=ouderen in beweging&ved=0ahUKEwiXv-DZqJvhAhWK26QKHWZqA8sQMwhiKBQwFA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.bunnikbeweegt.nl/wp-content/uploads/2019/01/Meer-bewegen-voor-ouderen-facebook.jpg&imgrefurl=https://www.bunnikbeweegt.nl/zomerschool/&docid=snXNh_5NPNy8YM&tbnid=u2Vc8db3luqmiM:&vet=10ahUKEwiXv-DZqJvhAhWK26QKHWZqA8sQMwhiKBQwFA..i&w=1200&h=628&bih=691&biw=1524&q=ouderen in beweging&ved=0ahUKEwiXv-DZqJvhAhWK26QKHWZqA8sQMwhiKBQwFA&iact=mrc&uact=8


Veel voorkomende vragen senioren 

Mijn moeder is overleden en 
mijn vader vereenzaamt in 
hun huis. Hoe kan ik hem 

helpen?

Kan ik als ik beperkingen krijg 
wel in mijn eigen huis blijven 

wonen?

Waar heb ik recht op en 
waarin moet ik zelf voorzien?

Ik heb acute zorg nodig en weet niet 
of ik die kan krijgen en of ik in mijn 

huis kan blijven wonen?

Kan ik de zorg die ik 
nodig heb wel betalen?



Financiële

oplossingen



IkWoonLeefZorg.nl



Breed aanbod van relevante content en 
informatie op maat



Centrum voor Wonen in Etten-Leur

Een samenwerkingsverband van:

• Rabobank West-Brabant Noord
• Avoord
• KoningsWonen
• DuurSaam Etten-Leur

Voor vragen over:

• wonen, financiën, zorg en 
duurzaamheid

• voor huiseigenaren en huurders
• gratis en vrijblijvend informatie 

Vincent van Goghplein 
37  in Etten-Leur
Maandag t/m vrijdag 
van 9 tot 13 uur 
geopend
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Langer zelfstandig wonen
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Financieringsmogelijkheden 
Wonen voor Senioren



Propositie: Wonen voor Senioren
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• Voor klanten met een eigen woning 
en die de AOW leeftijd hebben 
bereikt

• Passend hypotheekadvies in deze 
fase van wooncarrière

• Rabo Overwaardeplan

• Specifieke acceptatiecriteria



Verschillende leendoelen



Voorbeeld 
Langer Zelfstandig Wonen
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Casus Jan de Visser

• Jan is 76 jaar en alleenstaand. Zijn woning is hypotheekvrij. 

• De waarde van zijn woning is € 300.000. 

• Jan is werkzaam geweest als zelfstandig ondernemer. 

• Netto ontvangt Jan € 1.200 per maand (Alleenstaanden AOW en een 
zeer klein ouderdomspensioen). 

• Jan heeft een inkomenstekort en heeft behoefte aan huishoudelijke hulp 
en wenst zijn woning te verbouwen voor € 60.000 zodat hij langer kan 
blijven wonen. 

• Jan wil nog 10 jaar kunnen blijven wonen, daarna ziet hij wel. 



Oplossing
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• Jan zet de overwaarde van zijn woning in.

• Dit kan tot maximaal 67,5% van de marktwaarde (acceptatienorm 
Rabobank). In dit geval ca € 200.000.

• Rabobank biedt hem het Rabo OverwaardePlan aan. 

• De rente van de verbouwingslening van € 60.000 wordt hieruit betaald.

• En hij krijgt een maandelijkse aanvulling op zijn inkomen. 

• Ook deze rente wordt uit het OverwaardePlan betaald.

• Jan kan hiermee nog 10 jaar financieel zorgeloos blijven wonen.



Opname Rabo Overwaardeplan
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Waarmee dient Jan rekening te houden?
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• Jan dient nadat het Rabo OverwaardePlan volledig gebruikt is, de 
verschuldigde rente zelf te betalen. 

• Kan Jan de lasten niet betalen? Dan moet hij de woning verkopen.

• De marktwaarde van het pand kan tussentijds dalen waardoor wij in die 
situatie genoodzaakt zijn om het opnameplan van het Rabo 
OverwaardePlan aan te passen. 

• Wij gaan periodiek met Jan in gesprek om te toetsen of het 
Overwaardeplan nog past. 



Toegang tot netwerken
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Energiezuinig en 
duurzaam wonen



GreenHome is partner van de Rabobank voor energiezuinig wonen



1. Spaargeld

2. Energiebespaarlening

3. Hypotheek
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Financiële oplossingen 
voor energiebesparende 
voorzieningen
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Vragen? 

22

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRvcy08tvSAhWGuBoKHXYACRgQjRwIBw&url=http://puurzaam.nl/&bvm=bv.149397726,bs.1,d.d2s&psig=AFQjCNEcBBBffoU2cE9cMelYZqpQHwWH-g&ust=1489783550312360
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRvcy08tvSAhWGuBoKHXYACRgQjRwIBw&url=http://puurzaam.nl/&bvm=bv.149397726,bs.1,d.d2s&psig=AFQjCNEcBBBffoU2cE9cMelYZqpQHwWH-g&ust=1489783550312360


• Rabobank West-Brabant Noord 

Bedankt voor uw aandacht!


