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1 
Inleiding 

In de rapportage ‚Ouderen op de woningmark; nieuwe generaties, andere eisen en 

wensen‛ wordt een beeld gegeven van de gevolgen van de aankomende vergrijzing 

op de woningmarkt en de wijze waarop hier met beleid op kan worden ingespeeld. 

Deze rapportage is bedoeld voor een breed publiek. De bespreking van analyses en 

resultaten beperkt zich dan ook tot de hoofdlijnen. Er zijn echter meer analyses 

uitgevoerd die voor experts en niet in de laatste plaats voor VROM zelf relevant 

kunnen zijn. Die ‘extra’ analyses en beschrijvingen zijn in deze achtergrondrappor-

tage opgenomen. We hebben er hierbij voor gekozen om deze betrekkelijke ‘sec’ 

weer te geven en weinig tot geen interpretaties of beleidsimplicaties te benoemen. 

Dat is immers het domein van het hoofdrapport. 

We besteden achtereenvolgens aandacht aan: 

Cohortanalyes; in hoofdstuk 2 van het hoofdrapport worden de uitkomsten gepre-

senteerd van de vergelijking van dezelfde leeftijdsgroepen (bijvoorbeeld 55-64 

jarigen) op verschillende meetmomenten (1990, 1994, 1998, 2002, 2006).  Bij de 

cohortanalyses in dit bijlagenrapport worden vierjaarsgroepen gevolgd in de tijd. 

Daarmee wordt een veel specifieker beeld gegeven van de ontwikkelingen binnen 

leeftijdsgroepen en verschillen tussen leeftijdsgroepen op enig moment. 

Beschrijvende analyses; hierbij wordt vooral ingegaan op de woonsituatie van ou-

deren, en hun gerealiseerde en gewenste verhuizingen. Ook wordt ingegaan op de 

markt voor nieuwe producten. Deze analyses gelden als een nadere invulling van 

de analyses die in hoofdstuk 3 van het hoofdrapport worden beschreven. Tevens 

wordt een aantal thema’s in meer detail uitgewerkt die in het hoofdrapport weinig 

of geen aandacht hebben gekregen zoals aanpassingsbehoefte van de huidige 

woningen als alternatief voor verhuizen.  

Verklarende analyses: in hoofdstuk 5 van dit achtergrondrapport wordt een vrij 

uitgebreide analyse beschreven die meer inzicht beoogt te geven in de onderlinge 

samenhang van verklarende kenmerken voor het verhuisgedrag van ouderen.  

In hoofdstuk 6 tenslotte worden verkenningen gepresenteerd die de mogelijke 

invloed van de demografische ontwikkelingen op de woningmarkt inzichtelijk ma-
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ken. Deze verkenningen vormen de basis voor de analyses in hoofdstuk 4 van het 

hoofdrapport. 
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2 
Cohortanalyses 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van cohortanalyses gepresenteerd die ont-

wikkelingen in het verleden weergeven.  

Hierbij zijn de huishoudens ingedeeld op basis van geboortejaren.i De groepen 

mensen met eenzelfde geboortejaar – de cohorten danwel generaties – worden op 

verschillende meetmomenten – veelal 1990, 1994, 1998, 2002 en 2006 – met el-

kaar vergeleken. Bij cohortanalyses zijn zeker twee manieren van kijken naar de 

uitkomsten relevant: 

 Er kan worden gekeken naar de ontwikkelingen binnen een cohort. Dan wor-

den mensen die in hetzelfde jaar zijn geboren in de tijd gevolgd. Hierdoor  ont-

staat een beeld van hoe een groep zich ontwikkelt: ‚Worden ze gedurende de 

periode waar naar wordt gekeken steeds welvarender of juist armer?‛, ‚Wor-

den ze minder gezond of juist gezonder?‛, enzovoort. 

 Er kan worden gekeken naar verschillen tussen cohorten. Dan worden mensen 

in verschillende cohorten vergeleken op het moment dat zij dezelfde leeftijd 

hebben bereikt. Hierdoor ontstaat zicht op de mate waarin de ouderen van nu 

zich onderscheiden van de ouderen uit het verleden. 

Voor elke van de perspectieven geldt dat geconstateerde verschillen diverse verkla-

ringsgronden kunnen hebben. Cohorten kunnen zich in de tijd ontwikkelen als 

gevolg van ouder worden (leeftijdseffect) of doordat de context verandert (periode-

effect). De wijze waarop generaties omgaan met deze context en het ouder worden 

kan worden aangeduid als ‘generatie-effect’. In de praktijk is het overigens vaak 

lastig deze effecten - leeftijd, generatie en periode – helder van elkaar te onder-

scheiden. 

Omdat het WoON/WBO een vierjarig onderzoek is (ten minste, tot en met 2006) 

worden steeds vier geboortejaren– bijvoorbeeld 1919 t/m 1922 – samengenomen 

tot één cohort. Door de WBO’s vanaf 1990 en het WoON 2006 als meetpunten te 

hanteren, creëren we op die manier per cohort vijf meetpunten: 1990, 1994, 1998, 
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2002 en 2006. We vergelijken de verschillende generaties ouderen in dit hoofdstuk 

op de volgende punten: 

 Sociaal-economische positie: inkomen, vermogen, tweeverdieners en oplei-

dingsniveau, inclusief de huishoudenpositie: meerpersoonshuishoudens 

 Gezondheid: rol bij verhuizingen en ervaren gezondheid 

 Woonsituatie: woningtype, eigendomsverhouding en zelfstandigheid.  

2.2 Sociaal-economische positie  

Keuzes op de woningmarkt worden vooral ingegeven door (veranderingen in) de 

huishoudensamenstelling en de financiële mogelijkheden (inkomen en vermogen). 

Dit geldt voor alle huishoudens, dus ook voor de ouderen. Vragen die aan de orde 

komen, zijn: Welk aandeel van de ouderenhuishoudens is/was tweeverdiener? In 

welke inkomensdecielen vallen de verschillende generaties op verschillende mo-

menten in de tijd? Krijgen ouderen steeds meer vermogen? Hoe staat het met op-

leidingsniveau van de verschillende generaties? Zijn er relevante verschillen tussen 

de generaties in huishoudensamenstelling?  

2.2.1 Inkomens 

Om een beeld te krijgen van de inkomenspositie van ouderen, is per cohort bepaald 

welk aandeel van de huishoudens valt binnen de groep van middeninkomens (de-

ciel 5 t/m 8) of hoge inkomens (deciel 9 en 10).ii Het inkomensbegrip waar we van-

uit gaan is het netto besteedbaar huishoudensinkomen.iii In figuur 2-1 kan het 

aandeel middeninkomens en hogere inkomens voor elf cohorten worden gevolgd. 

Het percentage betreft hier dus steeds het aandeel huishoudens binnen elk cohort 

dat tot de midden- en hogere inkomens kan worden gerekend. 

De figuur laat zich als volgt lezen: Het lijntje linksboven betreft het cohort 1947-

1950. Deze groep was gemiddeld 50 jaar oud bij de meting van 1998, 54 bij de 

meting van 2002 en 58 bij de meting van 2006. Het lijntje verbindt de scores (het 

aandeel met een midden- of hoog inkomen) op de verschillende meetmomenten 

met elkaar. In 1998 had van dit cohort 74% een midden- of hoog inkomen, in 2002 

70% en in 2006 72%. Omwille van de overzichtelijkheid zijn de scores voor het vol-

gende cohort 1943-1946 met een stippellijntje verbonden, het daarop volgende 

cohort weer met een dichte lijn, etc.. 
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figuur 2-1 Ontwikk eling van het aandeel midden- en hoge ink omens per cohort (1907-

1910 t/m 1947-1950) over de meetjaren 1994,  1998,  2002 en 2006 

 

 Bron: WBO 1994, 1998, 2002, WoON 2006, bewerking RIGO.  
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middeninkomen had, was dat in 2006 40% . De 75-jarigen anno 2006 zijn daarmee 

dus welvarender dan de 75-jarigen van 12 jaar geleden. 

figuur 2-2 Het aandeel midden- en hogere ink omens naar leeftijd 

 

 Bron: WBO 1994, 1998, 2002, WoON 2006, bewerking RIGO 
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figuur 2-3 Het aandeel hoge ink omens naar leeftijd 

 

 Bron: WBO 1994, 1998, 2002, WoON 2006, bewerking RIGO 

 

figuur 2-4 Ontwikk eling van het aandeel hoge ink omens per cohort (1907 -1910 t/m 1943-

1946) over de meetjaren 1994,  1998,  2002 en 2006 

 

 Bron: WBO 1994, 1998, 2002, WoON 2006, bewerking RIGO 
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tussen 56 en 60 jaar. In figuur 2-5 staat per leeftijdsklasse het aandeel hoog opge-

leiden weergegeven. In alle leeftijdsklassen is een toename van het aandeel hoog 

opgeleiden zichtbaar. Dit met uitzondering van de groep 72 tot 75 jarigen. In de 

periode 2002-2006 is hier een afname van het aandeel hoog opgeleiden te zien. 

Deze afname is echter naar verwachting geen werkelijkheid en heeft waarschijnlijk 

te maken een selectieve respons in de meetjaren 2002 en 2006. 

Een hogere opleiding betekent een grotere kans op een hoog inkomen. Samenhan-

gend met dit toenemende opleidingsniveau hebben de huidige en aanstaande 

ouderen dan ook gedurende hun werkzame leven meer inkomen – en een daarmee 

samenhangend pensioen – kunnen verwerven.  

figuur 2-5 Het aandeel hoog opgeleiden naar leeftijd  

 

 Bron: WBO 1990, 1994, 1998, 2002, WoON 2006, bewerking RIGO 
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standig blijven wonen). Na 1998 nam het aandeel meerpersoonshuishoudens in de 

reguliere woningvoorraad weer toe en wel tot een niveau dat anno 2006 boven dat 

van 1990 lag. De verklaring voor het weer toenemende aandeel tweepersoonshuis-

houdens is te vinden in vermindering van vroegtijdige sterfte van vooral mannen. 

Daarnaast speelt ook hier de extramuralisering vermoedelijk een rol. Deze twee 

effecten spelen niet bij de groep die jonger is dan 60-jaar. Hier blijft het aandeel 

meerpersoonshuishoudens in de tijd dan ook grotendeels constant. 

 

figuur 2-6 Het aandeel meerpersoons huishoudens naar leeftijdsk lasse  

 

 Bron: WBO 1990, 1994, 1998, 2002, WoON 2006, bewerking RIGO 
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werkzaam is) alsnog een pensioen gaat ontvangen als ook deze de leeftijd van 65 

jaar bereikt. De daling van het aandeel tweeverdieners die vervolgens in veel co-

horten optreedt, is het gevolg van sterfte van een van beide partners. 

figuur 2-7 Het aandeel huishoudens met twee of meer personen met een ink omen  

 

 Bron: WBO 1990, 1994, 1998, 2002, WoON 2006, bewerking RIGO iv 

 

figuur 2-8 Ontwikk eling van het aandeel huishoudens per cohort (1911 -1914 t/m 1943-

1946) met meer dan een inkomen uit (gedane) arbeid over de me etjaren 1990,  

1994,1998,  2002 en 2006 

 

 Bron: WBO 1990, 1994, 1998, 2002, WoON 2006, bewerking RIGO 
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Vermogen en eigen woningbezit 

Naast het inkomen bepaalt het vermogen in belangrijke mate wat mensen zich 

financieel kunnen permitteren. Dat geldt deels voor bestedingen in het heden (voor 

zover het vermogen opbrengsten genereert), maar wellicht nog meer voor beste-

dingen in de toekomst. Er zijn twee belangrijke bronnen van vermogen. De eerste is 

het vermogen zoals dat in Box 3 is ondergebracht (spaarrekeningen, beleggingen 

en dergelijke). De tweede vorm van vermogen is verbonden aan de eigen woning. 

Het is daarbij dan niet zozeer de waarde van de woning zelf, maar de (over)waarde 

ten opzichte van de uitstaande hypotheekschuld dat als vermogen kan worden 

beschouwd. Dat is immers geld dat – bij verkoop van de woning – resteert en naar 

box 3 zou worden overgeheveld. 

De omvang van het box3 vermogen is niet voor alle WBO-metingen in een enigs-

zins betrouwbare vorm bekend. Alleen voor WBO 2002 en WoON 2006 zijn de res-

pondentgegevens verrijkt met informatie van de belastingdienst over vermogens. 

Daaruit blijkt dat circa driekwart van alle huishoudens geen vermogen heeft (bo-

ven het niveau van de vrijstelling van circa € 20.000). De huishoudens die wel een 

vermogen hebben boven het niveau van de vrijstelling, zijn verdeeld in percentiel-

groepen zoals ook is gedaan bij de inkomens. De kleine vermogens (percentielgroe-

pen 1 t/m 4) liggen dan tussen de vrijstelling en €57.000. De middenvermogens 

(percentielgroepen 5 t/m 8) zijn maximaal ca. € 170.000 en de grote vermogens 

(percentielgroepen 9 en 10) liggen daar dan weer boven. 

Gemiddeld genomen hebben de ouderen vaker een vermogen boven de vrijstelling 

dan de andere huishoudens in Nederland. Ongeveer een op de drie heeft een ver-

mogen boven de vrijstelling. De verschillen tussen 2002 en 2006 zijn niet erg groot 

(zie tabel 2-1) maar geven aan dat de jongere ouderen er in 2006 wat minder goed 

voorstaan dan in 2002. De groep van 75 jaar en ouder beschikt in 2006 juist vaker 

over een vermogen en dit vermogen is ook vaker midden of groot. 

Deze ontwikkeling wordt mede veroorzaakt door het toenemende eigenwoningbe-

zit dat op enig moment te gelde wordt gemaakt. Doordat meer mensen een eigen 

woning bezitten, kan ook een toenemend aandeel de waarde van die woning ver-

zilveren en toevoegen aan het vermogen. Dat dit niet geldt voor de jongere oude-

ren heeft er mee te maken dat zij er nog niet aan toe zijn hun woning te verkopen. 

Overigens geldt in zijn algemeenheid dat ouderen slechts in zeer beperkte mate 

hun woning verkopen. In figuur 2-9 is te zien dat het aandeel eigenwoningbezit  

met de leeftijd daalt. Als we echter kijken naar de ontwikkelingen binnen de cohor-

ten zien we slechts een zeer lichte daling van het aandeel eigen woningbezit in de 

tijd (bij de jongste cohorten is zelfs nog sprake van een stijging). Het aandeel eigen 

woningbezit onder ouderen zal dan ook blijven toenemen, waarover meer in 

hoofdstuk 5. 

Met de uitgestelde verkoop van hun woningen, creëren de ouderen in toenemende 

mate een financiële reserve. Er zijn dan wel geen liquide middelen (tenzij er hypo-

theken op de overwaarde worden afgesloten, wat ook niet ondenkbaar is), maar 

men heeft wel de mogelijkheid om die middelen te genereren.  
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tabel 2-1 Vermogens van ouderenhuishoudens in 2002 en 2006  

 geen vermogen  Midden of groot vermogen 

 2002 2006  2002 2006 

84-87 jaar 66% 61%  19% 26% 

80-83 jaar 65% 62%  22% 25% 

76-79 jaar 62% 62%  25% 26% 

72-75 jaar 64% 66%  25% 23% 

68-71 jaar 64% 66%  23% 22% 

64-67 jaar 63% 63%  25% 24% 

60-63 jaar 62% 65%  25% 24% 

56-59 jaar 65% 67%  23% 21% 

 Bron: WBO 2002 en WoON2006 

 

figuur 2-9 Ontwikk eling van het eigenwoningbezit per cohort (1907 -1910 t/m 1947-1950) 

over de meetjaren 1990,  1994,1998,  2002 en 2006 

 

 Bron: WBO 1990, 1994, 1998, 2002, WoON 2006, bewerking RIGO 
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dit gemiddeld genomen om aanzienlijke bedragen zal gaan – vooral bij de al gro-

tendeels afgeloste hypotheken – is echter wel duidelijk.  

2.3 Levensverwachting en gezondheid 

Nederlanders leven steeds langer. Dat is een ontwikkeling die al decennia lang in 

gang is en dus ook van toepassing is op de ouderen van tegenwoordig. De ‘jongere 

ouderen’ zullen naar verwachting ouder worden dan degenen die nu oud zijn. De 

gemiddelde levensverwachting van degenen die in 1950 zijn geboren was bij ge-

boorte 70,4 jaar voor mannen en 72,7 jaar voor vrouwen. De levensverwachting bij 

geboorte in 2006 is 77,6 jaar voor mannen en 81,9 jaar voor vrouwen.  

De levensverwachting is in de periode 1950-1980 vooral sterk gestegen voor vrou-

wen. Daarna zijn de mannen aan een inhaalslag begonnen. Naast de ‘baby-boom’ 

na de oorlog en de ‘baby-bust’ vanaf de jaren ’70 is dit een derde belangrijke oor-

zaak van de vergrijzing van de Nederlandse bevolking. 

Ervaren gezondheid en beperkingen 

Waar de toename van de levensverwachting een duidelijke positieve ontwikkeling 

laat zien, is dat minder het geval bij de gezonde levensverwachting. Het aandeel 

ouderen met een minder dan goede gezondheid en met een of meer beperkingen 

varieert van jaar tot jaar zonder dat hier een duidelijke positieve of negatieve ont-

wikkeling in valt te bespeuren (zie ook figuur 2-11).  Het aandeel ouderen met een 

of meer lichamelijke beperkingen blijft ongeveer gelijk: circa 17% voor 55-65 jari-

gen, 25% voor 65-75 jarigen en rond de 45% voor de 75-plussers. 

 

figuur 2-10 Levensverwachting (bij geboorte) van mannen en vrouwen  

 
  Bron: CBS 
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figuur 2-11 Ontwikk eling van het aandeel mensen met een of meer lichamelijk e 

beperk ingen per leeftijdsk lasse  

 

 Bron: CBS, sociale monitor 

 

Ook op het punt van het de ‘gezonde levensverwachting’ zijn er overigens verschil-

len tussen mannen en vrouwen, die in figuur 2-11 niet tot uiting komen. Voor 

mannen geldt dat het bij de toename van het aantal levensjaren relatief vaak gaat 

om gezonde levensjaren. Voor vrouwen geldt dit echter niet zondermeer. De objec-

tieve gezondheid verbetert ook voor vrouwen licht, maar vrouwen ervaren dit lang 

altijd niet zo  (bron: Nationaal Kompas Volksgezondheid, RIVM). 

Het ontstaan van lichamelijke beperkingen en chronische ziekten heeft nog steeds 

vooral te maken met de leeftijd. Wat is veranderd, is het effect van die beperkingen 

en ziekten, bijvoorbeeld op de overlevingskans en op de mogelijkheid om zelfstan-

dig te blijven wonen. Er zijn betrekkelijk weinig verschillen naar geslacht. Vrouwen 

hebben (nog steeds) een beduidend hogere levensverwachting, maar de jaren die 

vrouwen langer leven dan mannen zijn gemiddeld wel ongezonde jaren.vi 

Tabel 2-2 Levensverwachting van personen met een goede ervaren gezondheid,  zonder 

lichamelijk e beperk ingen en zonder chronische ziek ten naar leeftijd en geslacht  

 Goede ervaren gezondheid Zonder lichamelijke beperkingen Zonder chronische ziekten 

 mannen vrouwen  mannen vrouwen  mannen vrouwen 

55 tot 60 jaar 15,1 15,7  18,4 17,4  8,2 6,9 

60 tot 65 jaar 12,1 12,7  14,7 13,8  6,2 5,2 

65 tot 70 jaar 9,3 9,8  11,2 10,1  4,5 3,8 

70 tot 75 jaar 6,7 7,3  8,1 6,9  3,2 2,6 

75 tot 80 jaar 4,8 5,2  5,5 4,2  2,2 1,9 

80 tot 85 jaar 3,2 3,5  3,5 2,4  1,6 1,2 

85 tot 90 jaar 1,9 2  2 1   1,3 0,5 

90+ 1,7 1,9  1,1 0,2  0,4 0,4 

 Bron: CBS statline, peildatum 2006 
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Gezondheid als reden om te verhuizen 

Hoewel er steeds meer ouderen komen en een substantieel deel van hen proble-

men met de gezondheid heeft is ‘gezondheid’ in afnemende mate een reden om te 

verhuizen. Voor alle leeftijdsgroepen in de reguliere woningvoorraad geldt dat zij in 

1990 vaker aangaven om redenen van gezondheid te zijn verhuisd of te willen 

verhuizen dan in 2006.
vii De verhouding tussen de leeftijdsgroepen blijft daarbij 

overigens betrekkelijk constant. Hoe ouder men is, hoe vaker gezondheid als be-

langrijkste reden wordt genoemd voor de vorige verhuizing of als belangrijkste 

reden om te willen verhuizen.  

figuur 2-12 Het aandeel verhuisden of verhuisgeneigden dat gezondheid als verhuisreden 

noemt (1990,  1998,  2002,  2006)  

 
 Bron: WBO 1990, 1998, 2002, WoON 2006, bewerking RIGO 
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teraard speelt hierbij tevens een rol dat steeds vaker (mobiele) zorgdiensten wor-
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figuur 2-13 Ontwikk eling van het aandeel huishoudens per cohort (1907 -1910 t/m 1935-

1938) dat gezondheid als reden noemt bij de vorige of gewenste verhuizing 

over de meetjaren 1990,  1998,  2002 en 2006 

 
 Bron: WBO 1990, 1998, 2002, WoON 2006, bewerking RIGO 

 

 

figuur 2-14 Ontwikk eling van het aandeel ouderen in woonachtig in een verpleeg - of 

verzorgingshuis (1995-2007) 

 
 Bron: CBS 
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2.4 Woonsituatie 

Steeds minder intramuraal 

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Het aandeel personen in ver-

pleeg- of verzorgingshuizen is sinds 1995 met ongeveer 25% gedaald. Bij een toe-

nemend aantal ouderen betekent dit een forse afname van het aandeel ouderen in 

met name verzorgingshuizen. Dit blijkt onder meer uit figuur 2-14 waarin te zien is 

dat het aandeel 85-plussers dat in verzorgingshuis woont is afgenomen van ruim 

37% in 1995 tot 25% in 2007. 

Toenemend aandeel eigenaar bewoners 

De afgelopen decennia is het aandeel koopwoningen sterk toegenomen. De baby-

boomgeneratie is er hierdoor in veel gevallen in geslaagd een koopwoning te be-

machtigen. Zoals in de vorige paragraaf – onder het kopje vermogen - al is om-

schreven, neemt het aandeel eigenwoningbezit onder ouderen hierdoor sterk toe. 

In figuur 2-15 is dit nog een keer per leeftijdsklasse aangegeven. Het aandeel oude-

ren in een koopwoning neemt toe omdat de groep eigenaar bewoners vergrijst en 

doordat ouderen in toenemende mate verhuizen van de ene naar de andere koop-

woning. 

figuur 2-15 Het aandeel eigenwoningbezit onder ouderen naar leeftijd (1990,  1994,  1998,  
2002,  2006) 

 
 Bron: WBO 1990, 1994, 1998, 2002, WoON 2006, bewerking RIGO 
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verschillen tussen ‘generaties’ niet heel erg groot zijn en er tussen leeftijdsgroepen 

enige variatie bestaat zoals kan worden gezien in figuur 2-16 voor eigenaarbewo-

ners. De meer algemene toename van de woonduur van de ouderen die nog zelf-

standig wonen, moet vooral op het conto worden geschreven van enerzijds de 

toename van het aandeel eigenwoningbezit onder ouderen (eigenaarbewoners 

blijven langer in hun woning) en anderzijds de toenemende gemiddelde woonduur 

in huurwoningen. Onder huurders is de gemiddelde woonduur de afgelopen perio-

de namelijk structureel flink toegenomen (al blijft deze achter bij de eigenaarbe-

woners). 

figuur 2-16 Gemiddelde woonduur van eigenaarbewoners (bovenste grafiek ) en huurders 

(onderste grafiek ) naar leeftijd (1998,  2002,  2006) 

 

 Bron: WBO 1998, 2002, WoON 2006, bewerking RIGO 
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Meergezinswoningen 

Naarmate de leeftijd toeneemt vinden we ouderen steeds vaker terug in een meer-

gezinswoning. Dat is een gegeven dat in de tijd nauwelijks aan erosie onderhevig 

is. Uiteraard speelt er op de achtergrond wel het nodige. Bij de appartementen 

waarin de jongere generaties te vinden zijn, gaat het immers in toenemende mate 

om koopappartementen. Terwijl de oudere generaties – noodgedwongen – in (so-

ciale) huurappartementen woonden, woont de jonge generatie in (naar verwach-

ting) wat luxere koopappartementen. Voor de jonge generatie geldt dat de con-

stante curve mede is mogelijk gemaakt doordat er relatief veel appartementen 

voor ouderen in de koopsector zijn toegevoegd. 

figuur 2-17 Ontwikk eling van het aandeel huishoudens per cohort (1907 -1910 t/m 1947-

1950) dat in een meergezinswoning woont over de meetjaren 1990,  1994,  1998,  

2002 en 2006 

 
 Bron: WBO 1990, 1994, 1998, 2002, WoON 2006, bewerking RIGO 
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2006 was dat gehalveerd tot 25%. Ook voor de andere leeftijdsgroepen is het aan-

deel ouderen in goedkope huurwoningen ongeveer gehalveerd. Deze afname is een 

gevolg van het feit dat van de jongere generaties een steeds kleiner aandeel in een 

goedkope huurwoning woont. Daarnaast geldt ook dat binnen de cohorten een 

steeds kleiner aandeel in een goedkope huurwoningen te vinden is (figuur 2-19). 

Op de achtergrond spelen hierbij diverse oorzaken. Een deel van de ouderen ver-

huist uit de goedkope huurwoningen. Een ander deel krijgt te maken met huurver-

hogingen, waardoor men zonder verhuizing in een ander segment belandt.  

Daarnaast geldt zeker op hogere leeftijd dat het aandeel afneemt als gevolg van 

selectieve sterfte. Ouderen in goedkope huurwoningen hebben veelal een lagere 

sociaal economische status en in relatie hiermee sterft men jonger of verhuist men 

eerder naar een verzorgings- of verpleeghuis. Onder de ‘overblijvers’ ontstaat dan 

een groter aandeel met een hoog inkomen – en een daarmee samenhangend klei-

ner aandeel in de goedkope huurwoningen. 

De afname van het aandeel ouderen in de goedkope huurvoorraad is sterker dan de 

afname van het aandeel goedkope huurwoningen in de voorraad als geheel (waar 

in de periode 1990-2006 het aandeel met ca. 37% is afgenomen).  De goedkope 

huurvoorraad neemt dus af in belang voor de huisvesting van ouderen, niet alleen 

doordat deze voorraad op zichzelf kleiner wordt maar ook door het woningmarkt-

gedrag van ouderen.  

figuur 2-18 Generatie-effect m.b.t.  aandeel ouderen in goedk ope huurwoningen (1990,  

1994,  1998,  2002,  2006) 

 
 Bron: WBO 1990, 1994, 1998, 2002, WoON 2006, bewerking RIGO 
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figuur 2-19 Ontwikk eling van het aandeel huishoudens per cohort (1907 -1910 t/m 1947-

1950) dat in een goedk ope huurwoning woont in de meetjaren 1990,  19 98,  

2002 en 2006 

 
 Bron: WBO 1990, 1994, 1998, 2002, WoON 2006, bewerking RIGO 

 

 

Steeds meer middeldure koopwoningen 

Waar er een duidelijke afname is van het aandeel dat de goedkope huurwoningen 

hebben in de huisvesting van ouderen, is het omgekeerde het geval voor de mid-

deldure en dure koopwoningen. Een met de generaties toenemend aandeel oude-

ren woont in een (middel)dure koopwoning – veelal een eengezinswoning - en 

blijft dat overwegend ook doen naarmate men ouder wordt. De toename van het 

aandeel ouderen in middeldure en dure koopwoningen ligt beduidend boven de 

landelijke toename van het aandeel van deze segmenten. De landelijke toename 

van de middeldure en dure koopwoningen in de woningvoorraad komt uit op res-

pectievelijk 22% en 48% over de periode 1990-2006. Voor de ouderen geldt dat de 

toename in het middeldure koopsegment varieert van zo’n 25% to 46% en binnen 

het dure koopsegment van 52% voor de groep 55-59 jaar tot meer dan 100% voor 

de groep tussen de 76 en 79 jaar.  

De ouderen die in dit segment wonen, blijven er ook veelal wonen. Dit geldt voor 

alle generaties. Het aandeel huishoudens per cohort dat in deze woningen woont is 

over de onderzoeksperiode dan ook opmerkelijk constant (zie bijvoorbeeld figuur 

2-20 voor de ontwikkelingen in het middeldure segment).  
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figuur 2-20 Ontwikk eling van het aandeel huishoudens per cohort (1907 -1910 t/m 1947-

1950) dat in een (middel)dure k oopwoning woont in de meetjaren 1990,  1998,  

2002 en 2006 

 
 Bron: WBO 1990, 1994, 1998, 2002, WoON 2006, bewerking RIGO 

 

Het is dan ook niet zo dat de ouderen die in mindere mate in de goedkope huurwo-

ningen wonen, naar de (middel)dure koopsector verhuizen. Degenen die daarin 

wonen, deden dat meestal al en zijn zeer weinig geneigd te verhuizen. Het seg-

ment van de woningmarkt waar ouderen naartoe verhuizen als zij hun goedkope 

huurwoning verlaten, is dat van de (middel)dure huursector. Dat het aannemelijk is 

dat deze toename vooral te maken heeft met gezondheidsgerelateerde verhuizin-

gen, kan worden afgeleid uit figuur 2-21. Uit die figuur blijkt namelijk dat de toe-

name van het aandeel (middel)dure huurwoningen vooral gestalte krijgt na het 65e 

levensjaar. Het is ook alleen voor de groepen ouderen dat het aandeel middeldure 

huurwoningen de algemene trend (dit segment is landelijk gezien met 20% toege-

nomen) overstijgt.  

Jongere generaties ouderen wonen vaker in dit segment en daarnaast neemt het 

aandeel dat in dit segment woont ook binnen de generaties toe. Dit laatste is mede 

een gevolg van een toenemend (voor ouderen geschikt) woningaanbod in dit seg-

ment. In het bijzonder voor de groep van 80 jaar en ouder is de toename (met 77%) 

van het aandeel dat woont in een (middel)dure huurwoning groot geweest.  
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figuur 2-21 Ontwikk eling van het aandeel huishoudens per cohort (1907-1910 t/m 1947-
1950) dat in een (middel)dure huurwoning woont in de meetjaren 1990,  1998,  
2002 en 2006 

 
 Bron: WBO 1990, 1994, 1998, 2002, WoON 2006, bewerking RIGO 

   
 

figuur 2-22 Generatie-effect m.b.t.  het aandeel ouderen in (middel)dure huurwoningen 
(1990,  1994,  1998,  2002,  2006)  

 
 Bron: WBO 1990, 1994, 1998, 2002, WoON 2006, bewerking RIGO 
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3 
Beschrijvende analyses 

In dit hoofdstuk staan beschrijvende analyses weergegeven over de woonsituatie 

en het verhuisgedrag van ouderen. Deze dienen als achtergrond bij de analyses in 

hoofdstuk 3 van het hoofdrapport. Daarnaast wordt aanvullende informatie gege-

ven over in het bijzonder aanpasbehoefte van (huidige) woningen. 

3.1 De huidige woonsituatie 

Institutionele bevolking 

Niet elke 55-plusser vormt of maakt onderdeel uit van een particulier huishoudens. 

Een deel van de ouderen woont in verpleeg- of verzorgingshuis. In figuur 3-1 is te 

zien dat het aandeel personen dat in een institutie woont met de leeftijd toeneemt. 

Van de 55 tot 60 jarigen woont er amper 1% in een institutie terwijl bij de categorie 

95 jaar of ouder dit aandeel de 50% nadert. In totaal wonen er 28.000 personen in 

de leeftijd van 55 tot 75 jaar in instituties en 115.000 personen in de leeftijd van 75 

jaar en ouder. Het WoON handelt alleen over de (personen in) particuliere huis-

houdens. Voor de volledigheid is het dan ook goed er op te wijzen dat het WoON 

hiermee niet de volledige ouderenpopulatie afdekt. 

Particuliere huishoudens 

In totaal wonen er dus 143.000 55-plussers in intramurale setting. Het leeuwen-

deel van de ouderen maakt echter onderdeel uit van een particulier huishouden: 

4.258.000 personen in totaal. Het aantal huishoudens waarvan het hoofd 55-jaar of 

ouder is, ligt uiteraard lager want veel mensen wonen samen met een partner. In 

totaal bedroeg het aantal huishoudens van 55-jaar en ouder in 2007 2.735.000. 

In tabel 2-1 is de woonsituatie van deze particuliere huishoudens weergegeven. 

Van de ouderen in de leeftijd van 55 tot 75 jaar woont 57% in een koopwoning, 

waarvan het grootste deel (50%) in een eengezinswoning. In de leeftijdsklasse van 

75 jaar en ouder is dit aandeel aanmerkelijk lager, hier woont 37% in de koopsec-

tor. De laatste groep is vooral terug te vinden in de huurappartementen. In totaal 

woont 41% in dit segment. Een klein deel van de oudere huishoudens is inwonend 
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of woont in een zogenoemde Bewoonde Andere Ruimte (BAR: woonboten, woon-

wagens, woongroepen, etc. – zie ook de definities bij het hoofdrapport). 

figuur 3-1 Personen in woonachtig in instituties naar leeftijdsk lasse,  in aantallen en als 

aandeel van de totale bevolk ing 

 
Bron: CBS 

tabel 3-1 De woonsituatie van ouderen per 1-1-2006 

   55-75 jaar 75 jaar en ouder 55-plus 

   abs perc abs perc abs perc 

koop eengezins luxe 573.000 29% 126.000 17% 699.000 26% 

  overig 424.000 21% 77.000 10% 501.000 18% 

 meergezins  133.000 7% 50.000 7% 183.000 7% 

huur eengezins  487.000 24% 172.000 23% 659.000 24% 

 meergezins  374.000 19% 303.000 41% 677.000 25% 

koop   1.130.000 57% 253.000 34% 1.383.000 51% 

huur   861.000 43% 475.000 64% 1.336.000 49% 

eengezins   1.484.000 74% 375.000 51% 1.859.000 68% 

meergezins   507.000 25% 353.000 48% 860.000 31% 

onzelfstandig / BAR 5.000 0% 11.000 2% 16.000 1% 

totaal   1.997.000 100% 739.000 100% 2.735.000 100% 

Bron: WoON-woningmarktmodule 

 

Ruimtebeslag 

Het aandeel ouderen in eengezinswoningen ligt bij de leeftijdsklasse van 55 tot 75 

jaar op 74% en bij de 75-plussers op 51%. Als we kijken naar aantal kamers dat de 

ouderen tot beschikking hebben blijkt dat dit niet de grootste woningen zijn. Voor-

al huishoudens in de leeftijd van 40 tot 55 jaar bewonen vaak een woning met 5 
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kamers of meer (zie ook figuur 3-2). Dat aantal kamers komt aardig overeen met de 

huishoudensgrootte.  

figuur 3-2 Het aantal in de huidige woning aanwezig k amers en het gemiddeld aantal 

k amers per persoon naar leeftijdsk lasse  

 
Bron: WoON-woningmarktmodule 

 

Het gemiddeld aantal kamers per persoon is in de leeftijdklassen van 35 tot 50 het 

laagst vanwege inwonende kinderen. Na de 50 jaar neemt het aantal kamers per-

soon toe omdat de kinderen het huis uit gaan. Vanaf het 65 ste jaar blijft het aantal 

kamers persoon nog licht toenemen. Deze toename is mede het gevolg van sterfte 

van een van beide partners. 
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figuur 3-3 Gemiddeld aantal k amers per persoon naar grootte van het huishouden en 

leeftijd 

 
Bron: WoON-woningmarktmodule 

3.2 Verhuisgedrag (in het verleden) 

Voor een goed begrip van de huidige woonsituatie van ouderen is enige kennis van 

de carrière die er aan vooraf ging uiteraard van belang. Hierbij speelt met name de 

vraag of men nog altijd in dezelfde woning woont als waar men op middelbare 

leeftijd woonde, of dat men sindsdien al een volgende stap op de woningmarkt 

heeft gezet. Anno 2006 is dit voor ongeveer de helft van alle 55-plussers wel het 

geval. Ouderen zijn dan wel relatief gezien honkvast, toch geldt voor veel heden-

daagse ouderen dat ze na hun 55-ste minimaal één keer zijn verhuisd. Dit geldt dan 

uiteraard vooral voor de ouderen die al echt op leeftijd zin. Van de 65 tot 70 jarigen 

is 42% sinds het 55-ste verhuisd, van de 70 tot 75 jarigen 52% en dit aandeel neemt 

verder toe tot 74% van de huishoudens van 85 tot 90 jaar (zie ook figuur 3-4). 

‘Movers’ en ‘stayers’ 

De groep die niet is verhuisd na hun 55ste kan worden aangeduid als ‘stayers’: zij die 

tot op late leeftijd in hun oude vertrouwde woning blijven wonen. De groep die wel  

is verhuisd zou vanuit deze gedachte kunnen worden aangeduid als ‘movers’.  

In tabel 3-2 staat de samenstelling en woonsituatie van beide groepen aangege-

ven. De groep ‘stayers’ bestaat relatief vaak uit meerpersoonshuishoudens en heeft 

anno 2006 gemiddeld genomen een inkomen dat zo’n 10% hoger ligt dan de ‘mo-

vers’. Mede in relatie hiermee vinden we de groep stayers vooral terug in de eenge-

zinskoopwoningen en zelden in een huurappartement. Daar tegenover staat dat de 

movers, zeker als ze ouder zijn dan 74 jaar, juist erg vaak in een huurappartement 

te vinden zijn. De spreiding over de verschillende gemeentegrootteklassen verschilt 

relatief weinig tussen stayers en movers. 
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figuur 3-4 Het aantal ouderen dat al dan niet is verhuisd sinds het passeren van  de 

leeftijdsgrens van 55 jaar  

 

Bron: WoON-woningmarktmodule 

tabel 3-2 De omvang,  samenstelling en woonsituatie van de ‘movers’  en de ‘stayers’  naar 

leeftijdsk lasse 

  55-75 jaar 75-plus totaal 

  movers stayers movers stayers movers stayers 

n (x 1.000) =  676 1.322 480 241 1.156 1.563 

gemiddeld besteedbaar inkomen 27.000 30.000 20.000 22.000 24.000 29.000 

huishoudentype alleenstaand 39% 26% 65% 53% 50% 30% 

 meerpersoons 61% 74% 35% 47% 50% 70% 

koop eengezins 33% 59% 16% 49% 26% 58% 

 meergezins 13% 3% 11% 2% 12% 3% 

huur eengezins 22% 24% 20% 34% 21% 26% 

 meergezins 33% 13% 53% 15% 41% 13% 

gemeentegrootte <20.000 15% 19% 15% 16% 15% 18% 

 20-50.000 34% 37% 36% 34% 35% 37% 

 >50.000 17% 15% 17% 17% 17% 16% 

 G4 14% 11% 13% 12% 14% 11% 

 G26 20% 18% 20% 21% 20% 19% 

Bron: WoON-woningmarktmodule 

 

Meerdere verhuizingen 

Voor de recent – twee jaar voor afname van de WoON-enquête – verhuisden geldt 

dat ook bekend is of men na het 55ste al eerder is verhuisd. In figuur 3-5 is voor de 

recent verhuisde ouderen aangegeven of het de eerste of tweede verhuizing is 

sinds men de leeftijd van 55 jaar heeft gepasseerd. De figuur laat zien dat een aan-

zienlijk deel van de verhuizingen door ouderen niet de eerste maar de tweede ver-
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huizing na hun 55-ste betreft. Voor de recent verhuisde groep van 65 jaar en ouder 

geldt dat maar liefst 42% al eens eerder is verhuisd.  

figuur 3-5 Aantal in de afgelopen twee jaar verhuisde oudere huishoudens naar 

leeftijdsk lasse  

 
Bron: WoON-woningmarktmodule 

 

In zie tabel 3-3 zijn de verhuisredenen aangegeven van de 65-plussers die voor de 

eerste keer en 65-plussers die voor de tweede keer zijn verhuisd. Daaruit kan wor-

den opgemaakt dat de tweede verhuizing relatief vaak wordt ingegeven door in-

tredende gezondheidsproblemen en/of de wens dichter bij familie en/of kennissen 

te gaan wonen. De ( kwaliteit van) de vorige woning speelt in mindere mate een 

rol.  

tabel 3-3 De verhuisredenen van verhuisde 55-plussers naar de eerste of tweede 

verhuizing na het bereik en van de leeftijd van 55 jaar  

 eerste ver-
huizing na de 

55 jaar 

tweede 
verhuizing na 

de 55 jaar 

totaal 

 gezondheid of behoefte aan zorg 29% 37% 31% 

 studie 0% 0% 0% 

 werk 2% 0% 2% 

 vorige woning 28% 20% 26% 

 woonomgeving/woonbuurt vorige woning 13% 13% 13% 

 overlast van de bewoners in de vorige buurt 6% 5% 6% 

 betere bereikbaarheid 1% 1% 1% 

 minder parkeerdruk (auto kwijt kunnen in de buurt) 2% 0% 1% 

 architectonische kwaliteit 2% 1% 2% 

 dichter bij familie, vrienden of kennis 8% 12% 9% 

 andere reden 33% 28% 32% 

Bron: WoON-woningmarktmodule 
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In de module 55-plus is aan recent verhuisde ouderen de vraag gesteld of zij ver-

wachten in hun nieuwe woning tot op hoge leeftijd te blijven wonen. Onder de 65 

jaar beantwoordt 71% deze vraag met ‚ja‛, 23% met ‚nee‛ en 6% weet het niet. 

Boven de 65 jaar ligt deze verdeling (uiteraard) anders. Hier geeft 92% aan dat men 

in de nieuwe woning oud kan en wil worden, 5% zegt van niet en 4% weet het niet. 

Voor verhuisde ouderen onder 65-jaar geldt dus dat 23% er bewust voor kiest niet 

direct in het ‘eindstation’ te gaan wonen. Deze verhuizing stelt men uit naar latere 

leeftijd. 

Voor het vervolg van dit hoofdstuk is het vooral van belang te beseffen dat de wo-

ning waar de ouderen nu wonen lang niet altijd de woning is waarin men oud is 

geworden. 

3.3 Timing van verhuizen 

We kunnen wat meer inzicht krijgen in de timing van verhuizingen als we nagaan 

wat de woonduur is van de ouderen in hun huidige woning. Dan weten we immers 

ook de leeftijd waarop de verhuizing naar de huidige woning plaatsvond.  

figuur 3-6 Leeftijd waarop de 55-plussers naar hun huidige woning zijn verhuisd 

 

 Bron: WoON2006, module woningmarkt 

 

Voor een behoorlijk deel van de 55-plussers vond de laatste verhuizing plaats voor 

het 55ste  jaar. Dat is ook niet vreemd omdat bijvoorbeeld voor de leeftijdsgroep 

van 55 tot 65 jaar dat nog maar betrekkelijk kort geleden is. In die zin zegt de figuur 

niet zo heel erg veel. De figuur schetst wel goed dat de verhuisstromen van oude-

ren in omvang afnemen met de leeftijd. Dat ontstaat zowel doordat de groep 

steeds kleiner wordt als doordat de verhuiswens afneemt (waarover later meer).  

Niettemin is opvallend dat er net voor het 55ste jaar en voor het 70ste jaar een piek 

lijkt te zijn. De piek rond het 55ste levensjaar kan te maken hebben met het uit huis 

gaan van de kinderen en de tweede piek zit vlak na de pensioensgerechtigde leef-

tijd van 65 jaar. 
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Interessanter is het om te bezien of bijvoorbeeld opleiding, eigendomsverhouding 

of inkomen op enige wijze samenhangen met een andere timing in de wooncarriè-

re. Die vergelijking kan echter niet zonder meer worden gemaakt omdat veel van 

die omstandigheden onder invloed staan van cohort- en volume-effecten. Een 

voorbeeld van een verstorend cohorteffect is dat het welvaartsniveau van ouderen 

stijgt, zoals in hoofdstuk 2 is beschreven. Dat betekent dat de oudere ouderen ge-

middeld een lager inkomen hebben dan de jongere ouderen. En die oudere ouderen 

zijn logischerwijs ook vaker op oudere leeftijd verhuisd dan de jongere huishou-

dens (die immers een lagere gemiddelde leeftijd hebben). Als we dus zouden willen 

nagaan of het inkomen van ouderen van invloed is op de timing van verhuizen, 

moet voor dat cohorteffect worden gecontroleerd. Anders zou de conclusie al te 

eenvoudig kunnen zijn dat rijkere ouderen vooral op jongere leeftijd verhuizen en 

armere ouderen vooral op latere leeftijd. We controleren voor die cohorteffecten 

door de timing van verhuizingen in beeld te brengen als gemiddelden over de co-

horten en niet als gemiddelde over de gehele populatie ouderen.  

Als de verhuismomenten ‘gewoon’  in beeld worden gebracht voor de huidige po-

pulatie ontstaat bij inkomens bijvoorbeeld het beeld dat is weergegeven in figuur 

3-7. Op de x-as van die figuur staat de leeftijd waarop men is verhuisd. Op de y-as 

het percentage (van de betreffende inkomensgroep) dat is verhuisd op de leeftijd 

die is weergegeven op de x-as.  

figuur 3-7 Aandeel 55-plussers dat bij een bepaalde leefti jd (op de x-as) is verhuisd naar 

de huidige woning,  per ink omensgroep (decielgrenzen cf.  CBS)  

 

 

Het is op basis van figuur 3-7 verleidelijk te concluderen dat de huidige hoge inko-

mens vaker voor het 55e jaar zijn verhuisd en de huidige lage inkomens vaker daar-

na. Probleem daarbij is echter dat dit niet zomaar kan worden gesteld omdat er 

onder de oudere ouderen meer lage inkomens zijn en onder de jongere ouderen 

meer hoge inkomens. Ofwel, de leeftijdsverdeling van de inkomensgroepen is on-

gelijk en die leeftijdsverdeling draagt in belangrijke mate bij aan dit beeld. Een 

oplossing is dan om voor die vertekening te corrigeren door de vergelijking per 
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leeftijdsgroep te maken. Dat zou bijvoorbeeld het beeld kunnen opleveren dat is 

weergegeven in navolgende figuren voor drie leeftijdsgroepen. 

 

figuur 3-8 Aandeel 55-64 jarigen dat bij een bepaalde leeftijd (op de x -as) is verhuisd naar 

de huidige woning,  per ink omensgroep (decielgrenzen cf.  CBS)  

  

figuur 3-9 Aandeel 65-64 jarigen dat bij een bepaalde leeftijd (op de x -as) is verhuisd naar 

de huidige woning,  per ink omensgroep (decielgrenzen cf.  CBS) 

 

figuur 3-10 Aandeel 75-plussers dat bij een bepaalde leeftijd (op de x -as) is verhuisd naar 

de huidige woning,  per ink omensgroep (decielgrenzen cf.  CBS)  
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Deze drie figuren kunnen worden gecombineerd door door de uitkomsten per co-

hort te middelen. Dat middelen gebeurt ongewogen (anders ontstaat weer het 

beeld in figuur 3-7). Er worden dus de facto drie afzonderlijke grafieken over elkaar 

heen gelegd.  Dan moet nog wel worden rekening worden gehouden met de ‘over-

gangen’.  Voor de hogere leeftijden binnen een cohort neemt de kans dat men is 

verhuisd namelijk (te) sterk af door de afnemende aantallen binnen de groep (een 

60-jarige kan immers nooit op 61 jarige leeftijd zijn verhuisd). De recente leeftijden 

binnen elke leeftijdsgroep worden buiten beschouwing gelaten. Dus: van de leef-

tijdsgroep 55- 64 jaar worden de leeftijden waarop men is verhuisd meegenomen 

tot ca. 57 jaar. Voor de oudste leeftijdgroep kan die correctie vanzelfsprekend niet 

plaatsvinden, zodat vanaf 75 jaar de verhuiskans terugloopt naar 0%.   

Zonder correctie voor de ‘volume-effecten’  ontstaat het beeld dat is weergegeven 

in figuur 3-11. Daarin zitten vrij scherpe pieken op de 65 en op de 75 jaar. Die wor-

den echter veroorzaakt door de cohortgrenzen. Die pieken zijn dus niet ‘echt’  maar 

ontstaan doordat de vergelijking per cohort wordt gemaakt. De sterke neerwaartse 

lijn die dan wordt gevonden als de bovengrens van de leeftijdsgroep wordt gena-

derd, klinkt daar in door. 

figuur 3-11 Over cohorten gemiddeld aandeel 55-plussers dat bij een bepaalde leeftijd (op 

de x-as) is verhuisd naar de huidige woning,  per ink omensgroep (decielgrenzen 

cf.  CBS) 

 

Als hier voor wordt gecorrigeerd, ontstaat het beeld zoals weergegeven in figuur 

3-12. Het is wel een abstractie van de werkelijkheid, maar het geeft wel een aardig 

inzicht in hoe de timing in wooncarrières verschilt afhankelijk van de kenmerken 

van de huishoudens. In het vervolg van deze paragraaf bespreken we de verschillen 

in timing van verhuizingen voor inkomen, opleiding en de huidige woonsituatie. 
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figuur 3-12 Aandeel 55-plussers naar ink omensniveau dat op een specifi ek e leeftijd de 

laatste verhuizing heeft gerealiseerd,  gemiddeld over cohorten 

 

 Bron: WoON2006, module woningmarkt 

 

3.3.1 Verschillen naar inkomen en opleiding 

De timing van verhuizingen voor inkomensgroepen is weergegeven in figuur 3-12. 

Daaruit blijkt dat veel hogere inkomens nog een (voorlopig) laatste stap hebben 

gemaakt in de wooncarrière op een leeftijd tussen de 40 tot 52 jaar. Dat is voor de 

lagere inkomens minder veel voorkomend. De lagere inkomens verhuizen vaker na 

hun 55ste
 en vooral tussen 65 en 77 jaar.  Bij de hoge inkomens lijkt er sprake van 

twee ‘verhuisgolven’ na het 55ste
 jaar: voorafgaand aan de pensionering, zo rond de 

60 jaar en 10 jaar later zo rond de 72 jaar. Na het 80ste levensjaar zijn er geen ver-

schillen meer in de momenten waarop wordt verhuisd.  

Bij opleidingsniveau ontstaat een enigszins vergelijkbaar beeld, hoewel wat minder 

uitgesproken: hoger opgeleiden zijn vaker dan lager opgeleiden al in hun huidige 

woning gaan wonen voor het 55ste
 levensjaar. Voor de lager opgeleiden neemt het 

aandeel dat verhuist na het 55ste jaar sterk toe en ‘piekt’ zo rond de 70 jaar. Na 

correctie voor volume- en cohorteffecten (de jongere ouderen zijn vaker hoger 

opgeleid), blijkt dat de piek voor hoger opgeleiden net een paar jaar later begint, 

maar wel tegelijkertijd met de lager opgeleiden afloopt bij 75 jaar. 
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figuur 3-13 Aandeel 55-plussers naar opleidingsniveau dat  op een specifiek e leeftijd de 

laatste verhuizing heeft gerealiseerd,  gemiddeld over cohorten 

 

 Bron: WoON2006, module woningmarkt 

 

3.3.2 Leeftijd waarop de huidige woonsituatie is bereikt 

De verschillen in wooncarrière zijn groot als vanuit de huidige woonsituatie van 

ouderen wordt teruggekeken naar het moment waarop men daar naartoe is ver-

huisd. In het bijzonder het verschil tussen eengezins en meergezins woningtypen is 

groot (figuur 3-14). De meergezinswoningen zijn veelal pas op latere leeftijd be-

trokken. De piek ligt rond de 72 jaar. De eengezinswoningen zijn daarentegen vaak 

op jongere leeftijd betrokken. Na de 65 jaar betrekt men steeds minder vaak een 

eengezinswoning. 

figuur 3-14 Aandeel 55-plussers naar woningtype van de huidige woonsituatie dat op een 

specifiek e leeftijd de laatste verhuizing heeft gerealiseerd,  gemiddeld over 

cohorten  

 

 Bron: WoON2006, module woningmarkt 
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Als we kijken naar verschillen tussen eigenaarbewoners en huurders en naar al dan 

niet nultrede woningen komt een vergelijkbaar beeld naar voren. Als een oudere 

woont in een huurwoning (figuur 3-15), een meergezinswoning of een nultreden-

woning, dan zijn zij daar vaak naartoe verhuisd na hun 55ste. Wanneer men (nog) in 

een andere woning woont (eengezins, koop of niet-nultrede) dan is men daar veelal 

al voor het 55ste
 jaar naartoe verhuisd. 

figuur 3-15 Aandeel 55-plussers naar eigendomsverhouding in de huidige woonsituatie dat 

op een specifieke leeftijd de laatste verhuizing heeft gerealiseerd,  gemiddeld 

over cohorten  

 

 Bron: WoON2006, module woningmarkt 

 

figuur 3-16 Aandeel 55-plussers dat op een specifieke leeftijd is verhuisd naar de 

nultredenwoning of niet-nultredenwoning die ze nu nog bewonen,  gemiddeld 

over cohorten 

 

 Bron: WoON2006, module woningmarkt 
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3.4 Aanpasbehoefte 

Ingrijpende verbouwing als alternatief voor verhuizing 

Voor 16% van alle verhuisgeneigde ouderen is het ingrijpend verbouwen van de 

huidige woning een mogelijk alternatief voor de voorgenomen verhuizing. Dit aan-

deel is vanzelfsprekend lager voor degenen die ‘beslist’ willen verhuizen (8%) en 

voor diegenen die al een andere woning hebben gevonden vormde een verbouwing 

in geen enkel geval een alternatief. Voor de ouderen die eventueel willen verhuizen 

en de ouderen die wel willen, maar niets kunnen vinden ligt het aandeel voor wie 

verbouwen een alternatief is op respectievelijk 22% en 26%.  

Dan is er nog een groep van ca. 32.500 ouderen die niet willen verhuizen, maar die 

ziet aankomen dat men in de komende twee jaar wellicht moet verhuizen. Voor 

deze groep geldt dat voor ongeveer een kwart verbouwen een mogelijk alternatief 

is. De gewenste verbouwing betreft dan vooral aanpassingen gericht op lichame-

lijke beperkingen (81% van de ca. 8.500 huishoudens).  

Bij de groep van 70.000 huishoudens die willen verhuizen en die verbouwing als 

alternatief zien, is het verbeteren van het wooncomfort ook een belangrijke reden. 

In totaal geeft 47% dit aan. Van deze groep geeft 12% aan dat het naast wooncom-

fort ook gaat om aanpassingen gericht op lichamelijke beperkingen. De helft van 

deze groep geeft aan dat het alleen gaat om verbouwingen gericht op lichamelijke 

beperkingen.  

Van de groep die aangeeft dat verbouwen een alternatief is voor verhuizen, woont 

58% in een huurwoning (ca. 43.000 huishoudens) en 42% in een koopwoning (ca. 

34.000 huishoudens). Dit wil niet zeggen dat voor huurders verbouwing eerder een 

alternatief is. Als aandeel van de totale groep huurders met verhuisplannen geeft 

16% aan dat verbouwing een alternatief is, terwijl dit aandeel bij de eigenaarbe-

woners op 18% ligt. Dit verschil heeft er mede mee te maken dat eigenaarbewo-

ners vaak in een eengezinswoning wonen (waar verbouwen vaker als alternatief 

wordt gezien). Van de totale groep voor wie verbouwen een alternatief is, woont 

76% in een eengezinswoning.  
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figuur 3-17 Aandeel huishoudens waarvoor ingrijpende vernouwing (mogelijk ) een 

alternatief vormt voor verhuizing,  naar eigendomsverhouding en woningtype  

 

Bron: WoON 55-plus 

Aanpassingen vanwege lichamelijke beperkingen 

In voorgaande alinea is gekeken naar ingrijpende verbouwingen als alternatief voor 

verbouwingen. Uiteraard worden er ook verbouwingen uitgevoerd, zonder dat 

verhuizing wordt overwogen. In de module 55-plus is de aard en omvang van deze 

aanpassingen in kaart gebracht, daar waar het gaat om aanpassingen gericht op 

lichamelijke beperkingen.  

Van alle 55-plussers heeft 4% ingrijpende aanpassingen in de huidige woning laten 

doorvoeren of zelf doorgevoerd. Bij ingrijpende aanpassingen moet worden ge-

dacht aan een hellingbaan naar de voordeur, verbreden van de deuren en/of de 

installatie van een traplift. Kleine aanpassingen – zoals het aanpassen van drem-

pels of het plaatsen van beugels – komen veel vaker voor. In totaal heeft ongeveer 

een kwart van de ouderen dit soort aanpassingen door zien voeren. In de huursec-

tor komen aanpassingen wat vaker voor dan in de koopsector, hetgeen mede te 

maken heeft met de verschillende samenstelling van de groep eigenaar bewoners 
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figuur 3-18 Aandeel 55-plussers waarbij aanpassingen in de huidige woning zijn 

doorgevoerd,  naar eigendomsverhouding en woningtype  

 

Bron: WoON 55-plus 

 

Aanpasbehoefte 

In totaal zijn er in Nederland 342.000 55-plussers die overwegen de huidige woning 

aan te (laten) passen (onafhankelijk van de verhuisgeneigdheid). Deze groep is – nu 

nog – ongeveer gelijk verdeeld over de huur- en koopsector. Een klein deel van deze 

groep – 28.000 huishoudens - zou de woning wel willen aanpassen, maar heeft hier 

geen geld voor of de verhuurder van de woning werk niet mee. Zij zullen dus moge-

lijk gedwongen worden tot verhuizing als de voorzieningen echt noodzakelijk wor-

den. 

Tabel 3-4 Aanpasbehoefte naar eigendomsverhouding en woningty pe  

  wenst (per 
direct) speciale 
voorzieningen 

wenst speciale 
voorzieningen, 
maar heeft geen 
geld of verhuur-
der wil niet 

wil misschien 
speciale voor-
zieningen 

totaal 

Koop eengezins 66.000 6.500 86.000 158.500 

 meergezins 4.000 0 14.000 18.000 

Huur eengezins 42.000 7.500 42.000 91.500 

 meergezins 32.000 14.000 28.000 74.000 

Totaal  144.000 28.000 170.000 342.000 

Bron: WoON 55-plus 
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Voor de helft van de ouderen geldt dat de aanpassingbehoefte niet actueel is. Men 

sluit echter niet uit dat aanpassingen in de toekomst noodzakelijk zullen zijn. In 

totaal 144.000 ouderen geven aan ‘per direct’ speciale voorzieningen in de woning 

te willen aanbrengen (Tabel 3-4). Voor een belangrijk deel – ca. 92.000 - gaat het 

hier alleen om kleine aanpassingen, zoals het plaatsen van steunen en wegnemen 

van hinderlijke drempels (Tabel 3-5). Een groep van in totaal 52.000 huishoudens 

wenst ingrijpende aanpassingen. Voor het grootste deel (62%) gaat het hier om 

eigenaren van een eengezinswoning. Ook voor de huurders geldt dat het grootste 

deel van de aanpasbehoefte te vinden is in de eengezinswoningen (26% van de 

totale behoefte). De aanpasbehoefte in meergezinswoningen is dan ook beperkt: 

1.200 koopwoningen (2%) en 5.000 huurwoningen (10%). 

Tabel 3-5 Aard van de aanpasbehoefte naar eigendomsverhouding en woningtype  

  kleinere aan-
passingen 

zowel kleinere 
als ingrijpende 
aanpassingen 

ingrijpende 
aanpassingen 

Totaal 

Koop eengezins 34.000 14.000 18.000 66.000 

 meergezins 3.000 0 1.000 4.000 

Huur eengezins 28.000 2.000 12.000 42.000 

 meergezins 27.000 2.000 3.000 32.000 

totaal  92.000 18.000 34.000 144.000 

Bron: WoON 55-plus 

 

Ongeveer de helft van de ouderen wenst een of meerdere ingrijpende aanpassin-

gen aan de woning gericht op het verbeteren van de toe- en doorgankelijkheid. Ook 

hier gaat het vooral om ouderen in eengezinskoopwoningen. Van de 32.000 oude-

ren in een eengezinskoopwoning die een ingrijpende aanpassing wenst, geeft 67% 

aan dat de toegankelijkheid van de woning na de aanpassing(en) is verbeterd 

(21.800 huishoudens). Bij ouderen in een appartement (huur of koop) of een een-

gezinshuurwoning ligt dit aandeel rond de 30%. In totaal gaat het hier om 5.900 

huishoudens. 

3.5 Verhuisafstand 

Mensen verhuizen gemiddeld genomen niet over grote afstanden. Dat geldt in nog 

iets sterkere mate voor ouderen. Van de ouderen die in de periode 2004-2006 zijn 

verhuisd, is de helft binnen een straal van anderhalve kilometer verhuisd. Verhui-

zingen naar buiten de regio (meer dan 25 kilometer) zijn voorbehouden aan een 

minderheid (ongeveer 10%). De afstand waarover wordt verhuisd is – naast de 

leeftijd - afhankelijk van: opleidingsniveau, inkomen, eigendomsverhouding van de 

(oude en nieuwe) woning en of de nieuwe woning een nultredenwoning is.  

Hoog opgeleiden verhuizen gemiddeld genomen over langere afstanden dan laag 

opgeleiden. Dat is zo tijdens het werkzame leven, maar ook daarna. Ongeveer 20% 

van de hoog opgeleiden verhuist ook na het 55e levensjaar over een afstand van 
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meer dan 25 kilometer. In de leeftijd tussen de 65 en 74 jaar is dat aandeel bij de 

hoog opgeleiden zelfs 25%. Bij de laag opgeleiden is dat 6%. De pensionering leidt 

bij de hoog opgeleiden daarmee tot een essentieel ander verhuisgedrag dan bij 

laag opgeleiden. Bij de hoog opgeleiden valt verder op dat het aandeel dat over een 

zeer kleine afstand verhuist (binnen 1 kilometer) na het 75e levensjaar sterk toe-

neemt en uitkomt op een vergelijkbaar aandeel als bij de laag opgeleiden (50%).  

Daarnaast wordt over gemiddeld langere afstanden verhuist als men binnen de 

koopsector verhuist. Gecontroleerd voor alle overige invloeden lijkt er sprake van 

een negatieve invloed van inkomen op de verhuisafstand. Dus, gegeven eenzelfde 

opleidingsniveau verhuizen hoge inkomens over kortere afstand dan lage en mid-

deninkomens.  

figuur 3-19 Verdeling verhuisafstanden naar leeftijdsk lassen en opleidingsniveau  
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4 
Beschrijvende analyses: verhuismotieven en 

gedrag 

 

In dit hoofdstuk staan beschrijvende analyses weergegeven over verhuismotieven 

en verhuisgedrag, inclusief een verkenning van de belangstelling voor ‘nieuwe 

producten’. Deze dienen als achtergrond bij de analyses in hoofdstuk 3 en de ver-

kenning in hoofdstuk 4 van het hoofdrapport. 

4.1 Inleiding 

Het merendeel van de ouderen is honkvast en is niet of nauwelijks verhuisgeneigd. 

In dit hoofdstuk gaan we nader in op de achtergronden van die honkvastheid. Ver-

volgens zoomen we in op die groep ouderen die zich wel op de woningmarkt be-

geeft of wil begeven. Wat beweegt hen op latere leeftijd te willen verhuizen en wat 

voor stappen willen ze maken? Tot slot bezien we in hoeverre ze dan ook daadwer-

kelijk verhuizen. 

4.2 Verhuismobiliteit van jong en oud 

Verhuisgeneigdheid 

De meeste senioren hebben geen plannen om te verhuizen. In figuur 4-1 is te zien 

dat van de zelfstandig wonende jongeren (tot 25 jaar) bijna 45 procent de komende 

twee jaar wil verhuizen. De helft van deze verhuisgeneigden wil zelfs ‘beslist’ bin-

nen twee jaar verhuizen. De andere helft zegt ‘misschien’ te willen verhuizen of wel 

te willen maar niets te kunnen vinden.1  

De verhuisgeneigdheid neemt af naarmate de leeftijd toeneemt. Boven de 55 jaar 

zegt minder dan 5% beslist binnen twee jaar te willen verhuizen. Bij ouderen komt 

voetnoot 

1  Analyses waarin ook ‘jongeren’ (onder de 55 jaar) zijn betrokken zijn gebaseerd op de 

woningmarktmodule van het WoON 2006. 
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er op de hogere leeftijden wel een specifieke verhuiswens bij en dat is de wens (of 

noodzaak) om naar een onzelfstandige woning of een instelling te verhuizen (wo-

ningverlaters – zie ook de definitiebijlage bij het hoofdrapport). Boven de 75 jaar is 

deze groep groter dan de ‘normale’ beslist verhuisgeneigden. 

figuur 4-1 Verhuisgeneigdheid binnen twee jaar,  naar leeftijd respondent (zelfstandig 

wonenden) 

 

Bron: WoON Woningmarktmodule 

 

figuur 4-2 Verhuisgeneigdheid voor de k orte termijn (binnen twee jaar) en de langere 

termijn (na twee jaar),  naar leeftijd 

 

Bron: WoON 55-plus 
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In de module WoON 55-plus is naast de verhuiswens op de korte termijn (binnen 

twee jaar) ook gevraagd naar de verhuiswensen op de langere termijn. Vooral bij de 

jongere ouderen (55-64 jaar) geeft een flink deel aan op de langere termijn nog wel 

te willen verhuizen. Van deze groep geeft in totaal 18% aan beslist te gaan verhui-

zen, waarvan 7% binnen twee jaar. Daarnaast zegt 31% misschien te gaan verhui-

zen, waarvan 8% wellicht al op de korte termijn. In totaal sluit dus bijna de helft 

van de groep jongere ouderen een verhuizing in de toekomst niet uit. Naarmate de 

leeftijd toeneemt, neemt ook de verhuisgeneigdheid op langere termijn af. 

Woorden en daden 

Ouderen zeggen niet alleen dat ze niet op de korte termijn willen verhuizen, ze 

doen het ook niet. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. In de praktijk 

kan er immers altijd iets gebeuren waardoor verhuizen ineens toch nodig of oppor-

tuun wordt. Dit blijkt vooral onder jonge huishoudens nog wel eens voor te komen. 

In figuur 4-3 is te zien dat van de zelfstandig wonende jongeren (18-24 jaar) die ten 

tijde van het WoON 2006 aangaven beslist niet binnen twee jaar te willen verhui-

zen (‘nee’ in de figuur) dertig procent eind 2007 toch blijkt te zijn verhuisd. Op die 

leeftijd is het kennelijk nog niet goed mogelijk om met zekerheid twee jaar vooruit 

te plannen dat men niet zal verhuizen. Op hogere leeftijden is die zekerheid er 

meer. Vooral in de leeftijd tussen de 45 en 75 jaar betekent niet willen verhuizen 

ook dat men niet zal verhuizen.. 

figuur 4-3 Werk elijk e verhuizingen van zelfstandig wonende respondenten na het WoON 

2006,  naar leeftijd en verhuisgeneigdheid ten tijde van het WoON 2006 2 

 
Bron: WoON Woningmarktmodule & GBA-gegevens 

 

voetnoot 

2  Verhuisplannen (‘wilt u binnen twee jaar verhuizen’) dateren van 2005 of 2006. De 

feitelijke situatie is vastgesteld op 31 december 2007 met behulp van de GBA. Responden-

ten die in de tussentijd zijn overleden zijn buiten de analyse gehouden. Verhuisgeneigden 

die ten tijde van het WoON geen zelfstandige woning zochten (woningverlaters) eveneens.  
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Er is bij ouderen één vorm van verhuizen die men niet op termijn van twee jaar ziet 

aankomen en die toch af en toe optreedt en dat is de verhuizing naar een instelling. 

Boven de leeftijd van 75 is deze stap goed voor meer dan de helft van de niet-

geplande verhuizingen (niet-verhuisgeneigd en toch verhuisd). 

Uit figuur 4-3 blijkt tevens dat niet iedereen die wel wil verhuizen dat ook op korte 

termijn doet. Jongeren zijn wat betreft een uitzondering. Van alle jongeren die in 

het WoON 2006 aangaven beslist te willen verhuizen (‘ja’ in de figuur) is eind 2007 

meer dan zeventig procent ook daadwerkelijk verhuisd. Boven de 45 jaar schom-

melt het aandeel beslist verhuisgeneigden dat de daad bij het woord voegt rond de 

45 procent, verhuizingen naar een instelling niet meegerekend. Waarom men (nog) 

niet is verhuisd, is niet bekend. Misschien dat jongeren minder kritisch (kunnen) 

zijn dan ouderen en sneller een kans aangrijpen als die zich voordoet. 

Aan het einde van dit hoofdstuk komen we nog terug op de groepen die wél ver-

huisd zijn. 

Verhuisafstanden 

Hoe ouder mensen zijn, hoe honkvaster. Dat blijkt niet alleen uit het niet-

verhuizen, maar ook uit de afstand waarover men verhuist. Als senioren al verhui-

zen, dan is dat over korte afstand. Dat geldt in zeker zin voor de meeste mensen -  

ook voor jongeren. De helft van alle verhuizingen, in alle leeftijdsklassen, vindt 

plaats over niet meer dan drie kilometer. Tachtig procent blijft binnen elf kilometer. 

Maar voor ouderen geldt dit in extreme mate. Boven de 65 neemt de verhuisaf-

stand snel af. Van de 75-plussers blijft tachtig procent binnen de zeven kilometer 

en negentig procent binnen de 14 kilometer. Dit is weergegeven in tabel 4-1. 

tabel 4-1 De decielgrenzen in verhuisafstand (aantal k ilomete r) van recent verhuisden 

 50% 60% 70% 80% 90% 

 18-24        3      4      6     13     43  

 25-34        3      4      6     11     25  

 35-44        2      4      6     11     29  

 45-54        3      4      6     12     42  

 55-64        2      3      5     10     45  

 65-74        1      2      3      6     28  

 75 +        1      2      3      5     13  

 totaal        3      4      6     11     30  

Bron: WoON Woningmarktmodule 

 

In tabel 4-1 is te zien dat de levensfase ook onder de 55 jaar van invloed is op de 

verhuisafstand. Jongeren (onder de 25 jaar), verhuizen niet alleen veel, er zijn er bij 

die daarbij een flinke geografische stap zetten. Boven de 25 jaar ligt dat anders. 

Tussen 25 en 34 jaar wordt nog wel veel verhuisd, maar vrijwel niet over een af-

stand van meer dan 25 kilometer. Dit plaatje laat zich gemakkelijk verder inkleuren. 

Deze mensen zijn aan het settelen, zijn daarbij gebonden aan werk en / of school 

van jonge kinderen en zoeken een betere woning in de directe omgeving.  
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In de leeftijd tussen de 45 en 64 jaar willen degenen die verhuizen het nog wel eens 

verder weg zoeken, maar ook dan blijft een verre verhuizing een uitzondering. Van 

de verhuisde 55-64 jarigen maakt tien procent een stap tussen de 15 en 45 kilome-

ter. Nog eens tien procent verhuisde verder dan 45 kilometer. Overigens zijn ver-

huizingen naar het buitenland hierbij niet inbegrepen. 

4.3 Steeds meer ‘zittenblijvers’ 

Als de verhuisgeneigdheid constant blijft zal de vergrijzing voor een volume-effect 

zorgen. Tot op heden is daarvan echter niet of nauwelijks sprake. De toename van 

het aantal ouderen in de periode 1990-2006 wordt gecompenseerd door een af-

name van hun verhuisgeneigdheid. Anders gezegd: het aantal ouderen neemt wel 

toe, maar de toename zit hem vooral in ouderen die niet willen verhuizen. 

Deze ontwikkeling is in beeld gebracht in figuur 4-4 en figuur 4-5. In figuur 4-4 is te 

zien dat, terwijl het aantal oudere eigenaarbewoners sinds 1990 met ongeveer 

600.000 toenam, het aantal verhuisgeneigden onder deze groep minder dan even-

redig is toegenomen. Pas tussen 2002 en 2006 zien we een substantiële toename 

van zowel niet- als wel verhuisgeneigde eigenaarbewoners. Het aantal verhuis-

geneigde oudere huurders bedraagt in 2006 zelfs minder dan in 1990, ondanks het 

licht gestegen aantal oudere huurders. 

figuur 4-4 Ontwikk eling van het aantal oudere huishoudens (hoofd 55 -plus) naar 

eigendomssituatie en verhuisgeneigdheid 

 

Bron: WBO’s 1990, 1994, 1998, 2002 en de WoON Woningmarktmodule uit 2006 
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figuur 4-5 Ontwikk eling van het aantal oudere huishoudens (hoofd 55 -plus) naar 

woningtype en verhuisgeneigdheid 

 

Bron: WBO’s 1990, 1994, 1998, 2002 en de WoON Woningmarktmodule uit 2006 

 

Met het woningtype zien we min of meer hetzelfde als met eigendom. Het aantal 

oudere huishoudens in eengezinswoningen is toegenomen, maar dit heeft niet 

geleid tot evenredig meer verhuiswensen van bewoners van eengezinswoningen. 

En het aantal verhuisgeneigde bewoners van meergezinswoningen nam af, bij een 

toename van het aantal ouderen in meergezinswoningen. Een en ander betekent 

dat het aantal ouderen dat actief is op de woningmarkt in 2006 nog ongeveer even 

groot is als in 1990. Wel is de aard van de verhuiswensen veranderd. In paragraaf 

4.5 komen we daar op terug. 

4.4 Waarom verhuizen? 

Tevredenheid alom 

Aan 55-plussers die niet willen verhuizen is gevraagd waarom men niet wil verhui-

zen. Uit de antwoorden blijkt een groot gevoel van tevredenheid. Senioren hebben 

op een enkeling na de top van hun wooncarrière bereikt en vinden het wel goed zo. 

‘Jongere ouderen’ geven soms te kennen nog wat te willen vertimmeren aan hun 

huidige woning, in plaats van te verhuizen. Voor 75-plussers is ook dat niet meer 

nodig. De tevredenheid geldt vooral de woning zelf. Maar ook de woonomgeving 

en de buurt worden genoemd als redenen om te willen blijven zitten. Boven de 75 

jaar gaat de leeftijd meespelen en vindt men zichzelf soms te oud om nog te ver-

huizen.  
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tabel 4-2 Redenen om niet  (binnen twee jaar) te willen verhuizen,  naar leeftijd hoofd 

huishouden (zelfstandig wonenden)  

 

Bron: WoON 55-plus 

 

Marktomstandigheden vormen slechts voor weinigen een belemmering. Sommi-

gen vinden verhuizen te duur of worden in hun verhuiswens dwars gezeten door 

een te korte woonduur.  

Sociale motieven spelen slechts een geringe rol in de honkvastheid van senioren. 

Nabijheid van kinderen of kleinkinderen wordt wel genoemd, maar speelt bij niet 

meer dan 10% een rol. Dan zijn mensen in de buurt (anders dan familie of vrien-

den) minstens zo belangrijk. 

Uiteenlopende verhuismotieven 

Degenen die wel willen verhuizen geven daarvoor uiteenlopende redenen op. 

Vooral in de leeftijdsklasse 55-64 jaar spelen veel verschillende verhuismotieven. 

De woning zelf wordt het meest genoemd, en ook de woonomgeving is een fre-

quent genoemd motief. Ook gezondheid speelt mee. Naarmate de leeftijd vordert, 

gaan gezondheid en behoefte aan zorg vaker meespelen. Onder 75-plussers geeft 

de helft aan dat dit mede een verhuismotief is (tabel 4-3). 

Dichter bij (klein)kinderen, familie of vrienden wonen speelt slechts een geringe rol 

in de verhuisplannen van senioren. Een enkeling wil terug naar de plek waar hij of 

zij (of de partner) is geboren of opgegroeid. Dit leidt overigens niet tot een merkba-

re volksverhuizing. Zoals eerder gezegd is het aantal ouderen dat over een wezen-

lijke afstand verhuist zeer gering. Een substantiële minderheid van de ouderen 

geeft tenslotte aan te moeten verhuizen vanwege sloop of renovatie.  

45-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 plus

 tevreden met woning 88% 90% 93% 91% 96%

 tevreden met woonomgeving 76% 68% 74% 71% 72%

 wil niet weg uit buurt 44% 42% 46% 45% 50%

 liever verbouwen 12% 7% 3%

 verhuizen kost teveel 5% 6% 5% 3%

 korte woonduur 5% 5% 5%

 kan geen geschikte woning vinden

 huizenmarkt momenteel ongunstig

 wil dicht bij werk of bedrijf blijven wonen 7% 6%

 te oud om te verhuizen 7% 19%

 bij kind(eren) in buurt blijven wonen 5% 7% 7% 9%

 bij kleinkind(eren) in buurt blijven wonen 3% 4% 3% 4%

 bij familie in buurt blijven wonen 3%

 bij vrienden of kennissen blijven wonen 5% 4%

 gehecht aan woning 13% 7% 6% 8% 8%

 gehecht aan buurt 12% 10% 11% 12% 13%

 gehecht aan mensen in buurt 9% 7% 9% 7% 11%

 anders 6% 7% 6% 6% 6%

(meerdere antwoorden mogelijk; percentages onder de 3% zijn niet weergegeven)
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tabel 4-3 Motieven om binnen twee jaar te willen verhuizen,  naar leeftijd hoofd 

huishouden 

 

Bron: WoON 55-plus 

tabel 4-4 Motieven om binnen twee jaar te willen verhuizen,  betrek k ing hebbend op de 

woning,  naar leeftijd hoofd huishouden 

 

Bron: WoON 55-plus 

 

In tabel 4-4 zijn de motieven met betrekking tot de woning nog nader uitgesplitst 

aan de hand van voorgecodeerde mogelijkheden. Dan blijkt dat kleiner wonen het 

55-64 jaar 65-74 jaar 75 plus

 gezondheid of behoefte aan zorg 22% 34% 50%

 verandering in samenstelling huishouden 12% 7%

 werk/pensionering 12%

 verandering in inkomen 11%

 voorzieningen in vorige buurt 10% 12% 8%

 woning 48% 46% 32%

 woonomgeving 22% 16% 10%

 dichter bij (klein)kinderen 8% 7% 8%

 dichter bij familie 6% 7% 4%

 dichter bij vrienden of kennissen 6% 4%

 terug naar geboortestreek of opgroeistreek 4% 5%

 naar plek waar men vaak geweest is 3%

 sloop of renovatie woning 11% 7% 11%

(meerdere antwoorden mogelijk; percentages onder de 3% zijn niet weergegeven)

(zelfstandig wonenden die na verhuizing wederom zelfstandig willen wonen)

55-64 jaar 65-74 jaar 75 plus

 huidige woning te klein 8% 3% 4%

 huidige woning te groot 13% 26% 11%

 wil woning huren 5%

 wil woning kopen 

 wil woning verkopen voor vermogen 

 woonlasten worden te hoog 

 woning alleen met traplopen bereikbaar 9% 6% 5%

 woning niet gelijkvloers 14% 10% 9%

 woning moeilijk aanpasbaar 5% 5%

 huishouden wordt te zwaar 3%

 onderhoud woning wordt te zwaar 4%

 onderhoud tuin wordt te zwaar 4% 7%

 lichamelijke beperkingen 5% 5% 4%

 algemene gezondheidstoestand 5%

 bang voor gezondheid indien niemand in buurt 

 bang om alleen thuis te zijn 

 eenzaamheid 

 andere reden 10% 11% 5%

(meerdere antwoorden mogelijk; percentages onder de 3% zijn niet weergegeven)

(zelfstandig wonenden die na verhuizing wederom zelfstandig willen wonen)
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meest genoemde motief is wat de woning betreft, hoewel er ook nog enkele oude-

ren zijn die juist groter willen gaan wonen. In de leeftijdscategorie 65-74 jaar 

noemt meer dan een kwart van de verhuisgeneigden de te grote woning (mede) als 

reden om te willen verhuizen. Ook het feit dat de huidige woning niet gelijkvloers is 

en / of niet zonder traplopen is te bereiken wordt wel genoemd. Op latere leeftijd 

speelt dit niet meer zo’n grote rol, maar zoals in tabel 4-3 blijkt worden voor de 75-

plussers de motieven met betrekking tot de woning en woonomgeving overscha-

duwd door gezondheidsredenen.  

Waarom verhuisd? 

De veelheid aan verhuisredenen vinden we ook terug bij degenen die daadwerkelijk 

zijn verhuisd in de periode voorafgaand aan het onderzoek (tabel 4-5). Naast een 

aantal voorgecodeerde redenen, waaronder de vorige woning en woonomgeving, 

geven velen een niet nader gespecificeerde ‘andere reden’ op. 

Ook onder de verhuisden speelde gezondheid en behoefte aan zorg mee. Onder de 

75-plussers was gezondheid bij bijna de helft mede een verhuismotief. Dat houdt 

in dat toch nog ruim de helft van de verhuisde 75-plussers dit motief niet noemt. 

tabel 4-5 Motieven van recent verhuisden,  naar leeftijd hoofd huishouden  

 

Bron: WoON 55-plus 

 

Gebeurtenissen 

Naast de meer subjectieve verhuisredenen die respondenten noemen, is op bij de 

module 55-plus ook achterhaald in hoeverre een verhuizing in objectieve zin sa-

menvalt met bepaalde gebeurtenissen die kunnen voorkomen op oudere dag. Het 

gaat hier zowel om positieve gebeurtenissen als de geboorte van een kleinkind als 

negatieve gebeurtenissen zoals een sterke vermindering van de gezondheid. Voor 

elk van deze gebeurtenissen is gevraagd of deze in de tijd samenviel met een ver-

55-64 jaar 65-74 jaar 75 plus

 gezondheid of behoefte aan zorg 17% 26% 45%

 verandering in samenstelling huishouden 8% 5%

 werk/pensionering 5%

 verandering in inkomen

 voorzieningen in vorige buurt 4% 8%

 vorige woning 36% 24% 36%

 vorige woonomgeving 12% 5% 16%

 dichter bij (klein)kinderen 5%

 dichter bij familie

 dichter bij vrienden of kennissen 3%

 terug naar geboortestreek of opgroeistreek

 naar plek waar men vaak geweest is

 sloop of renovatie vorige woning 4% 4%

 andere reden 28% 42% 18%

(meerdere antwoorden mogelijk; percentages onder de 3% zijn niet weergegeven)

(zelfstandig wonenden die voor de verhuizing ook zelfstandig woonden)
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huizing. Hierdoor kan inzicht worden geboden in de mate waarin ouderen reageren 

of anticiperen op belangrijke gebeurtenissen in hun leven. 

In figuur 4-6 is aangegeven welk aandeel van de respondenten een bepaalde ge-

beurtenis in de afgelopen 5 jaar heeft meegemaakt. De meest genoemde gebeur-

tenis is de geboorte van een kleinkind. Ruim 40% van de respondenten noemt dit. 

Andere veelgenoemde gebeurtenissen zijn: sterke vermindering van de gezondheid 

(25%), daling van het inkomen (19%) en het met pensioen gaan van de respondent 

(17%).  

figuur 4-6 Het aandeel 55-plussers dat een bepaalde gebeurtenis heeft meegemaak t in de 

afgelopen vijf jaar en de mate waarin deze gebeurtenis same n viel met een 

verhuizing 3 

 

Bron: WoON 55-plus 

 

Naast het aandeel respondenten dat een gebeurtenis meemaakt, is in figuur 4-6 

middels twee percentages aangegeven in hoeverre de gebeurtenis samenviel met 

een verhuizing. Hierbij is er vanuit gegaan dat een gebeurtenis in de tijd samenviel 

met een verhuizing als deze in het zelfde jaar plaatsvond, in het jaar voorafgaand 

aan de verhuizing of in het jaar na de verhuizing. Het gaat hier dus zowel om de 

respondenten die (mogelijk) hebben geanticipeerd (als de gebeurtenis kort na de 

verhuizing plaats vond) als om respondenten die (mogelijk) hebben gereageerd (als 

de gebeurtenis kort voor de verhuizing plaatsvond). 

Zoals gezegd zijn in figuur 4-6 twee percentages weergegeven. Bij het ene percen-

tage is het aantal gebeurtenissen als noemer genomen. Deze percentages geven 

voetnoot 

3  In  de figuur staan alleen de gebeurtenissen weergegeven die meer dan 50 respondenten 

hebben meegemaakt. In de module sociaal fysiek is daarnaast gevraagd naar gebeurteni s-

sen zoals het gaan  samenwonen of scheiden en het gaan inwonen bij kinderen of anderen.  
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een indruk van de mate waarin de gebeurtenissen een mogelijke oorzaak vormen 

voor verhuizing. Vooral als er een kind of een partner overlijdt, is de kans relatief 

groot dat deze gebeurtenis leidt tot een verhuizing. Al geldt ook voor deze gebeur-

tenissen dat ruim 87% van de respondenten die te maken kreeg met sterfte van 

een dierbare, gewoon in de huidige woning is blijven wonen. 

Na overlijdensgevallen vallen de gebeurtenissen ‘daling van het inkomen’, ‘met 

pensioen gaan’, ‘geboorte van een kleinkind’ en ‘sterke vermindering van de ge-

zondheid’ relatief vaak samen met een verhuizing. Het gaat hier om percentages 

van tussen de 10% en 7,5%. 

In figuur 4-6 is ook een percentage weergegeven met het aantal verhuisden als 

noemer. Dan valt op dat van de verhuisden slechts 12% aangeeft dat men rond de 

verhuizing te maken heeft gehad met een sterke vermindering van de gezondheid. 

Dit aandeel is (veel) lager dan het aandeel verhuisden dat aangeeft mede om ge-

zondheidsredenen te zijn verhuisd (zie ook tabel 4-5). Van degenen die gezondheid 

als verhuisredenen hebben opgegeven, heeft het merendeel dus geen acute ach-

teruitgang van de gezondheid meegemaakt. De meesten van hen hebben of gean-

ticipeerd op een verslechterende gezondheid in de toekomst of hebben de gezond-

heid langzaam achteruit zien gaan en in de tussentijd gezocht naar een passende 

woning. 

Van de verhuisde ouderen geeft rond de 18% aan dat de verhuizing in de tijd sa-

menviel met de geboorte van een kleinkind. Dit percentage is het hoogst van alle 

gebeurtenissen. Voor deel zal dit toeval zijn geweest. Voor een ander deel zal de 

geboorte van een kleinkind voor de ouderen reden zijn geweest om dichter bij hun 

kinderen te gaan wonen. Het overallbeeld is dat gebeurtenissen niet vaak samen-

vallen met een verhuizing (of andersom). De meeste verhuizingen zijn dus niet aan 

direct aan gebeurtenissen gelieerd. Uiteraard kunnen hier gebeurtenissen uit het 

(verdere) verleden wel een rol bij spelen. Van een acute noodzaak tot verhuizen lijkt 

echter zelden sprake. 

4.5 Gewenste stappen op de woningmarkt 

Ontwikkelingen in het wensenpatroon 

Aan het einde van paragraaf 4.3 kwam ter sprake dat het totale aantal ouderen dat 

actief is op de woningmarkt anno 2006 nog ongeveer even groot is als in 1990. Het 

begin van de vergrijzingsgolf heeft dus vooralsnog niet tot een volume-effect ge-

leid van grote aantallen oudere woningzoekenden. Wel is de aard van de verhuis-

wensen in de tussentijd enigszins veranderd. In figuur 4-7 en figuur 4-8 zijn de 

ouderen die nog wel een stap op de reguliere woningmarkt willen maken in beeld 

gebracht. Het gaat daarbij om doorstromers, ofwel huishoudens uit zelfstandige 

woningen die opnieuw een zelfstandige woning zoeken, waarbij de huidige woning 

bij verhuizing vrij komt.  

Wat eigendom betreft is er een accentverschuiving opgetreden van huur naar 

koop. In 1990 was 68% van de ouderen die wilden doorstromen afkomstig uit een 

huurwoning. Dit aandeel huurders is gestaag afgenomen en bedraagt in 2006 nog 
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net wat meer dan de helft (52%). Vrijwel alle huurders willen opnieuw huren. On-

der eigenaarbewoners is vooral het aantal dat opnieuw wil kopen sinds de jaren 

negentig toegenomen. Het aantal oudere koop  koop woningzoekenden is sinds 

1990 meer dan verdubbeld. Het aantal eigenaarbewoners dat wil gaan huren fluc-

tueert. In 1998 was hun aantal kleiner dan in 1990, sindsdien is deze groep weer 

iets groter geworden, echter nog altijd kleiner dan in 1990. Ten aanzien van de stap 

koop  huur kan dus (nog) niet van een trendmatige toename worden gesproken. 

figuur 4-7 Ontwikk eling aantal woningzoek enden (hoofd huishouden 55 -plus) naar 

gewenste verhuisstap:  eigendom 

 

Bron: WBO’s 1990, 1994, 1998, 2002 en de WoON Woningmarktmodule uit 2006 

 

figuur 4-8 Ontwikk eling aantal woningzoek enden (hoofd huishouden 55 -plus) naar 

gewenste verhuisstap:  woningtype 

 

Bron: WBO’s 1990, 1994, 1998, 2002 en de WoON Woningmarktmodule uit 2006 
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Wat het woningtype betreft zijn de veranderingen in het wensenpatroon tussen 

1990 en 2006 niet zo groot (figuur 4-8). Het aantal ouderen dat op zoek is naar een 

(ander) eengezinshuis is tussen 1990 en 1998 enigszins afgenomen en is sindsdien 

stabiel. Heel langzaam neemt de vraag toe van huishoudens die van een eenge-

zinshuis willen doorstromen – of zo men wil ‘terugstromen’ - naar een meerge-

zinswoning. In 1990 wilden 95.000 oudere huishoudens deze stap maken (destijds 

goed voor 28% van de woningzoekende doorstromers), in 2006 waren het er 

125.000, goed voor 40% van alle door oudere doorstromers gewenste stappen. 

Gewenste stappen in detail 

In figuur 4-9 zijn voor 2006 de gewenste stappen in meer detail weergegeven, 

waarbij stappen met betrekking tot eigendom en woningtype zijn gecombineerd. 

Ongeveer de helft van de oudere woningzoekenden is anno 2006 woonachtig in 

een huurwoning. Vrijwel allemaal willen ze opnieuw huren. Slechts een handvol wil 

op deze leeftijd nog de stap van huur naar koop maken. Eigenaarbewoners willen 

in meerderheid opnieuw kopen, maar er zijn er ook die hun koopwoning wel willen 

inruilen voor een huurwoning. 

Voorts blijkt dat woningzoekende eigenaarbewoners op enkele uitzonderingen na 

allemaal in een eengezinshuis wonen. Sommigen willen opnieuw een eengezins-

huis, maar anderen willen naar een meergezinswoning, hetzij kopen hetzij huren. 

Ongeveer dertigduizend oudere huishoudens willen de stap maken van een eenge-

zins-koopwoning naar een huurappartement. Dat is ongeveer 10% van alle oudere 

woningzoekende doorstromers. De groep die van eengezins koop naar meergezins 

koop wil is nog iets groter, circa 42.000. 

figuur 4-9 Door oudere doorstromers (hoofd huishouden 55-plus) gewenste verhuisstap,  

2006 

 
Bron: WoON Woningmarktmodule 
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nen en een andere meergezins-huurwoning wensen. Met 58.000 woningzoeken-

den is dit zelfs de omvangrijkste van de hier onderscheiden stappen. De gewenste 

stap meergezins  meergezins komt ook onder eigenaarbewoners voor, maar is 

daar veel minder omvangrijk. 

4.6 Profiel van de woningzoekenden 

In het onderstaande worden de ouderen die nog een verhuisstap op de reguliere 

woningmarkt willen maken nader belicht. Zoals reeds meermalen opgemerkt be-

treft het een kleine minderheid van alle 55-plus huishoudens. In 2006 gaat het om 

ruim driehonderdduizend huishoudens die aangeven beslist of misschien binnen 

twee jaar naar een zelfstandige woning te willen doorstromen. Zoals zal blijken is 

dit een heterogene groep met heel uiteenlopende uitgangspunten en ook heel 

uiteenlopende wensen. 

Finishers? 

De leeftijd van oudere woningzoekenden ligt rond de 64 jaar. De helft is ouder, de 

helft jonger (maar niet jonger dan 55; we hebben het uitsluitend over 55-plussers). 

Waar echter de groep ‘meergezins koop  eengezins koop’ rond de 58 jaar oud is, 

is de groep ‘eengezins koop  meergezins huur’ liefst rond de 69 jaar. Die elf jaar 

verschil betekent op deze leeftijd nogal wat. Waar de eerstgenoemde groep nog 

aan het opbouwen is, is de laatstgenoemde aan het afbouwen. Dat zal hieronder 

nog duidelijker worden als gekeken wordt naar het gewenste woonoppervlak. Over 

het algemeen zijn degenen die willen gaan (of blijven) huren ouder dan degenen 

die willen kopen. 

tabel 4-6 Leeftijd van oudere woningzoek enden,  naar gewenste verhuisstap  

 
Bron: WoON Woningmarktmodule  

 

tabel 4-7 Woonduur op het huidige adres,  naar gewenste verhuisstap 

 
Bron: WoON Woningmarktmodule  

koop → koop koop → huur huur → koop huur → huur

eg → eg 59                     66                     * 63                     60                     

eg → mg 64                     69                     * 69                     67                     

mg → eg 58                     * * 61                     61                     

mg → mg 66                     64                     * 67                     66                     

61                     68                     61                     66                     64                     

mediane leeftijd hoofd huishouden

* te weinig waarnemingen voor een betrouwbaar cijfer

koop → koop koop → huur huur → koop huur → huur

eg → eg 20                     29                     * 17                     19                     

eg → mg 25                     32                     * 25                     27                     

mg → eg 12                     * * 11                     9                       

mg → mg 12                     12                     * 14                     13                     

20                     28                     6                       17                     20                     

mediane woonduur op het huidige adres in jaren

* te weinig waarnemingen voor een betrouwbaar cijfer
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Als wordt gekeken naar de woonduur op het huidige adres, blijkt dat vooral dege-

nen die de stap van koop naar huur en van eengezins naar meergezins willen zet-

ten aan het afbouwen zijn. Deze huishoudens zijn al heel lang niet meer verhuisd. 

Van degenen die de stap eengezins koop naar meergezins huur willen maken 

woont de helft al 32 jaar of langer op het huidige adres. 

Kleiner wonen? 

Woonoppervlak geldt als een van de belangrijkste kwaliteitskenmerken van een 

woning. Waar jongeren nogal eens willen verhuizen om een grotere woning te 

bemachtigen, hebben ouderen zelden behoefte aan (nog) meer woonruimte. Dat 

wil ook weer niet zeggen dat de ruimte ze in de weg zit. Niet voor niets neemt 

vooral het aantal 55-plussers zonder verhuisplannen sterk toe. Maar onder dege-

nen die wel willen verhuizen zijn er velen die wel een tikje kleiner willen gaan wo-

nen. Dat bleek ook al uit de analyse van verhuismotieven. 

Vooral doorstromers die van een eengezins koopwoning naar een huurapparte-

ment willen, zijn bereid flink in te leveren in woonoppervlak. Zoals we al zagen 

(tabel 4-6) is deze groep al op gevorderde leeftijd (rond de 69 jaar) en al heel lang 

niet verhuisd. Een huurwoning van rond de tachtig vierkante meter is wat deze 

groep zoekt. Ook eigenaarbewoners van eengezinswoningen die een koopappar-

tement zoeken willen een flinke stap terug in woonoppervlak, namelijk van rond de 

150 naar rond de 110 vierkante meter. 

tabel 4-8 Huidige en gewenste woonoppervlak ,  naar gewenste verhuisstap 

 

Bron: WoON Woningmarktmodule  

 

Huurders zijn veel minder dan eigenaarbewoners bereid om een stap terug te doen 

in woonoppervlak. Dat is niet zo vreemd, want huurders wonen om te beginnen al 

niet bijzonder ruim. Alleen huurders die van een eengezinshuis naar een gestapel-

de woonvorm willen, laten potentieel een relatief ruime huurwoning achter. Met al 

te kleine huurwoningen neemt men echter geen genoegen. De te betrekken wo-

ning moet rond de 75 vierkante meter bieden. 

Niet iedere oudere woningzoekende wil kleiner gaan wonen. Degenen die een een-

gezinswoning zoeken willen qua oppervlakte ongeveer gelijk blijven of zelfs groter 

gaan wonen, vooral in de koopsector. Deze huishoudens zijn meestal nog wat jon-

ger dan degenen die naar een (kleiner) appartement op zoek zijn. 

koop → koop koop → huur huur → koop huur → huur

eg → eg 150 → 150 115 → 90 * 94 → 90 130 → 120

eg → mg 150 → 110 135 → 80 * 100 → 75 120 → 90

mg → eg 120 → 135 * * 70 → 75 80 → 90

mg → mg 100 → 107 85 → 90 * 70 → 70 72 → 80

150 → 120 120 → 80 90 → 120 80 → 75 100 → 90

huidige → gewenste woonoppervlak (vierkante meters; medianen)

* te weinig waarnemingen voor een betrouwbaar cijfer
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tabel 4-9 Huidige en gewenste oppervlak  van het hoofdwoonvertrek ,  naar gewenste 

verhuisstap 

 

Bron: WoON Woningmarktmodule  

 

Overigens wil geen enkele oudere woningzoekende inleveren op de oppervlakte 

van de woonkamer (tabel 4-9). Ook huurders, die in hun huidige woning niet zijn 

bedeeld met een overdadig grote woonkamer, willen van de gelegenheid gebruik 

maken om er op dit vlak zo mogelijk nog iets op vooruit te gaan. Kleiner wonen 

betekent dus in geen geval een kleinere huiskamer.  

Financiële speelruimte 

Uit de wensen ten aanzien van het woonoppervlak blijkt dat eigenaarbewoners die 

opnieuw willen kopen aanzienlijk grotere woningen gewend zijn en in lijn daarmee 

ook hogere eisen stellen dan huurders die opnieuw willen huren. Wanneer nu 

wordt gekeken naar inkomens blijkt hoezeer huurders en eigenaarbewoners die 

actief zijn op de woningmarkt gescheiden groepen zijn. Eigenaarbewoners die 

actief zijn op de koopmarkt hebben een bijna twee keer zo hoog besteedbaar in-

komen als huurders die actief zijn op de huurmarkt. Voor een deel is dit terug te 

voeren op leeftijd en daarmee op inkomstenbron. Eigenaarbewoners die opnieuw 

willen kopen zijn relatief jong en veelal nog niet gepensioneerd, terwijl degenen die 

huren en / of willen huren in doorsnee al van een AOW, eventueel aangevuld met 

pensioen moeten rondkomen.  

Los daarvan hebben we te maken met een historisch gegroeide kloof tussen huur 

en koop. Het zijn de hogere inkomens die in het verleden naar een koopwoning zijn 

verhuisd , terwijl de lagere inkomens dat niet hebben kunnen doen . Dit verschil 

zien we nu scherp terug bij de woningzoekenden. Alleen huurders die willen kopen 

hebben een hoog inkomen, maar die groep is op deze leeftijd kwantitatief bijna te 

verwaarlozen. 

tabel 4-10 Ink omen van oudere woningzoek enden,  naar gewenste verhuisstap  

 

Bron: WoON Woningmarktmodule  

koop → koop koop → huur huur → koop huur → huur

eg → eg 40 → 45 30 → 30 * 28 → 30 34 → 40

eg → mg 40 → 40 32 → 32 * 28 → 30 32 → 35

mg → eg 40 → 40 * * 25 → 30 27 → 35

mg → mg 41 → 40 30 → 32 * 25 → 28 25 → 30

40 → 40 32 → 31 30 → 40 26 → 30 30 → 35

huidige → gewenste oppervlak (vierkante meters; medianen)

* te weinig waarnemingen voor een betrouwbaar cijfer

koop → koop koop → huur huur → koop huur → huur

eg → eg € 36.000 € 24.000 * € 19.700 € 28.400

eg → mg € 32.400 € 20.600 * € 18.600 € 22.800

mg → eg € 33.200 * * € 16.600 € 20.100

mg → mg € 28.600 € 20.500 * € 16.100 € 17.900

€ 34.100 € 21.200 € 31.100 € 17.800 € 22.600

netto inkomens huishouden per jaar; medianen

* te weinig waarnemingen voor een betrouwbaar cijfer
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Er is binnen de eigenaarbewoners wel een groot verschil zichtbaar tussen degenen 

die opnieuw willen kopen en degenen die naar een huurwoning willen. Voor aan-

bieders van betere (duurdere) huurwoningen is die laatste groep een potentieel 

interessante doelgroep. Het clichébeeld is dat van de welgestelde oudere alleen-

staande die een ruime, bewerkelijke koopvilla inruilt voor een luxe, compacte huur-

flat met alle denkbare service. Die gevallen zullen ongetwijfeld bestaan, maar in 

doorsnee zijn juist kopers die willen gaan huren niet bepaald welgesteld. Eigenaar-

bewoners die willen gaan huren hebben aanzienlijk lagere inkomens dan eigenaren 

die opnieuw willen kopen. Dat geldt ook voor degenen die potentieel een eenge-

zinshuis achterlaten en een huurappartement zoeken. Een netto inkomen van rond 

de €20.600 zal voor de meesten niet toereikend zijn om een huurwoning in de vrije 

sector plus bijkomende servicekosten van te kunnen betalen. 

Naast hun (bescheiden) inkomen hebben eigenaren die willen gaan huren natuur-

lijk wel de mogelijkheid om de waarde van hun huis te verzilveren. In de meeste 

gevallen is dit huis vrij van hypotheekschuld. In tabel 4-11 is te zien dat eigenaren 

van eengezinswoningen die naar een meergezins huurwoning willen, denken rond 

de € 240.000 voor hun huis te kunnen incasseren. Dat is geen onaardig bedrag, 

maar toch niet zo veel als degenen die opnieuw willen kopen voor hun huidige 

woning denken te kunnen krijgen (rond de € 300.000). Het gaat zoals we in tabel 

4-8 hebben kunnen zien ook om minder grote woningen. 

tabel 4-11 Door bewoners geschatte verk oopwaarde van de huidige k oopwoning (prijspeil 

2006),  naar gewenste verhuisstap 

 

Bron: WoON Woningmarktmodule  

 

Met de opbrengst van het eigen huis kunnen doorstromers naar de huursector zich 

wel het een en ander veroorloven. Toch is de vraag naar duurdere huurwoningen 

onder ouderen gering. In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. is te zien dat van 

lle eigenaarbewoners die willen gaan huren, slechts een minderheid bereid is een 

huur boven de liberalisatiegrens te betalen. Huurders zoeken al helemaal bijna niet 

in het hoogste prijssegment, wat gezien hun inkomens ook niet verwonderlijk is. 

De meerderheid van de doorstromers binnen de huursector wil zelfs niet verder 

gaan dan de aftoppingsgrens. In totaal zijn 18.000 oudere huishoudens op zoek 

naar een huurwoning in de vrije sector. Dat is 6% van alle oudere woningzoeken-

den. 

koop → koop koop → huur huur → koop huur → huur

eg → eg € 300.000 € 225.000 € 300.000

eg → mg € 300.000 € 240.000 € 260.000

mg → eg € 295.000 * € 283.000

mg → mg € 247.000 € 179.000 € 206.000

€ 300.000 € 230.000 € 275.000

* te weinig waarnemingen voor een betrouwbaar cijfer

n.v.t.
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figuur 4-10 Door woningzoek ende ouderen gewenste huurprijsk lassen 

 

Bron: WoON Woningmarktmodule  

 

4.7 Geslaagden en zoekenden 

In paragraaf 4.2 kwam al ter sprake dat lang niet iedereen met verhuisplannen ook 

op korte termijn echt verhuist. Bij nadere bestudering blijkt het aandeel woning-

zoekenden dat de daad bij het woord voegt te verschillen, al naar gelang de ge-

wenste verhuisbeweging. Dit kon worden vastgesteld door woningzoekende res-

pondenten uit het WoON 2006 met behulp van het GBA in de tijd te volgen. Een 

deel van de oudere woningzoekenden (38% om precies te zijn) blijkt eind 2007 

inderdaad te zijn verhuisd. Dit aandeel is weergegeven in tabel 4-12, uitgesplitst 

naar de in WoON 2006 gewenste vormen van doorstroming.4 

tabel 4-12 Aandeel oudere woningzoek enden (respondenten WoON 2006) dat eind 2007 

daadwerkelijk  is verhuisd,  naar destijds gewenste verhuisstap  

 

Bron: WoON Woningmarktmodule & GBA-gegevens 

 

voetnoot 

4  Er kon alleen worden achterhaald of de respondenten zijn verhuisd, niet af ze ook de 

gewenste stap hebben gemaakt. Respondenten die in de tussentijd zijn overleden of naar 

een instelling zijn verhuisd zijn voor de berekening van het aandeel daadwerkelijk v erhuis-

den buiten beschouwing gelaten. 
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koop → koop koop → huur huur → koop huur → huur

eg → eg 34% 32% * 31% 34%

eg → mg 43% 25% * 39% 37%

mg → eg 56% * * 35% 48%

mg → mg 63% 51% * 35% 42%

41% 29% 66% 36% 38%

* te weinig waarnemingen voor een betrouwbaar cijfer



BESCHRIJVENDE ANALYSES: VERHUISMOTIEVEN EN GEDRAG    61 

R I G O  R e s e a r c h  e n  A d v i e s  B V   

Het aandeel daadwerkelijk verhuisden is een indicatie voor de keuzemogelijkheden 

die woningzoekenden hebben op de markt. Vanuit dat perspectief kun je spreken 

van de kans van slagen. Wat daarbij uiteraard ook meespeelt, is de hardheid van de 

verhuiswens; ofwel de kritische blik van de woningzoekende zelf. Hoe rianter de 

uitgangspositie en hoe kleiner de noodzaak om te verhuizen, des te meer kunnen 

woningzoekenden het zich veroorloven om kritisch naar het aanbod te kijken en te 

wachten tot die ene droomkans zich aandient. Per slot is het voor velen de laatste 

stap die ze op de reguliere woningmarkt zullen maken. Om deze reden zijn de per-

centages ‘geslaagden’ uit de tabel berekend over de woningzoekenden met relatief 

harde verhuisplannen, de zogeheten ‘vragers in de markt’.5 

Betrekkelijk hoge percentages ‘geslaagden’ treffen we aan onder woningzoeken-

den die wilden kopen. Van de (kleine) groep huurders die wilden kopen is zelfs twee 

derde inderdaad verhuisd. Alleen de gewenste stap eengezins koop  eengezins 

koop kent niet zo veel geslaagden (een op de drie is verhuisd). Dit kan te maken 

hebben met de al genoemde kritische blik, maar ook met het gebrek aan woning-

aanbod dat aan hun wensen voldoet. Deze woningzoekenden zitten momenteel in 

een huis met een verkoopwaarde van rond de € 300.000 en een woonoppervlak van 

rond de 150 vierkante meter en ze zijn nog relatief jong (zie paragraaf 4.5 voor een 

profiel van de woningzoekenden). Zij kunnen het zich veroorloven om nog even 

rustig rond te kijken.  

Betrekkelijk weinig geslaagden (25%) treffen we aan onder woningzoekenden die 

in het WoON aangaven van een eengezins koopwoning naar een huurappartement 

te willen verhuizen. Dit zijn al wat oudere woningzoekenden, die naast de beschei-

den potentiële opbrengst van hun koopwoning geen al te hoog inkomen hebben. In 

het kader van het bevorderen van doorstroming is dit een interessante groep. Zij 

laten immers een niet al te dure koopwoning achter. Waarom er zoveel niet kun-

nen slagen is niet duidelijk. Kennelijk sluit het aanbod in de huursector toch niet 

goed aan op hun wensen en mogelijkheden en/of worden zij afgeschrikt door de 

hoge huren terwijl de huidige hypotheeklast laag is. Voor deze groep zouden vor-

men van verzilverd wonen best een uitkomst bieden, waarover meer in het volgen-

de hoofdstuk. Ook gehechtheid kan een rol spelen. Het gaat bij deze groep om 

huishoudens die al tientallen jaren niet zijn verhuisd. In zo’n geval zal men niet 

lichtzinnig op een aanbod ingaan. 

Van huurders die in het WoON 2006 aangaven binnen de huursector te willen 

doorstromen is eind 2007 36% daadwerkelijk verhuisd. Het woningtype (huidig dan 

wel gewenst) maakt daarin weinig verschil. 

Eindstation? 

Wat de toekomst brengt weet niemand, maar wie op oudere leeftijd nog een keer 

verhuist, doet dit vaak in de wetenschap dat dit de laatste verhuisstap naar een 

zelfstandige woning zal zijn. In de WoON module 55-plus is aan oudere woning-

zoekenden gevraagd of ze verwachten tot op hoge leeftijd in hun gewenste woning 

voetnoot 

5  Berekend over alle woningzoekenden is 29% verhuisd. 
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te zullen wonen. De overgrote meerderheid denkt dit inderdaad. Alleen voor ‘jon-

gere ouderen’ (tot ongeveer 65 jaar) is dit geen volledig uitgemaakte zaak. Een 

enkele ‘jongere oudere’ ziet zichzelf na de nu gewenste verhuizing nóg wel eens 

een keer verhuizen (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). 

figuur 4-11 Aandeel woningzoek enden dat verwacht tot op hoge leeftijd in de gewenste 

woning te zullen wonen,  naar leeftijd hoofd huishouden 

 

Bron: WoON 55plus 

 

4.8 Nieuwe producten 
In het land wordt volop nagedacht over vernieuwende producten die inspelen op 

de vergrijzing en de gevolgen daarvan voor de woningmarkt. Van een aantal pro-

ducten die recent zijn ontwikkeld of die in ontwikkeling zijn, is gepolst of 55-

plussers er belangstelling voor hebben. In deze paragraaf bespreken we de belang-

stelling voor producten onder de ouderen. Achtereenvolgens besteden we aan-

dacht aan de kangoeroewoning, het ‘bij elkaar wonen’ van ouderen en een tweetal 

opties voor het benutten van eventueel financieel vermogen. 

De kangoeroewoning 

In vroeger tijd kwam het regelmatig voor dat ouders op latere leeftijd nog samen 

woonde met hun kinderen. Soms omdat de ouders bij de kinderen introkken, soms 

omdat de kinderen terug verhuisden en soms omdat de kinderen nooit het ouder-

lijk huis hadden verlaten. In bepaalde landelijke gebieden is het nog altijd niet on-

gebruikelijk dat kinderen op hetzelfde kavel als hun ouders in een zelfstandige 

woning (boerderij) wonen. De kangoeroewoning is een moderne stedelijke variant 

op deze meergeneratie gezinnen. In een kangoeroewoning wonen ouders met hun 

kinderen en eventuele kleinkinderen in een speciale woning. De ouders en de kin-

deren hebben elk een zelfstandige woning. De woningen zijn onderling verbonden 

met een tussendeur of een tussentrap.  
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De meningen over het idee kangoeroewoningen onder 55-plussers zijn verdeeld. 

Ruim één op de drie (37%) staat positief tot zeer positief tegenover het idee (inclu-

sief een enkeling die al in zo’n woning woont), maar een nog groter deel (44%) vind 

het maar niks (de rest is neutraal). Aan de kinderen is niets gevraagd, maar frap-

pant is dat de 55-plussers denken dat hun kinderen gemiddeld genomen minder 

positief staan tegenover de kangoeroewoning dan zijzelf.  

figuur 4-12 Waardering van 55-plussers met k inderen voor het concept k angoeroewoning  

 

Bron: WoON 55plus 

Wonen tussen leeftijdsgenoten 

Een betrekkelijk nieuw idee op de woningmarkt is het wonen tussen ‘soortgeno-

ten’. De gedachte daarachter is dat veel mensen het prettig vinden om tussen ‘ge-

lijkgestemden’ te wonen. Dit kan diverse vormen aannemen. In het geval van 55-

plussers zou dat kunnen in de vorm van het wonen tussen andere 55-plussers. Dan 

hebben we het niet over een instelling, maar gewoon over zelfstandige woningen. 

Dat samen wonen kan op exclusieve basis, in gebouwen of zelfs hele dorpen waar 

uitsluitend 55-plussers wonen. In de Verenigde Staten zijn ‘communities’ voor 

‘active adults’, zoals 55-plussers daar heten, al werkelijkheid en ook uit Zuid Spanje 

kennen we ouderenenclaves. In Nederland bestaan nog geen seniorengemeen-

schappen op enige schaal, maar ze zijn wel in studie of ontwikkeling. 

Een deel van de ondervraagde 55-plussers voelt er wel voor om, al dan niet exclu-

sief, samen met andere 55-plussers in één gebouw te wonen. Circa 8,5% van de 

hierover ondervraagden zegt dat dit idee aanspreekt, van wie de helft een dergelijk 

concreet aanbod beslist in overweging zou nemen. Het wonen tussen 55-plussers 

op het schaalniveau van een hele straat of op nog grotere schaal spreekt minder 

mensen aan, maar nog altijd een kleine 5%. Een apart seniorendorp of aparte seni-

orenstad spreekt ongeveer 1% van de respondenten aan (tabel 4-13). Hoe zo’n 

seniorengemeenschap er uit moet komen te zien wordt uit de antwoorden nog niet 
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direct duidelijk. De categorieën in de tabel vormen overlappende verzamelingen. 

Sommigen willen wel in een ‘seniorenstraat’ wonen, maar niet in één gebouw met 

ouderen, of andersom. Ook komt het voor dat mensen wel in een apart dorp willen 

wonen, maar niet in een straat.  

tabel 4-13 Aandeel 55-plus huishoudens met belangstelling voor het wonen tussen andere 

55-plussers 

 

Bron: WoON 55+ 

 

In tabel 4-14 is te zien wat belangstellenden aanspreekt in het idee van het wonen 

tussen leeftijdsgenoten. Dan blijkt dat vooral het exclusieve 55-plus karakter wordt 

gewaardeerd. Sommige belangstellenden staan ook positief ten opzichte van jon-

gere huishoudens, maar kinderen zijn meestal niet gewenst in het concept, vooral 

niet waar het gaat om één gebouw. Geloof of eetgewoonten, opleiding of inkomen 

zijn minder belangrijk dan het feit dat mensen een gelijk levensritme hebben. Een 

ballotage voor nieuwe bewoners in het gebouw vindt 43% van de belangstellenden 

een goed idee. Van de belangstellenden voor de ‘ouderenstraat’  staat 36% positief 

ten opzichte van het idee van ballotage. 

tabel 4-14 Waardering voor diverse opties bij het samenwonen tussen andere 55 -plussers 

 

Bron: WoON 55+ 

 

Belangrijke kanttekening bij de behoeftepeiling aan ‘wonen tussen leeftijdsgeno-

ten’ is dat het voor de respondenten lastig is een beeld te vormen van ‘hoe het er 

 in één gebouw 8,5%

 in een straat met 60 woningen 4,9%

 in een buurt van 6 straten met 350 woningen 2,2%

 in een apart dorp met 1 500-2 000 woningen 1,0%

 in een stad met 2 000-10 000 woningen 0,9%

(meerdere antwoorden mogelijk)

het gebouw *) de straat **)

met alleen 55-plussers 88% 70%

met 55-plussers en jongere huishoudens zonder kinderen 63% 65%

met 55-plussers en jongere huish met kinderen vanaf 2 jaar 27% 36%

met 55-plussers en jongere huish met kinderen vanaf 0 jaar 35% 54%

met mensen met zelfde levensritme 47% 45%

met mensen met zelfde opleidings- en werkniveau 31% 24%

met mensen met zelfde inkomen en bestedingspatroon 30% 26%

met mensen met zelfde geloof of levensovertuiging 17% 16%

met mensen uit zelfde geboorteland 29% 26%

met mensen met zelfde eetgewoonten 15% 16%

met gedeelde ballotage voor nieuwe bewoners 43% 36%

*) alleen respondenten die eventueel met andere ouderen in één gebouw willen wonen

**) alleen respondenten die eventueel met andere ouderen in een straat, buurt of dorp willen wonen

opties ten aanzien vanaandeel belangstellenden dat positief staat tegenover 

onderstaande optie t.a.v. de sociale samenstelling
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uit gaat zien’. De enquêteurs hebben instructies gekregen het concept toe te lich-

ten maar, los van de vraag of de enquêteurs dit ook goed hebben gedaan, blijft het 

lastig een goed beeld te vormen. Dit geldt overigens in meer of mindere mate voor 

alle vernieuwde producten. Het kan goed zijn dat door de realisatie van bijvoor-

beeld een seniorendorp, er meer ouderen van het concept overtuigd raken. Het kan 

ook zo zijn dat men juist definitief afknapt. 

Overall lijkt er wel een markt voor woonconcepten waarbij ouderen bij elkaar wo-

nen. Het gaat dan echter vooral om kleinschalige ‘communes’, waarvan in het land 

overigens ook al flink wat voorbeelden te vinden te zijn. De markt voor grootschali-

ge concepten lijkt beperkt, niet in de laatste plaats omdat ouderen een sterke bin-

ding kennen en slechts over kleine afstanden verhuizen. 

Verzilverd wonen 

Oudere huiseigenaren hebben in de regel enig vermogen in hun huis. De hypotheek 

is afgelost en de waarde gestegen. Daarbij dient zich een dilemma aan, namelijk 

dat dit vermogen pas beschikbaar komt bij verkoop. En verhuizen is nu juist iets dat 

veel ouderen niet willen. Daar hebben sommige woningcorporaties een oplossing 

voor: men kan de woning voor een goede prijs verkopen aan de woningcorporatie 

en toch in de eigen woning blijven wonen. Uit het vrijgekomen vermogen wordt 

vervolgens huur betaald. Bijkomend voordeel is dat men meteen van het onder-

houd af is. Dat is nu voor rekening van de woningcorporatie. 

Desgevraagd laat 38% van de 55-plussers weten wel positief te staan tegenover 

het idee van verzilverd wonen, waaronder 3% ‘zeer positief’. Daarentegen staat 

43% procent negatief tegenover dit idee, onder wie 8% ‘zeer negatief’. Twaalf pro-

cent van de ondervraagden zou een aanbod van verzilverd wonen beslist overwe-

gen, 62 procent zou dat beslist afslaan, de rest weet het nog niet.  

Mede omdat de groep eigenaarbewoners sterk toeneemt en het voor degenen die 

dat willen niet altijd eenvoudig is de stap naar de huur te maken (zie hoofdstuk 4)  

lijkt verzilverd wonen een product met toekomst. Hierbij is het wel van belang de 

redenen achter het hoge percentage van 62% dat de regeling beslist afslaat te 

achterhalen. 

Woonzorgfonds 

Een ander creatief idee om vermogen vrij te maken is het Woonzorgfonds. Daarbij 

wordt (een deel van) het eigen vermogen, zoals spaartegoeden of de overwaarde 

van de koopwoning, in een spaarfonds geplaatst. Dit spaarfonds is bedoeld om 

extra of extra luxe zorg te betalen wanneer dat nodig wordt, maar kan (net als de 

zorgtoeslag) in beginsel vrij worden besteed. Het verschil met gewoon sparen is dat 

men nauwelijks belasting hoeft te betalen over een spaartegoed voor zorg. Nor-

maal betaalt men vermogensbelasting over spaartegoeden, over het tegoed in dit 

fonds niet. Huiseigenaren kunnen op deze manier gewoon in hun woning blijven 

wonen en hun overwaarde belastingvriendelijk opsouperen. 
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tabel 4-15 Gewenste besteding van het vermogen door 55-plussers 

 

Bron: WoON 55+ 

 

Net als bij verzilverd wonen zijn er ongeveer net zo veel mensen gecharmeerd als 

afkerig van het idee: 36% is positief, 39% negatief, de rest heeft geen mening. 

Twaalf procent zou een aanbod van een woonzorgfonds beslist overwegen, 60% 

zou het beslist afslaan. 

Wanneer wordt gevraagd waar men het vermogen, los van een eventueel woon-

zorgfonds, aan zou willen besteden, komen uiteenlopende bestemmingen naar 

voren. Ongeveer een op de drie zou inderdaad sparen voor zorg, maar daarnaast 

willen veel 55-plussers vaker op vakantie en/of hun huis verbeteren. Ook zijn er 

veel ouderen die een deel van hun vermogen al vast aan hun kinderen willen 

schenken. De aanschaf van luxe goederen staat niet bovenaan de verlanglijst. 

 verbeteren woning 33%

 sparen voor zorg 31%

 kinderen alvast deel erfenis geven 33%

 tweede woning, caravan ed kopen in buitenland 7%

 tweede woning, caravan ed kopen in binnenland 6%

 vaker op vakantie 43%

 aankoop luxe goederen, zoals auto, boot, etc 4%

(meerdere antwoorden mogelijk; exclusief ouderen die 

aangeven geen vermogen te hebben)
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5 
Verklarende analyse verhuiswensen 

Er zijn in de voorgaande hoofdstukken tal van omstandigheden de revue gepas-

seerd die het meer of minder waarschijnlijk maken dat mensen wel of niet op de 

korte of lange termijn willen verhuizen. In deze paragraaf bekijken we die omstan-

digheden in onderlinge samenhang. Daarbij richten we ons in het bijzonder op de 

omstandigheden die eraan bijdragen dat mensen niet willen of denken te moeten 

verhuizen.  

De reden om de omstandigheden in een gezamenlijke analyse te betrekken, is dat 

veel van die omstandigheden onderling samenhangen (zoals leeftijd en gezond-

heid). Bij een sterke onderlinge samenhang wordt bij de bespreking van de afzon-

derlijke effecten dan eigenlijk steeds hetzelfde verhaal verteld, maar vanuit een iets 

andere invalshoek. Als alle relevante omstandigheden worden samengenomen kan 

de invloed van elk van die omstandigheden worden onderzocht, terwijl wordt ge-

controleerd voor de invloed van de overige omstandigheden. Op die manier kan 

dan ook duidelijker worden weergegeven welke omstandigheden meer en minder 

zelfstandige verklaringskracht bieden. 

We maken een onderscheid in de volgende groepen 55-plussers: 

 De geoep met geen gewenste of voorziene verhuizing (56%) 

 De groep met een gewenste of voorziene verhuizing op de langere termijn 

(26%) 

 De groep met een gewenste of voorziene verhuizing op de korte termijn (18%). 

We nemen bij de gewenste of voorziene verhuizingen de groepen samen die willen 

verhuizen en die moeten verhuizen. Verder gaan we ervan uit dat mensen die 

‘weet niet’ hebben geantwoord op de vraag of ze binnen 2 jaar moeten verhuizen, 

niet verhuisgeneigd zijn en dat mensen die ‘waarschijnlijk niet’ hebben geant-

woord op de vraag of ze binnen 2 jaar gedwongen zullen zijn te verhuizen ook niet 

verhuisgeneigd zijn. Verder wordt geen selectie toegepast omdat de bestemming 

van de gewenste of gedwongen verhuizing in dit kader minder van belang is.  
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We onderzoeken in welke mate allerlei mogelijke verklaringen bijdragen aan de 

kans dat een huishouden tot groep 1 of 2 behoort en niet tot groep 3. De verklarin-

gen die we in de analyse betrekken zijn: 

1) Kenmerken van het huishouden: 

a) Leeftijd 

b) Samenstelling huishouden (alleen of niet) 

c) Inkomen 

d) Opleiding 

e) Ervaren gezondheid en beperkingen 

f) Verwachtingen over gezondheid en beperkingen 

g) Binding aan de buurt 

h) Sociaal netwerk (sterkte/nabijheid van…) 

i) Gebeurtenissen: 

i) Verslechtering gezondheid 

ii) Pensionering 

iii) Partner overleden e.d. 

j) Ervaren systeembelemmeringen 

2) Kenmerken van de woonsituatie: 

a) Woning: 

i) Eengezins/meergezins 

ii) Nultrede/overig 

iii) Grootte 

iv) Aanwezigheid van een tuin 

v) Bouwperiode/onderhoudstoestand van de woning 

vi) Beperkingen die de woningen oplegt aan activiteiten binnenshuis  

b) Woonlasten/woonquote 

c) Eigendomsverhouding 

d) Woonmilieu 

3) Controlevariabelen 

a) Periode sinds de vorige verhuizing 

Van elk van deze omstandigheden verkennen we kort of deze bijdraagt aan de kans 

op verhuizen en welke operationalisatie daar het meest geschikt voor is. Vanwege 

analysetechnische redenen zoeken we daarbij steeds naar operationalisaties die 

leiden tot een zo klein mogelijk aantal categorieën. De meest kansrijke operationa-

lisaties worden vervolgens in de gezamenlijke analyse betrokken. Voor meer uitge-

breide beschouwingen van de meeste van de onderzochte kenmerken wordt ver-

wezen naar de beschrijvende analyses in de voorgaande hoofdstukken. 
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5.1 Kenmerken van huishoudens 

5.1.1 Leeftijd 

Leeftijd hangt samen met de wens om niet te willen verhuizen. Hoe hoger de leef-

tijd hoe groter de kans dat een persoon niet wil verhuizen. Met drie groepen is het 

onderscheidend vermogen het grootst: 

 55-65 jaar 

 65-85 jaar 

 85 jaar of ouder 

5.1.2 Samenstelling huishouden 

Alleenstaanden zijn relatief vaak niet-verhuisgeneigd én vaker verhuisgeneigd op 

de korte termijn. Ze zijn (dus) juist minder verhuisgeneigd op de lange termijn. 

Voor de meerpersoonshuishoudens is het beeld omgekeerd. Zowel tweepersoons-

huishoudens als andere huishoudensvormen met meer personen neigen meer naar 

verhuisgeneigdheid op de langere termijn. We maken dan ook primair het onder-

scheid tussen:  

 alleenstaanden en  

 niet-alleenstaanden. 

5.1.3 Inkomen 

Inkomens tot modaal zijn veelal vaker niet-verhuisgeneigd en inkomens vanaf 1,5 

keer modaal zijn vaker verhuisgeneigd op de langere termijn. De volgende tweede-

ling is daarmee aan de orde: 

 Tot anderhalf keer modaal  

 Boven anderhalf keer modaal  

5.1.4 Opleiding 

Hoger opgeleide ouderen zijn gemiddeld genomen wat meer geneigd op de langere 

termijn te verhuizen. Dit effect vertoont overlap met het hiervoor beschreven ef-

fect van inkomensgroepen. Binnen de hoge inkomensgroep (vanaf anderhalf keer 

modaal) is dit onderscheid niet meer relevant. Binnen de lage inkomensgroep 

voegt het nog een klein effect toe (hoger opgeleid: minder niet verhuisgeneigd en 

meer lange termijn verhuisgeneigd). 

5.1.5 Ervaren gezondheid en zelfredzaamheid 

Er zijn verschillende indicatoren die iets zeggen over de ervaren gezondheid en 

beperkingen. We onderscheiden de volgende aspecten: 

1 Gezondheid: 

a) Het algemene oordeel over de gezondheid  

b) Aanwezigheid van een langdurige ziekte, aandoening of handicap 
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c) Geestelijk welbevinden (afwezigheid van depressie, nervositeit; locus of 

control) 

2 Zelfredzaamheid: 

a) Beperkingen ADL: Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen 

b) Beperkingen HDL: Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen 

c) Zelfredzaamheid overige activiteiten, i.h.b. autorijden 

d) Gebruik hulpmidden (rollator, rolstoel) 

Ervaren gezondheid 

Zowel de eigen (ervaren) gezondheid als de gezondheid van de partner vertonen 

een relatie met verhuisgeneigdheid. Een zeer goede gezondheid hangt samen met 

een relatief meer verhuisgeneigdheid op de lange termijn en minder niet-

verhuizen. Een goede gezondheid hangt samen met zowel meer niet-verhuizen als 

lange termijn verhuizen en een matig (‘gaat wel’) tot slechte gezondheid hangt 

samen met minder lange termijn en meer korte termijn verhuisgeneigdheid. De 

samenhang met de eigen ervaren gezondheid is wat sterker. Bij de berekening van 

een score voor het huishouden laten we die dan ook wat zwaarder tellen. Relevante 

klassen zijn: 

 Matig tot slecht 

 Goed 

 Zeer goed 

Langdurige ziekte 

Als er sprake is van langdurige ziekte leidt dat tot iets meer verhuisgeneigdheid op 

de korte termijn. Het is waarschijnlijk dat dit vooral de mensen zullen zijn waarbij 

die ziekte net is ontstaan en die hun woonsituatie er nog niet op hebben aange-

past. Daar komen we later op terug. 

Geestelijk welbevinden 

Van het geestelijk welbevinden van de respondenten is geprobeerd een indruk te 

krijgen wordt gemeten met vragen als ‚Hoe vaak was u neerslachtig en somber de 

afgelopen maand?‛ We construeren een consistente schaal6 op basis van 5 items. 

Als we op basis daarvan drie groepen samenstellen (negatief, gemiddeld en posi-

tief) dan blijkt dat het geestelijk welbevinden een relatie heeft met voorgenomen 

woningmarktgedrag. Mensen die een negatief welbevinden hebben, zijn vaker op 

korte termijn verhuisgeneigd en minder vaak op de langere termijn. Mensen met 

een gemiddeld welbevinden zijn juist op de langere termijn meer verhuisgeneigd 

en niet op de korte termijn.  

voetnoot 

6  Cronbach’s alpha =0,83. 
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Hetzelfde effect vinden we terug bij de partner.7 Als de partner geen perioden van 

depressiviteit heeft, is het huishouden niet geneigd om op de korte termijn te ver-

huizen (maar wel op de langere termijn). En omgekeerd als de partner wel perioden 

van depressiviteit heeft, is de verhuisgeneigdheid op de korte termijn relatief groot.  

De invloed van het geestelijk welbevinden van de partner op de verhuisgeneigd-

heid is groter dan dat van de respondent zelf. We combineren het geestelijk welbe-

vinden van de respondent en de partner daarom op de volgende manier: 

 Problemen met geestelijk welbevinden: respondent of partner (indien aanwe-

zig) scoort negatief; als partner positief scoort en respondent negatief wordt 

het huishouden als ‘gemiddeld’ geclassificeerd.  

 Gemiddeld geestelijk welbevinden: respondent scoort gemiddeld en partner 

positief (indien aanwezig) of respondent scoort negatief en partner positief 

 Positief geestelijk welbevinden: respondent en partner (indien aanwezig) sco-

ren positief of respondent scoort gemiddeld en partner positief.  

Als het huishouden negatief scoort op geestelijk welbevinden, is de verhuis-

geneigdheid op korte termijn relatief groot. Als het huishouden gemiddeld scoort is 

men vaker niet-verhuisgeneigd en als men positief scoort is de verhuisgeneigdheid 

op de lange termijn relatief groot. 

Locus of control. 

Met twee vragen is in de vragenlijst nagegaan of de respondent de indruk heeft 

invloed te kunnen uitoefenen op het leven. ‚ik heb het gevoel dat ik zeer veel in-

vloed heb op de dingen die mij overkomen‛ en ‚wat er met mij gebeurt heb ik he-

lemaal zelf in de hand‛. Beide blijken (zowel afzonderlijk als gecombineerd) niet 

gerelateerd aan verhuisgeneigdheid. Dit aspect wordt dan ook buiten beschouwing 

gelaten. 

Zelfredzaamheid 

De zelfredzaamheid is voor zowel respondent als partner gecodeerd in vier klassen. 

In relatie tot verhuisgeneigdheid blijken er twee relevant:  

 Geen of lichte beperkingen (dan vooral op lange termijn verhuisgeneigd) 

 Matige of ernstige beperkingen (dan vaker niet-verhuisgeneigd of op korte 

termijn verhuisgeneigd). 

Het ligt in de rede dat de niet-verhuisgeneigden en korte termijn verhuisgeneigden 

in de tweede groep (met beperkingen) van elkaar verschillen in hoe lang die beper-

kingen zich al voordoen en in welke mate men de huidige woonsituatie erop heeft 

kunnen aanpassen. Het vermoeden is dat daar met indicatoren van de woning 

(nultrede) en de controlevariabelen zoals hiervoor benoemd voor kan worden ge-

corrigeerd. 

voetnoot 

7  Hierbij is slechts een vraag gesteld. Die transformeren we in een dummy: nooit perioden 

van depressiviteit versus minimaal af en toe perioden van depressitviteit. 
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Gebruik hulpmiddelen 

Het gebruik van hulpmiddelen bij het lopen (rolstoel of rollator) heeft geen sterke 

relatie met verhuisgeneigdheid – ook niet als daar de toe- en doorgankelijkheid van 

de woning bij wordt betrokken. Zonder de toe- en doorgankelijkheid van de woning 

erbij te betrekken ontstaat zelfs de indruk dat het gebruik van hulpmiddelen bij-

draagt aan de niet-verhuisgeneigdheid. Dat effect ontstaat echter doordat de 

meeste huishoudens in deze groep (55%) al in een nultredewoning wonen (en dus 

niet meer hoeven of willen verhuizen (zie ook 5.2.2 voor het effect van het wonen 

in nultredewoningen op de verhuisgeneigdheid). Als de groep wordt geïsoleerd die 

nog niet in een nultredewoning woont, maar wel hulpmiddelen bij het lopen nodig 

heeft, blijkt deze iets meer geneigd op korte termijn te willen verhuizen (niet signi-

ficant overigens). De korte termijn verhuisgeneigdheid blijkt vooral groot bij de 

combinatie van het gebruik van hulpmiddelen en geen goede doorgankelijkheid 

(maar wel goede toegankelijkheid). Deomvang van deze groep lijkt echter wat klein 

om hier al te sterke conclusies aan te verbinden. Er is wel een betekenisvol effect 

voor de groep die geen hulpmiddelen gebruikt en ook nog niet in een nultredewo-

ning woont. Zij zijn vaker op de langere termijn verhuisgeneigd. 

5.1.6 Verwachtingen over gezondheid en zelfredzaamheid 

Er is gevraagd wat mensen denken over tot welke leeftijd men denkt te kunnen 

traplopen zonder moeite. Door het verschil te bepalen met de feitelijke leeftijd 

leiden we af wat de verwachting is over de periode waarbinnen men minder zelf-

redzaam zal worden. We onderscheiden drie groepen: 

 Niet van toepassing (kan al niet meer traplopen of verwacht dat tot het le-

venseinde te kunnen). 

 Binnen nu en 5 jaar 

 Meer dan 5 jaar 

De samenhang met verhuisgeneigdheid is sterk. De groep voor wie de verwachtin-

gen niet van toepassing zijn, is vooral niet verhuisgeneigd. De groep die verwacht 

binnen nu en 5 jaar in de problemen te komen, is op korte termijn verhuisgeneigd 

en de groep die na 5 jaar verwacht minder zelfredzaam te worden is op de lange 

termijn verhuisgeneigd. 

5.1.7 Binding  

Er zijn verschillende vragen gesteld over binding (of preciezer: de mate waarin 

mensen aangeven gehecht te zijn): aan de woning, de buurt, de plaats en de streek. 

Alle hebben een duidelijke relatie met verhuisgeneigdheid, die van de gehechtheid 

aan de woning is het sterkst. Schaalanalyse geeft aan dat de verschillende soorten 

gehechtheid in belangrijke mate eenzelfde concept meten8. Daarom nemen we 

deze vragen samen tot een schaal voor gehechtheid, waarbij we de gehechtheid 

aan de woning twee keer zo zwaar laten wegen als de andere.   

voetnoot 

8  Cronbach’s alpha = 0,78 
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De oorspronkelijke indeling in 5 klassen kan worden gereduceeerd tot drie klassen: 

 Niet gehecht (helemaal mee oneens t/m niet mee eens/niet mee oneens) 

 Gehecht (mee eens) 

 Zeer gehecht (zeer mee eens). 

De niet-gehechten zijn beduidend vaker op korte termijn verhuisgeneigd en de 

‘zeer gehechten’ zijn zowel minder verhuisgeneigd op de korte als op de lange 

termijn en dus vooral niet-verhuisgeneigd. Vooral de klassen 1 en 3 zijn dus onder-

scheidend. De groep ‘gehecht’ gedraagt zich conform het gemiddelde. 

5.1.8 Sociaal netwerk 

Er zijn verschillende aspecten aan een sociale netwerk die het meer of juist minder 

aantrekkelijk maken om te willen verhuizen.  

 Het is waarschijnlijk dat de betekenis van een sociaal netwerk belangrijker is 

voor alleenstaanden dan voor meerpersoonshuishoudens. 

 Een sterk en sociaal netwerk binnen de eigen plaats/buurt is in potentie een 

belangrijke reden om niet te willen verhuizen.  

 Een zwak sociaal netwerk in de eigen plaats/buurt en in het bijzonder kinderen 

op grote afstand zou een reden kunnen zijn om wel te verhuizen, vooral als er 

kleinkinderen komen. 

 Een zwak sociaal netwerk zonder specifieke pull-factoren elders, zal waar-

schijnlijk samenhangen met een meer algemene inertie en weinig neiging tot 

verhuizen. 

In de vragenlijst zijn verschillende onderwerpen opgenomen die iets kunnen zeg-

gen over het sociale netwerk van ouderen: 

1 Contact algemeen: 

a) Of men kinderen heeft en waar die kinderen wonen 

b) Of men contact heeft met overige familie en vrienden 

c) Woonplaats van familielid/vriend/vriendin waarmee men contact heeft 

2 Gerelateerd aan zorg: 

a) Als men zelf niet in staat is om boodschappen te doen, wie doet dat dan: 

familie/vrienden/buren versus een instelling. 

b) Als men de komende weken een uur (extra) huishoudelijke hulp of per-

soonlijke hulp nodig heeft, wie biedt die hulp dan: familie/vrienden/buren 

versus een instelling. 

3 Gerelateerd aan activiteiten: 

a) Als men als activiteit een aantal typisch sociale activiteiten noemt: 

i) vriend(en) ontmoeten 

ii) kind(eren) ontmoeten 

iii) kleinkind(eren) ontmoeten 
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iv) broer(s)/zus(sen) ontmoeten 

v) (schoon)ouder(s) ontmoeten 

vi) overige familie ontmoeten (geen (klein)kind(eren), geen 

broer(s)/zus(sen) en geen (schoon)ouder(s)) 

vii) collega(’s) ontmoeten 

viii) buren ontmoeten 

ix) oppassen op kleinkind(eren) 

x) zorgen voor kind(eren) 

xi) zorgen voor broer(s)/zus(sen) 

xii) zorgen voor (schoon)ouder(s) 

xiii) zorgen voor overige familie (geen (klein)kind(eren), geen 

broer(s)/zus(sen) en geen (schoon)ouder(s)) 

b) Of de niet-specifiek sociale activiteiten met anderen worden gedaan: al-

leen of met lid van het huishouden versus met ander(en). 

Blok 3 (activiteiten) is alleen aan een selectie van de steekproef gevraagd. Die laten 

we dus in deze algemene verkenning buiten beschouwing. Bij blok 1 is het jammer 

dat niet is geregistreerd of men contact heeft met de kinderen. Nu is alleen bekend 

of men kinderen heeft, of ze inwonend zijn of niet en als ze uitwonend zijn of ze in 

dezelfde gemeente wonen.  

In relatie tot verhuisgeneigdheid blijkt de invloed van de relatie met de kinderen 

woonplaats van niet erg groot. Als men inwonende kinderen heeft, is men vooral 

op wat langere termijn verhuisgeneigd. Dit zijn meestal ook de jongere ouderen. 

Als men minimaal een kind in dezelfde gemeente heeft is er wel een lichte tendens 

om minder verhuisgeneigd te zijn. Maar het effect is  niet significant en wordt 

vooralsnog buiten beschouwing gelaten. 

De relatie tussen contacten met vrienden en (andere) familie aan de ene kant en 

verhuisgeneigdheid aan de andere is sterker. Als men wel contact heeft met vrien-

den of familie in de eigen woonplaats is de neiging om niet te verhuizen groot. Als 

men contact heeft met vrienden of familie die in een andere gemeente wonen, is 

de neiging om te verhuizen – zowel op de lange als de korte termijn - groter. Wei-

nig contact hangt samen met een verminderde verhuisgeneigdheid, vooral op de 

langere termijn. We combineren beide indicatoren tot een die de volgende catego-

rieën weergeeft: 

 Geen of weinig contact met familie of vrienden 

 Wel contact maar ook in andere gemeente  

 Contacten uitsluitend in eigen gemeente. 

De inschatting van op wie men zou kunnen terugvallen bij een (extra) zorgbehoef-

te blijken een zeer geringe samenhang te hebben met verhuisgeneigdheid. Alleen 

als men denkt de hulp te gaan ontvangen van personen uit het netwerk en die 

mensen wonen in een andere gemeente, dan is men minder geneigd om niet te 

verhuizen. Dat is op zichzelf wel een plausibel effect. Het gaat echter om zeer wei-

nig mensen, waardoor we de betekenis ervan voor de algehele verklaring betrekke-
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lijk gering achten. Anderzijds kan het wel weer een factor zijn die nog iets toe zou 

kunnen voegen. Om die reden wordt deze wel ingebracht: 

 Geen hulp van personen of van personen in de eigen gemeente 

 Hulp van personen maar in andere gemeente 

5.1.9 Belangrijke gebeurtenissen 

De belangrijke gebeurtenissen in een leven zoals scheiding, ziekte, sterfte, geboor-

te, verandering van inkomenspositie en dergelijke hebben als overeenkomst dat ze  

ertoe leiden dat mensen hun situatie gaan herdefiniëren. Een dergelijk moment 

van bezinning kan allerlei aspecten van het leven betreffen, waaronder de woonsi-

tuatie. Het voorkomen van een gebeurtenis zoals omschreven vermindert dan ook 

de kans dat mensen niet zullen willen verhuizen – zo is de veronderstelling. Er zijn 

in de vragenlijst veel van dergelijke belangrijke momenten benoemd: 

 Samenwonen(trouwen) 

 kind het huis uit gegaan 

 overlijden kind 

 kind (terug) in huis 

 ander in huis 

 ander uit huis/verhuisd 

 (echt)scheiding/beëindigen relatie 

 partner naar verzorgings-/verpleeghuis 

 overlijden partner 

 Bij kind in huis gaan wonen 

 Bij iemand anders in huis gaan wonen 

 Stoppen met werken of pensionering van uw partner? 

 Uw pensionering  of stoppen met werken 

 De geboorte van kleinkinderen 

 Een sterke daling van het inkomen van uw huishouden 

 Een sterke vermindering van uw gezondheid 

 Een sterke vermindering van de gezondheid van uw partner 

Van deze gebeurtenissen is gevraagd of ze de afgelopen vijf jaar hebben plaatsge-

vonden. Veel van deze gebeurtenissen zouden een versterkend effect op de ver-

huiswens kunnen hebben. Ze kunnen echter ook al hebben geresulteerd in een 

verhuizing in de afgelopen vijf jaar. Dan ligt het weer minder in de rede om er een 

effect van te verwachten. Daarnaast impliceert een aantal gebeurtenissen (bij ie-

mand anders in huis gaan wonen, bij kind in gaan wonen) al een verhuizing. Hoe-

wel die gebeurtenis niet goed kan hebben uitgepakt en daarmee opnieuw tot een 

verhuiswens aanleiding geeft, maakt het feit dat er is verhuisd een volgende ver-

huiswens op korte of lange termijn minder waarschijnlijk. Een aantal andere ge-
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beurtenissen (kind terug in huis of kind overleden) kan het ook minder waarschijn-

lijk maken dat mensen willen verhuizen. Omdat het lastig is om a priori vast te 

stellen hoe de gebeurtenissen doorwerken, gaan we voor elk van de gebeurtenis-

sen na of deze samenhangen met verhuisgeneigd en of het nodig is te corrigeren 

voor gerealiseerde verhuizingen. 

De analyse geeft aan dat er een drietal groepen gebeurtenissen is te onderscheiden 

(naast de gebeurtenissen die niet van invloed zijn): 

 Gebeurtenissen die leiden tot een grotere verhuisgeneigdheid op de korte 

termijn: vermindering gezondheid, partner naar verpleeghuis, beëindigen rela-

tie, kind terug in huis, sterke daling van het inkomen. 

 Gebeurtenissen die leiden tot een grotere verhuisgeneigd op de lange termijn: 

kind uit huis; andere persoon uit huis; stoppen met werken/pensionering; ge-

boorte van kleinkinderen. 

 Gebeurtenissen die leiden tot een afname van de verhuisgeneigdheid: overlij-

den van partner of kind 

Het voorkomen van elk van deze typen gebeurtenissen wordt opgenomen in de 

analyse. 

5.1.10 Systeembelemmeringen 

Onbekendheid met het systeem van inschrijven, subsidies enzovoort om aan een 

andere woning te komen, kan een belemmering vormen om te willen verhuizen. 

Daarover zijn enkele stellingen geformuleerd, waarmee kan worden nagegaan of 

de respondent wet ‘hoe het werkt’. Daarnaast is een aantal stellingen voorgelegd 

waarmee kan worden nagegaan of de respondent een gevoel van onmacht heeft: 

problemen met het invullen van formulieren, te oud voelen om nog te verhuizen, 

verwachten dat men toch niet aan bod komt en dergelijke. De gedachte is dan dat 

als een respondent onbekend is met de regels of het gevoel heeft zich niet goed op 

de woningmarkt te kunnen bewegen, dit belemmerend kan werken op het uitoefe-

nen van een vraag. Op voorhand moet daarbij overigens wel worden opgemerkt 

dat de causaliteit hierbij niet ondubbelzinnig is. Immers, het is ook plausibel dat 

men zich pas gaat oriënteren op de regels als er een concrete verhuiswens is. Om 

die reden is het waarschijnlijk dat de bekendheid met de regels groter zal zijn bij de 

verhuisgeneigden dan bij degenen die niet willen verhuizen.  Enige voorzichtigheid 

bij de interpretatie van uitkomsten is dan ook aan de orde. We onderscheiden twee 

soorten indicatoren: 

1 Kennis van de werking van de regels op de markt voor seniorenwoningen en 

huurwoningen: hierop wordt gescoord als men onjuiste antwoorden op stel-

lingen geeft of ‘weet niet’ antwoordt:  

a) hoe komt een woningzoekende aan een huurwoning van een corporatie? 

b) Denkt u dat u een medische indicatie nodig heeft om in aanmerking te 

komen voor een seniorenwoning? 

c) Huurtoeslag in relatie toe vermogen 
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d) Huurtoeslag in relatie tot maximum huurprijs 

e) Huurtoeslag in relatie tot huurverhogingen 

2 Gevoel van onmacht als men het zeer eens of eens is met minimaal een van de 

stellingen die dit gevoel bepalen. 

a) Niemand kan formulieren invullen zonder fouten te maken 

b) Aanvraag huurtoeslag is te ingewikkeld 

c) Te oud voor aanvragen huurtoeslag 

d) Te oud om te verhuizen 

Kennis en gevoel hangen op een iets andere manier samen met verhuisgeneigd-

heid. In beide gevallen geldt dat de aanwezigheid van belemmeringen de kans 

vergroot dat iemand niet verhuisgeneigd is. De onbekendheid met regels (wat voor 

bijna tweederde van de respondenten geldt) hangt in gelijke mate samen met een 

verminderde verhuisgeneigdheid op de korte en lange termijn. Het gevoel van 

onmacht (dat bij bijna eenderde van de respondenten aanwezig is) hangt eveneens 

samen met een verminderde verhuisgeneigdheid op de korte termijn maar nog 

meer met een verminderde verhuisgeneigdheid op de lange termijn.  

Voor huurders en kopers zijn de effecten van de systeembelemmeringen iet wezen-

lijk anders. Grotere onbekendheid met regels hangt zowel voor huurders als voor 

kopers vrij sterk samen met een verminderde verhuisgeneigdheid. Dat geldt ook 

voor het gevoel van onmacht, hoewel dit effect iets sterkers is voor huurders. De 

verschillen zijn echter minder groot dan de overeenkomsten. 

5.2 Kenmerken van de woonsituatie 

De woonsituatie hangt vooral samen met verhuisgeneigdheid als die woonsituatie 

niet (meer) past bij de wensen en mogelijkheden van de bewoners. Zo kan een 

grote woning juist een reden zijn om niet te willen verhuizen als de bewoner veel 

wil (en kan) terwijl een grote woning juist reden kan zijn om wel te verhuizen als de 

bewoner niet meer zoveel wil en kan. Dan wordt de grote woning eerder een last 

dan een lust. Dat type interacties wordt hierna verkend. Eerst inventariseren we of 

er sprake is van hoofdeffecten van kenmerken van woonsituaties op verhuis-

geneigdheid.   

5.2.1 Eengezins/meergezins  

Bewoners van eengezinswoningen zijn vooral verhuisgeneigd op de langere ter-

mijn. Bewoners van meergezinswoningen daarentegen zijn vooral meer niet-

verhuisgeneigd. Dit onderscheid in woningtype heeft geen significante relatie met 

verhuisgeneigdheid op de korte termijn. Dat ontstaat pas als er een relatie wordt 

gelegd met de kenmerken van huishoudens, in het bijzonder de aanwezigheid van 

matige of ernstige beperkingen. Als een huishouden woont in een eengezinswo-

ning en matige of ernstige beperkingen heeft, is dit huishouden vaker verhuis-

geneigd – zowel op de lange als de korte termijn. Als er geen beperkingen zijn, 

betreft de sterkere verhuisgeneigdheid alleen de lange termijn. 
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5.2.2 Toegankelijkheid 

Sterker dan het effect van het onderscheid eengezins/meergezins is het effect van 

de toegankelijkheid van de woning waarin men woont. De niet-verhuisgeneigdheid 

is zonder meer het sterkst onder de bewoners van zogenaamde nultredewoningen 

– of ze nu beperkingen hebben of niet.  

Woningen die wel doorgankelijk zijn maar niet extern toegankelijk zonder traplo-

pen (flats) hangen samen met een versterkte verhuisgeneigdheid op de korte ter-

mijn, net als woningen die zowel intern als extern niet zonder traplopen toeganke-

lijk zijn. Opmerkelijk genoeg geldt dat vooral voor de huishoudens zonder beper-

kingen. Zoals ook in paragraaf 5.1.5 is aangegeven komt dat echter vooral doordat 

de mensen die beperkt zijn en hulpmiddelen nodig hebben om zich te verplaatsen, 

veelal al in een nultredewoning wonen. 

Problemen met de interne toegankelijkheid (vooral eengezinswoningen) leiden 

vaker tot verhuisgeneigdheid op de lange termijn. Dat geldt zowel voor de huis-

houdens met als voor de huishoudens zonder beperkingen. 

Voor de verklarende analyses is de dummy: geen nultrede versus wel nultrede de 

meest voor de hand liggende. Waar van de bewoners van een nultredewoning 70% 

niet-verhuisgeneigd is, is dat bij de bewoners van een niet-nultredewoning minder 

dan de helft. Een factor van belang met andere woorden. 

5.2.3 Grootte 

De grootte van de woning op zichzelf hangt slechts in zeer beperkte mate samen 

met verhuisgeneigdheid. Het belangrijkste directe effect dat hierin kan worden 

gevonden is dat ouderen in kleine woningen (totaal woonoppervlak van minder 

dan 50 m2) meer geneigd zijn te verhuizen (in ieder geval op termijn) dan ouderen 

in grotere woningen. Dat geldt bovendien alleen voor de groep tussen de 55 en 65 

jaar en lijkt dus eerder een ‘normale’, dus niet specifiek voor ouderen geldende, 

wens tot kwaliteitsverbetering te zijn. Bij de oudere ouderen – waarvoor overigens 

ook onvoldoende waarnemingen zijn bij de allerkleinste woningen - is er geen en-

kele relatie tussen de grootte van de woning en verhuisgeneigdheid.   

Verschil leden en kamers 

Een specifiekere indicator die iets zou kunnen zeggen over de passendheid van de 

woning kan worden afgeleid uit de verhouding tussen het aantal kamers in een 

woning en het aantal leden. Een veel gebruikte vuistregel is dat het gewenste aan-

tal kamers gelijk is aan het aantal leden in een huishouden + 1. Er zijn verschillende 

indicatoren denkbaar om deze relatieve grootte van een woning weer te geven: 

 Aantal kamers /aantal leden (aantal kamers per lid van het huishouden)  

 Aantal kamers – aantal leden (aantal kamers dat men ‘extra’ heeft) 

 Huishoudens die een kamers extra hebben versus huishoudens die dat niet 

hebben. 

Hoewel er wel kleine effecten onder zitten (iets meer verhuisgeneigd op korte ter-

mijn als men minder dan 1 kamer per persoon heeft en meer op lange termijn ver-
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huisgeneigd als men meer dan 2 kamers over heeft) is het effect van 1 kamer extra 

het meest bepalend. Als het aantal kamers in een woning, het aantal leden in een 

huishouden + 1 bedraagt, is de neiging tot niet-verhuizen groot. Bijna tweederde 

van deze groep wil niet verhuizen, tegenover iets meer dan de helft bij de huishou-

dens voor wie de woning minder passend is (meestal te groot). 

5.2.4 Aanwezigheid van een tuin 

De aanwezigheid van een tuin hangt vrij sterk samen met een versterkte verhuis-

geneigdheid (op langere termijn). Logischerwijs hangt dit kenmerk sterk samen 

met het woningtype. Belangrijker is evenwel de interactie met leeftijd. De invloed 

van de aan- of afwezigheid van een tuin leidt tot andere effecten bij verschillende 

leeftijdsgroepen.  

Voor de groep die jonger is dan 65 jaar hangt de afwezigheid van een tuin vooral 

samen met een versterkte verhuisgeneigd op korte termijn en de aanwezigheid van 

een tuin tot een versterkte verhuisgeneigdheid op de lange termijn. 

 Voor de groep tussen 65 en 85 jaar leidt de aanwezigheid van een tuin eveneens 

tot een versterkte verhuisgeneigdheid op de langere termijn. De afwezigheid van 

een tuin leidt voor deze groep echter niet tot een verhuisgeneigdheid op de korte 

termijn maar juist tot een verhoogde neiging om niet te willen verhuizen. Voor de 

85-plussers maakt de aan- of afwezigheid van een tuin niet uit. Hier is dus sprake 

van een interactie-effect. Het ligt dan ook in de rede om het effect van een tuin op 

de verhuisgeneigdheid in relatie tot de leeftijd te beschouwen.  

5.2.5 Bouwperiode en woningtype 

De verhuisgeneigdheid verschilt per bouwperiode van de woning. Er is hierbij ech-

ter wel een interactie met het woningtype. De verhuisgeneigdheid op de korte 

termijn is groot in de gehele voorraad meergezinswoningen tot 1970. In meerge-

zinswoningen van een latere bouwperiode zijn de bewoners juist vaker niet-

verhuisgeneigd. Bij de eengezinswoningen is de neiging om niet te verhuizen groot 

in zowel de vooroorlogse woningvoorraad als in de woningen van na 1990. In de 

naoorlogse eengezinswoningen tot 1970 is er een relatief sterke verhuisgeneigd-

heid op de korte termijn. In de eengezinswoningen tussen 1970 en 1990 is er een 

relatief grote verhuisgeneigdheid op de langere termijn. 

5.2.6 Onderhoudstoestand van de woning 

De werkelijke onderhoudstoestand van de woningen is niet bekend. Wat wel be-

kend is het oordeel van bewoners over de onderhoudstoestand van hun woning. 

Als zij van mening zijn dat het onderhoud niet goed is, hangt dat sterk samen met 

een verhuisgeneigdheid op de korte termijn. Waar gemiddeld 18% van de ouderen 

verhuisgeneigd is op de korte termijn , is dat bij een negatief oordeel over de on-

derhoudstoestand van de woning 28%. Omgekeerd hangt een positief oordeel over 

de onderhoudstoestand van de woning (dus) samen met een verminderde verhuis-

geneigdheid of eventueel een verhuisgeneigdheid op de langere termijn. 
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5.2.7 Beperkingen die de woningen oplegt aan activiteiten binnenshuis  

Bij een deel van de respondenten is gevraagd naar de binnenshuize activiteiten die 

ze ondernemen en de eventuele beperkingen die hen daarin worden opgelegd door 

de woning waarin zij wonen. In een later stadium zal worden onderzocht in welke 

mate dit aspect nog een extra toegevoegde verklaring kan bieden voor verhuis-

geneigdheid of juist de afwezigheid daarvan. 

5.2.8 Woonlasten/woonquote 

Als indicatie van de woonlaten is de netto woonquote van huishoudens genomen; 

daarmee kunnen zowel huurders als eigenaar-bewoners worden meegenomen. De 

woonlasten van ouderen blijken gerelateerd aan hun verhuisgeneigdheid. Als de 

woonlasten laag zijn, is men verhoudingsgewijs meer geneigd een verhuiswens 

voor de lange termijn te hebben (34% tegenover 27% normaal). Bij hoge woonlas-

ten is een groep juist verhuisgeneigd op de korte termijn, maar er is ook een groep 

die dan juist niet verhuisgeneigd is. Waarschijnlijk is die laatste groep (met hoge 

woonlasten en niet-verhuisgeneigd) recent naar een goed passende woning ver-

huisd waar men weliswaar hoge lasten heeft, maar daar ook veel kwaliteit voor 

terugkrijgt. Dit betreft overigens vaak huurders, in woningen met een bouwperiode 

tussen 1970 en 1990 die relatief vaak geen nultredewoning zijn. Uiteindelijk lijkt 

het vooral een combinatie te zijn van inkomensverschillen en eigendomsverhou-

ding (zie hierna) die het effect van de woonquote op verhuisgeneigdheid bepaalt. 

Lagere inkomens en huurders zijn veelal minder verhuisgeneigd (of verhuisgeneigd 

op de korte termijn). Dat zijn dezelfde groepen waar de woonquote vaak hoog is.  

5.2.9 Eigendomsverhouding 

Eigenaar-bewoners zijn gemiddeld wat vaker geneigd om vooral op de lange ter-

mijn te willen verhuizen. Huurders willen vaker of op korte termijn verhuizen of 

helemaal niet. De groep huurders die liever niet meer wil verhuizen is wat ouder: 

tussen de 65 en 85 jaar dan de groep die juist op korte termijn zou willen verhui-

zen.  

5.2.10 Woonmilieu 

Er is slechts een beperkte samenhang tussen de woonmilieus waarin ouderen wo-

nen (hwm13) en hun verhuisgeneigdheid. Alleen ouderen die wonen in het dorpse 

milieu (woonmilieu 11) zijn relatief veel geneigd om – op de lange termijn - te wil-

len verhuizen. Voor de andere milieus zijn geen overtuigende samenhangen ge-

vonden. Een inhoudelijke reden waarom ouderen die in een dorps milieu – op de 

lange termijn - zouden willen verhuizen, is niet eenvoudig te vinden. Als het om 

voorzieningen zou gaan, zouden immers ook andere woonmilieus in aanmerking 

komen en als het om het overheersende woningtype zou gaan (laagbouw) dan zou 

ook dat voor meer woonmilieus moeten gelden.  Vooralsnog nemen we dit aspect 

dan ook verder niet mee. 
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5.2.11 Leefbaarheid 

Van de ouderen in de steekproef is nagegaan wat de score is van hun buurt op de 

Leefbaarometer en wat de ontwikkeling van hun buurt is geweest in de afgelopen 

jaren. Zowel de huidige score op leefbaarheid als de ontwikkelingen zijn van in-

vloed op de verhuisgeneigdheid. Ouderen in buurten die lager scoren (peiljaar 

2006) dan ‘positief’ zijn meer verhuisgeneigd (vooral korte termijn) dan ouderen in 

buurten die positief of zeer positief scoren. De verhuisgeneigdheid neemt af naar-

mate de leefbaarheid van de buurt beter wordt. 

 figuur 5-1 Aandeel niet-verhuisgeneigden en op k orte termijn verhuisgeneigde ouderen 

naar de leefbaarheid van de woonbuurt  

 

De ontwikkelingen in de buurten hebben ook een zelfstandig effect op de verhuis-

wens. Ouderen zijn vaker niet-verhuisgeneigd als de buurt er over een langere 

tijdsperiode gemeten (sinds 1998) op vooruit is gegaan. Als de buurt er in die peri-

ode op achteruit is gegaan, is de niet-verhuisgeneigdheid minder sterk en wil men 

vaker op zowel de korte als lange termijn verhuizen. Als de buurt er recent (sinds 

2002) betekenisvol op achteruit is gegaan, is vooral de korte termijn verhuis-

geneigdheid groot. 

5.3 Verklaringsmodel 

Met behulp van de hiervoor beschreven variabelen proberen we een inzicht te ge-

ven in wat de meest bepalende variabelen zijn voor de verklaring van de wens van 

ouderen om liever niet te verhuizen of dat pas op de langere termijn te willen doen. 

Dat doen we met behulp van een multinomiale logistische regressie.9 We voorspel-

voetnoot 

9  We hanteren een stepwise procedure voor de potentiële modelvariabelen. De controlevari-

abele wordt ‘hard’ ingevoerd. Alle effecten worden daarmee bepaald als de kans dat een 

huishouden behoort tot een van de groepen gegeven dat het huishouden niet recent al is 

verhuisd. Het model heeft een zeer goede ‘goodness of fit’. De verschillen tussen de voo r-
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len daarin de kans dat een huishouden lid is van de groep niet-verhuizers of lange 

termijnverhuizers versus de kans dat ze op korte termijn willen verhuizen. De effec-

ten van variabelen moeten daarmee worden geïnterpreteerd als een bijdrage aan 

de kans dat iemand niet op korte termijn verhuisgeneigd is. 

Naast de beschreven indicatoren is de invloed van de volgende interacties getest: 

 Bouwperiode en woningtype 

 Leeftijd en aanwezigheid van een tuin 

 Eigendomsverhouding en opleiding 

 Eigendomsverhouding en inkomen 

 Eigendomsverhouding en kennis over de regels binnen de huursector 

 Gebruik hulpmiddelen en toegankelijkheid van de woning 

Van alle indicatoren die zijn beschreven, blijkt uiteindelijk een redelijk beperkt 

aantal indicatoren over dat een unieke bijdrage levert aan de verklaring van ‘niet-

verhuisgeneigdheid’. Dat wil zeggen, ten opzichte van het mogelijk aantal bepa-

lende kenmerken zijn het er niet zoveel. Op zichzelf zijn 16 indicatoren die elk een 

bijdrage leveren aan de verklaring een behoorlijk aantal. Deze indicatoren zijn op-

gesomd in onderstaande tabel. De meest verklarende indicatoren– na de controle-

variabele waarmee rekening wordt gehouden met het feit of een huishouden toe-

vallig al recent is verhuisd – staan bovenaan. 10  

Tabel 5-1 Verk larende indicatoren voor ‘niet -verhuisgeneígdheid 

 of men de afgelopen 5 jaar is verhuisd (controle) 

1 gehechtheid (aan woning, buurt, plaats) 

2 toe- en doorgankelijkheid van de huidige woning 

3 zekerheid over verhuiskansen 

4 kennis over woningmarkt 

5 leeftijd leden van het huishouden en aanwezigheid tuin bij huidige woning  

6 eigendomsverhouding van de woning (huur/koop) 

7 recente gebeurtenissen die de korte termijn verhuisgeneigdheid beïnvloeden 

8 beoordeelde onderhoudstoestand van de woning 

9 feitelijke zelfredzaamheid 

10 bouwperiode en woningtype huidige woning 

11 verwachtingen over zelfredzaamheid  

12 mate waarin men contacten onderhoudt (familie, vrienden)  

13 ontwikkeling van de buurt op het vlak van leefbaarheid 

14 huidige leefbaarheidsituatie  

15 samenstelling huishouden   

16 geestelijk welbevinden 

 

                                                                                                                                                                 

spelde en geobserveerde frequenties zijn niet significant. De pseudo R2 komt uit op 25%. 

Met het model wordt 60% van de respondenten in de juiste groep ingedeeld.  
10  Op basis van een test van het verschil tussen de -2 log likelihoods met en zonder het 

betreffende aspect in de vergelijking. De mate waarin het model verslechtert als het uit de 

verklaring wordt weggelaten bepaalt de relevantie van het aspect.  
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Hierna beschrijven we welke specifieke indicatoren er het meest toe doen voor de 

verschillende vergelijkingen. De beïnvloedende aspecten zijn onderscheiden in 

aspecten die de kans op ‘niet-verhuizen’ doen toenemen en aspecten die de kans 

op ‘wel-verhuizen’ doen toenemen. Dit onderscheid is uitsluitend ingegeven door 

overwegingen die te maken hebben met de mogelijkheid om de uitkomsten goed 

te kunnen interpreteren. In het bijzonder proberen we het gebruik van meervoudi-

ge ontkenningen te voorkomen en duiden de effecten dan ook positief. In beginsel 

kunnen de effecten – omdat het over het algemeen zogenaamde ‘dummy-

variabelen’  betreft - ook worden omgedraaid. Zo kan in Tabel 5-2 worden gevon-

den dat de situatie waarin een huishouden verwacht om binnen nu en 5 jaar pro-

blemen te krijgen met de zelfredzaamheid, leidt tot een 1,7 keer zo grote kans dat 

dit huishouden op korte termijn zal willen verhuizen. Er kan in dit geval ook worden 

gesteld dat als dat huishouden dus niet verwacht dat een van de leden binnen 5 

jaar problemen met de zelfredzaamheid zal krijgen, de kans 1,7 keer zo groot is dat 

dit huishouden niet-verhuisgeneigd is. Hoewel die laatste bewering juist is, is de 

verwachting dat de inzichtelijkheid ervan minder groot is dan van de eerste rede-

nering door de aanwezigheid van de dubbele ontkenning.  

5.3.1 Niet-verhuizen versus op korte termijn verhuizen 

De indicatoren in Tabel 5-2 zijn – met uitzondering van de controlevariabele - ge-

ordend naar de significantie van hun bijdrage aan de kans dat een huishouden (wel 

(of juist niet) wil verhuizen. Deze volgorde is niet hetzelfde als de effectgrootte (de 

mate waarin de kans wordt beïnvloed). We vinden de volgorde op basis van de 

significantie van het effect echter een beter beeld geven van de ‘belangrijkheid’ 

van een indicator omdat daarmee ook rekening wordt gehouden met de doorwer-

king in de populatie. Immers, een variabele met een groot effect kan betrekking 

hebben op een kleine populatie en daardoor niet zo belangrijk zijn, behalve dan 

voor die kleine populatie.  Dat is bijvoorbeeld het geval bij de mensen die een voor-

oorlogse eengezinswoning bewonen. Dat is een kleine groep, maar als een huis-

houden in een vooroorlogse eengezinswoning woont, is de kans 3,5 keer zo groot 

dat men niet zal willen verhuizen. Het effect is dus wel groot, maar de doorwerking 

in de populatie is beperkt. Daardoor verschijnt het in de opsomming in Tabel 5-2 

onder een indicator als ‘gebeurtenissen zoals kinderen het huis uit’ die een effect-

heeft van minder dan de helft van de vooroorlogse eengezinswoning, maar wel een 

invloed heeft op een grotere populatie.  

Over het geheel genomen valt op dat de indicatoren die de niet-verhuisgeneigd-

heid bepalen een combinatie zijn van persoonlijke omstandigheden en ervaringen 

aan de ene kant en allerlei meer specifieke kenmerken van het functioneren en de 

woningen die men bewoont aan de andere kant. De meest bepalende variabele 

voor de wens om niet te verhuizen (let wel, het gaat hier om de wens en niet om 

het feitelijke gedrag) is de mate waarin men is gehecht aan de woning, buurt en 

plaats waarin men woont. Direct daarna is de meest bepalende indicator of men 

een nultredewoning bewoont. Als dat het geval is, is de kans dat men niet meer wil 

verhuizen ruim twee keer zo groot dan wanneer men in een woning woont die niet 

volledig toe- en doorgankelijk is. 
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Tabel 5-2 Kenmerk en van huishoudens en hun woonsituatie die bepalend zijn voor de 

wens om niet te willen verhuizen versus op k orte termijn te willen verhuizen  

Huishouden heeft een grotere kans om niet te 
willen verhuizen als het…  

Huishouden heeft een grotere kans om wel (op 
korte termijn) te willen verhuizen als het…  

 effect  effect 

verhuisd is in de afgelopen 5 jaar 1,6 (controlevariabele)  

P zeer gehecht is aan woning, 
buurt en plaats 

2,9    

W een nultredenwoning bewoont 2,2    

P een beperkte kennis van (de 
regels op de) woningmarkt heeft 

1,8    

P onzeker is over verhuiskansen 1,6    

W een (naar eigen oordeel) goed 
onderhouden woning bewoont 

1,7    

   W een vooroorlogse woning be-
woont 

3,1 

F een goede zelfredzaamheid 
heeft 

1,6    

   P gebeurtenissen heeft meege-
maakt die de korte termijn ver-
huisgeneigdheid versterken  

1,4 

W een vooroorlogse eengezins-
woning bewoont 

3,5    

   P sociale contacten heeft in een 
andere gemeente dan de woon-
gemeente 

1,4 

   F problemen verwacht met de 
zelfredzaamheid (binnen 5 jaar) 

1,7 

   B In een buurt woont die is achter-
uitgegaan in leefbaarheid 

1,5 

   W een woning bewoont uit de 
bouwperiode 1945-1970  

1,9 

   F minimaal een lid van het huis-
houden heeft met een negatief 
geestelijk welbevinden 

1,4 

   P een alleenstaande is 1,5 

   P weinig sociale contacten heeft 1,5 

   W een eengezinswoning bewoont 2,0 

   P jonger is dan 65 jaar 2,1 

B in een buurt woont die (zeer) 
goed scoort op leefbaarheid 

1,2    

 Noot. Kenmerken zijn gelabeld; P = persoonlijke omstandigheden, F = persoonlijke 

omstandigheden die specifiek met de zelfredzaamheid te maken hebben (functioneren), W 

= indicator die betrekking heeft op de woonsituatie, B= indicator die betrekking heeft op de 

buurt (leefbaarheid).  

 

Het is van belang op te merken dat de meeste van de interacties die zijn ingevoerd 

in het model, geen relevante bijdrage leveren aan de verklaring van niet-

verhuisgeneigdheid. Zo is het alleen het feit dat men een nultredenwoning be-

woont, voldoende om de verhuisgeneigdheid te doen afnemen. Dit heeft maar in 

zeer beperkte mate te maken met de feitelijke beperkingen die men ervaart.   
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5.3.2 Lange termijn verhuizen  

De verklaring van het op lange termijn willen verhuizen is minder succesvol dan de 

verklaring van het niet-verhuizen. Waar het model erin slaagt om van de huishou-

dens die feitelijk niet verhuisgeneigd zijn er ook 87% te identificeren, is die succes-

ratio bij ‘op lange termijn verhuizen’ niet meer dan 32%. Dus: slechts een derde van 

de huishoudens die op lange termijn overweegt te verhuizen, wordt door het mo-

del als zodanig geïdentificeerd. Omgekeerd is het zo dat van degenen die zijn geï-

dentificeerd als ‘lange termijn verhuizers’ ongeveer de helft dat ook daadwerkelijk 

is. De type I fout (ten onrechte als lange termijn verhuizers geïdentificeerd) is dus 

kleiner dan de type II fout (ten onrechte niet als lange termijn verhuizers aange-

merkt).  

De indicatoren die bijdragen aan de kans dat iemand wordt aangemerkt als een 

lange termijn verhuizer zijn opgesomd in Tabel 5-3.. 

Tabel 5-3 Kenmerk en van huishoudens en hun woonsituatie die bepalend zijn voor de 

wens om op lange termijn versus op k orte termijn te willen verhuizen  

Huishouden heeft een grotere kans om op lange 
termijn te willen verhuizen als het…  

Huishouden heeft een grotere kans om op korte 
termijn te willen verhuizen als het…  

 effect  effect 

verhuisd is in de afgelopen 5 jaar n.s. (controlevariabele)  

   P niet gehecht is aan woning, buurt 

en plaats 1,8 

W een (naar eigen oordeel) goed 
onderhouden woning bewoont 

2,2  
  

W een koopwoning bewoont 1,8    

   P weinig sociale contacten heeft 1,7 

 

 

 F minimaal een lid van het huishou-
den heeft met een negatief geeste-
lijk welbevinden 1,4 

 

 

 P sociale contacten heeft in een 
andere gemeente dan de woonge-
meente 1,4 

 
 

 F problemen verwacht met de zelf-
redzaamheid (binnen 5 jaar) 1,7 

F een goede zelfredzaamheid 
heeft 

  
  

 Noot. Kenmerken zijn gelabeld; P = persoonlijke omstandigheden, F = persoonlijke 

omstandigheden die specifiek met de zelfredzaamheid te maken hebben (functioneren), W 

= indicator die betrekking heeft op de woonsituatie, B= indicator die betrekking heeft op de 

buurt (leefbaarheid).  

 

Er kan nog iets meer reliëf aan deze groep worden gegeven door die niet alleen te 

vergelijken met de korte termijn verhuizers maar ook met de niet-verhuizers (Tabel 

5-4).  Dan blijkt dat de lange termijn verhuizers op vrij veel indicatoren hetzelfde 

scoren als de korte termijn verhuizers als die worden vergeleken met de niet-

verhuizers (zie Tabel 5-2).  
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Tabel 5-4 Kenmerk en van huishoudens en hun woonsituatie die bepalend zijn voor de 

wens om op lange termijn te willen verhuizen versus de wens om niet te willen 

verhuizen 

Huishouden heeft een grotere kans om op lange 
termijn te willen verhuizen als het…  

Huishouden heeft een grotere kans om niet te 
willen verhuizen als het…  

 effect  effect 

  verhuisd is in de afgelopen 5 jaar 1,8 

   W een nultredewoning bewoont 1,8 

   P onzeker is over verhuiskansen 1,7 

   P zeer gehecht is aan woning, 
buurt en plaats 1,6 

   P een beperkte kennis van (de 
regels op de) woningmarkt heeft 1,5 

W een koopwoning bewoont 1,5    

P gebeurtenissen heeft meege-
maakt die de (korte termijn) 
verhuisgeneigdheid versterken  1,3 

 

  

 
  

B in een buurt woont die (zeer) 
goed scoort op leefbaarheid 1,4 

W een woning bewoont uit de 
bouwperiode 1945-1970  1,8 

 
  

 
  

W een vooroorlogse eengezinswo-
ning bewoont 2,3 

P jonger is dan 65 jaar 2,0    

W een vooroorlogse woning be-
woont 1,9 

 
  

B In een buurt woont die is ach-
teruitgegaan in leefbaarheid 1,3 

   

 
  

P ouder is dan 65 jaar en in een 
woning zonder tuin woont 2,4 

W een eengezinswoning bewoont 1,6    

 Noot. Kenmerken zijn gelabeld; P = persoonlijke omstandigheden, F = persoonlijke 

omstandigheden die specifiek met de zelfredzaamheid te maken hebben (functioneren), W 

= indicator die betrekking heeft op de woonsituatie, B= indicator die betrekking heeft op de 

buurt (leefbaarheid).  

 

Vooral de situatie dat het huishouden nog relatief jong is en de woning vooroor-

logs is of uit de periode 1945-1970 stamt, speelt in beide gevallen een rol, maar ook 

de leefbaarheid in de buurt versterkt de verhuiswens zowel op de korte als de lange 

termijn. Er zijn echter ook enkele belangrijke verschillen tussen de korte en lange 

termijn verhuizers. Een daarvan heeft betrekking op de indicatoren voor zelfred-

zaamheid. Deze spelen geen rol bij het onderscheid tussen niet-verhuizen en lange 

termijn verhuizen terwijl ze duidelijk wel bepalend zijn voor het onderscheid tus-

sen niet-verhuizen en korte termijn verhuizen. De korte termijn verhuiswens van 

ouderen lijkt daarmee in het bijzonder te worden bepaald door actuele en ver-

wachte problemen met de zelfredzaamheid. De lange termijn verhuiswens is er 

eerder op gericht om die problemen te voorkomen.   



VERKLARENDE ANALYSE VERHUISWENSEN    87 

R I G O  R e s e a r c h  e n  A d v i e s  B V   

5.4 Stayers 

Een aantal mensen blijft tot op hoge leeftijd in dezelfde woning wonen. Als we dit 

afbakenen tot de groep mensen van 75 jaar of ouder die al minimaal 30 jaar in de 

huidige woning woont, gaat het om iets meer dan 8% van alle ouderen (55-plus). 

Onder de 75-plussers kan ongeveer een derde worden aangemerkt als ‘stayer’. Dat 

deze ouderen al lang in hun huidige woning wonen, betekent nog niet dat ze er ook 

willen blijven. De verhuisgeneigdheid onder deze groep is zowel op de korte ter-

mijn als de lange termijn wat hoger dan onder de 75-plussers die in de laatste 30 

jaar wel zijn verhuisd. Om de groep stayers nog wat verder af te bakenen, specifice-

ren we hem  verder tot de 75-plussers met een woonduur van 30 jaar of langer en 

zonder verhuisplannen op de korte termijn. Op die wijze kan 22% van de 75-

plussers als ‘stayer’ worden aangemerkt. 

Om een scherper beeld te krijgen van hoe deze groep eruit ziet, vergelijken we ‘m 

met de andere 75-plussers. Een vergelijking met de totale groep ouderen zou het 

beeld minder scherp maken omdat de vergelijking dan al snel wordt overheerst  

door met de leeftijd samenhangende kenmerken (dan is de groep stayers gemid-

deld minder gezond bijvoorbeeld) die evenwel niet bepalend zijn voor het tot op 

hoge leeftijd in dezelfde woning blijven wonen (dat zou eerder kunnen zijn omdat 

ze juist relatief gezond zijn).   

5.4.1  Typering van de stayers 

De 75-plussers die al meer dan 30 jaar in hun woning wonen en niet van plan zijn 

op korte termijn te verhuizen, kunnen worden onderscheiden van hun leeftijdgeno-

ten die wel zijn verhuisd of van plan zijn dit binnen afzienbare termijn te doen op 

de volgende kenmerken (de meest bepalende kenmerken zijn eerst genoemd): 

 Ze wonen vaker in grote woningen (tweederde woont in een woning met meer 

kamers dan het aantal personen in het huishouden + 1, tegenover 19% voro de 

anderen). 

 Ze hebben gemiddeld genomen lage woonlasten in verhouding tot het inko-

men (30% van deze groep heeft een lage woonquote vergeleken met 15% voor 

de rest) 

 De woningen die ze bewonen zijn overwegend eengezinswoningen (83% van 

de stayers bewoont een eengezinswoning, tegenover 42% voor de anderen) 

 Ze zijn vaker zeer gehecht aan de woning en de buurt  

 Ze hebben vaker dan hun leeftijdgenoten nog een of meer inwonende kinde-

ren. 

 De woningen zijn relatief vaak geen nultredenwoning. 
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Samen met de controlevariabele bouwperiode11 verklaren de genoemde kenmer-

ken ruim 40% in een logistische regressie. Daarbij wordt ruim 85% van de stayers 

correct geïdentificeerd. 

Het is van belang op te merken dat zaken als gezondheid, beperkingen en dergelij-

ke geen overheersende invloed hebben op het onderscheid tussen de stayers en de 

anderen. In andere woorden, de stayers lijken niet zozeer in hun woning te blijven 

wonen omdat ze minder klachten of beperkingen ervaren dan hun leeftijdgenoten 

of omdat hun woning zo goed is aangepast aan de beperkingen die de ouderdom 

met zich meebrengt.  

Er lijken verschillende redenen te zijn waarom deze groep toch niet verhuist: 

Allereerst is er de sterke gehechtheid aan de woning en de buurt. Dit is de meest 

bepalende reden om niet te willen verhuizen voor deze groep vergeleken met de 

anderen die niet meer willen verhuizen. De stayers hebben ook vaker contact met 

buurtgenoten en voelen zich meer thuis in hun buurt dan de andere 75-plussers.   

Het niet-verhuizen van deze groep heeft daarmee een sterk gevoelsmatig bepaalde 

component. Het is niet zo dat deze groep bijvoorbeeld de grootte van de woning 

sterk waardeert. De stayers zijn overwegend van oordeel dat hun huidige woning 

te groot is en te veel kamers heeft. De tevredenheid met de woning op zichzelf 

onderscheidt zich dan ook niet van de andere 75-plussers. Die is in beide groepen 

zeer groot: circa 95% van de 75-plussers is tevreden of zeer tevreden met de huidi-

ge woning.  

Een bijkomende reden waarom deze groep niet geneigd is te verhuizen lijkt te ma-

ken te hebben met de woonlasten. Die lage woonlasten maken het mogelijk dat 

men in de huidige woning blijft wonen en bijvoorbeeld eerder zal aanpassen dan 

verhuizen. De woningen met lage woonlasten zijn vaak koopwoningen waarvan de 

hypotheek nagenoeg geheel is afgelost. Meer dan de helft (53%) van de stayers 

bewoont een koopwoning. Toch is de eigendomsverhouding niet doorslaggevend. 

Ook ouderen in huurwoningen met verhoudingsgewijs (ten opzichte van het inko-

men) lage woonlasten behoren vaker tot de stayers. 

voetnoot 

11  Die variabele wordt opgenomen omdat deze mensen logischerwijs geen woningen kunnen 

bewonen die in de afgelopen 30 jaar zijn gebouwd (hun woonduur is immers langer dan 30 

jaar). Allerlei kenmerken die met die bouwperiode samenhangen en die onderscheidend 

lijken te zijn tussen de stayers en de anderen, zijn dan tautologisch onderscheidend. Door 

te controleren voor de bouwperiode van de woningen, worden dit soort schijneffecten 

vermeden. 
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6 
Cohortverkenningen toekomst 

In dit hoofdstuk wordt – mede gebruik makend van de bevindingen in eerdere 

hoofdstukken – een beeld gegeven van de (mogelijke) effecten van de in aantal 

toenemende groep ouderen op de woningmarkt als geheel. Het dient als achter-

grond bij de verkenningen die in hoofdstuk 4 van het hoofdrapport worden gepre-

senteerd. 

6.1 Demografische verwachtingen 

De vergrijzing van de Nederlandse bevolking zal de komende jaren steeds meer 

zichtbaar worden. Op dit moment is de naoorlogse geboortegolfgeneratie nog te 

typeren als de ‘jongere ouderen’ maar de komende decennia worden zij echt oud.  

Deze ontwikkeling zorgt voor een versterkte toename van het aantal 65-plussers in 

de periode 2010-2015, een versterkte toename van het aantal 75-plussers in de 

periode 2020-2025 en een versterkte toename van het aantal 85-plussers in de 

periode 2030-2035 (zie ook figuur 6-1). 

Als we kijken naar de afzonderlijke leeftijdsklassen dan neemt op de middellange 

termijn – in de periode  tot 2020 – vooral het aantal ouderen in de leeftijdsklasse 

van 65 tot 75 toe. Deze groep neemt in aantal toe van 755.000 in 2007 tot 

1.128.000 in 2020. Een toename van bijna 50% (373.000). De groep ouderen in de 

leeftijd van 75 tot 85 jaar neemt gedurende deze periode met 21% (108.000) toe, 

van 517.000 tot 625.000. De groep 85-plussers groeit als gevolg van de toenemen-

de levensverwachting sterker (met 48%), al blijft deze toename in aantal beperkt 

(een toename 73.000 huishoudens). 

Zeker voor de leeftijdsklassen boven de 75 jaar geldt dat de toename van het aantal 

huishoudens kleiner is dan de toename van het aantal personen. Als gevolg van de 

lagere sterftekansen – van vooral mannen – is er in deze leeftijdsklassen steeds 

vaker sprake van meerpersoonshuishoudens. In figuur 6-2 is dit zichtbaar gemaakt 

aan de hand van het aandeel alleenstaanden naar leeftijdsklasse. In tegenstelling 

tot de oudere leeftijdsklassen zien we bij de jongere ouderen juist een toename van 

het aandeel alleenstaanden. Deze toename heeft te maken met de individualise-
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ring en het toenemende aantal echtscheidingen bij de jongere leeftijdsklassen in 

het afgelopen decennium. 

figuur 6-1 De ontwik keling van het aantal oudere huishoudens naar leeftijd in de periode 

2007-2050 in indexcijfers (2007 = 100) 

 
Bron: CBS 

figuur 6-2 De ontwik keling van het aandeel alleenstaanden naar leeftijd in de periode 

2007-2050  

 
Bron: CBS 

Extramuralisering 

Ouderen wonen steeds vaker zelfstandig. Deze trend wordt niet veroorzaakt door-

dat er mensen uit verpleeg- of verzorgingshuizen weer zelfstandig gaan wonen, 

maar doordat nieuwe generaties steeds langer zelfstandig kunnen blijven. Zij wor-
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den hiertoe mede in staat gesteld door een toenemend aantal zorgwoningen (deels 

als vervanging van verzorgingshuizen) en verbetering van de mogelijkheden om in 

de eigen vertrouwde woning zorg te ontvangen. 

Uiteindelijk komt er echter voor velen een moment dat het echt niet meer anders 

kan. De stap naar een verpleeghuis wordt dan onvermijdelijk. De afname van het 

intramurale aanbod is dan ook eindig. Het CBS gaat er (impliciet) vanuit dat dat 

even na 2015 de transformatie van de zorgsector dusdanig is gevorderd dat er 

niemand meer intramuraal woont, die ook zelfstandig zou kunnen en willen wo-

nen. Vanaf dit jaar laat het CBS de (behoefte aan) intramurale huisvesting weer in 

aantal toe gaat nemen. Omdat er op het punt van de gezondheid (naar leeftijd en 

geslacht) geen enorme verbeteringen zijn te verwachten, neemt de behoefte aan 

intramurale huisvesting vanaf 2015 parallel aan de vergrijzing trendmatig toe. Het 

CBS gaat er in haar prognose vanuit dat het aanbod automatisch met de behoefte 

meegroeit (zie ook figuur 6-3). Of dit in de praktijk ook zo is, moet uiteraard nog 

blijken want de opgaven op dit punt zijn niet gering. 

figuur 6-3 De verwachte ontwik keling van ouderen in instituties in absolute aantallen en 

als aandeel van de totale bevolk ing  

 

Bron: CBS 

6.2 Generaties van de toekomst 
Uit hoofdstuk 2 is gebleken dat de ouderen van nu welvarender zijn dan de genera-
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niet alleen op de extramuralisering waardoor steeds meer ouderen zelfstandig 

wonen. Ook het eigen woningbezit onder ouderen neemt naar verwachting toe en 
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voren komt uit een lage gemiddelde woningbezetting – toe zou kunnen nemen. 

Een en ander kan nader worden geduid als enkele cohortanalyses uit hoofdstuk 2 

worden doorgetrokken naar de toekomst. 

Toekomstvoorspellingen zijn altijd met onzekerheden omgeven. Niemand weet 

immers exact wat de toekomst brengt. Voor de vooruitberekeningen in dit hoofd-

stuk is gebruik gemaakt van een eenvoudige methodiek. Een voorbeeld: Van de 

huishoudens in het cohort 1931-1934 woonde in 2002 40,0% in een eengezins-

koopwoning en in 2006 36,7%. Gedurende periode 2002-2006 is het aandeel dus 

afgenomen met 3,3%. Aan het begin van deze periode was dit cohort gemiddeld 

69,5 jaar en aan het eind 73,5 jaar. Gedurende de periode 2006-2010  bereikt het 

cohort 1935-1938 deze leeftijden. Aangenomen is dat gedurende de periode het 

aandeel voor dit cohort ook met 3,3% afneemt, een gelijke afname als die bij hun 

leeftijdsgenoten van vier jaar geleden plaatsvond. 

tabel 6-1 Voorbeeld vooruitberek eningen (aandeel woonachtig in eengezinsk oopwoni n-

gen 

 waarnemingen voorspelde ontwikkeling 

 
2002 

2006 

2002-2006 

2006-2010 

2010-2014 

2014-2018 

1915 t/m 1918 20,3% 20,1% -0,2%    

1919 t/m 1922 23,7% 22,4% -1,3% -0,2%   

1923 t/m 1926 28,6% 26,0% -2,6% -1,3% -0,2%  

1927 t/m 1930 34,2% 31,1% -3,1% -2,6% -1,3% -0,2% 

1931 t/m 1934 40,0% 36,7% -3,3% -3,1% -2,6% -1,3% 

1935 t/m 1938 45,9% 42,6% -3,3% -3,3% -3,1% -2,6% 

1939 t/m 1942 51,1% 47,9% -3,2% -3,3% -3,3% -3,1% 

1943 t/m 1946 55,2% 52,5% -2,6% -3,2% -3,3% -3,3% 

Bron: WBO 2002 en WoON woningmarktmodule 

 

De verschuivingen in de woonsituatie per cohort die plaatsvonden in de periode 

2002-2006 hebben uiteenlopende oorzaken. In de oudste cohorten speelt selectie-

ve sterfte een rol. De jongste klassen verhuizen om uiteenlopende redenen, de 

mogelijkheden voor verhuizingen zijn direct gekoppeld aan de nieuwbouwproduc-

tie, etc. etc. Omdat we al deze facetten niet afzonderlijk kunnen voorspellen, han-

teren we de hierboven omschreven eenvoudige methode. De uitkomsten zijn dan 

ook indicatief en vooral bedoeld om op inzichtelijke wijze enige cijfermatige hou-

vast te bieden. 

Van één effect weten we wel zeker dat het gaat optreden. Het gaat hier om de in 

paragraaf 6.1 omschreven afname van het aandeel alleenstaanden in de hoogte 

leeftijdsklassen. Dat paren langer met zijn tweeën zijn, kan het aantal verhuizingen 

in de toekomst gaan remmen. Voor de verkenning die volgen, betekent dit dat het 

aandeel in koopwoningen en in eengezinshuizen voor de hogere leeftijdsklassen 
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best wel eens enkele procentpunten hoger uit kan pakken. Aan de andere kant 

geldt dat steeds minder ouderen intramuraal wonen en dat een belangrijk deel van 

het aanbod dat de verzorgingshuizen moet vervangen uit huurwoningen bestaat. 

Het kan zijn dat deze ontwikkelingen elkaar deels opheffen. De toename van het 

aantal alleenstaanden onder jongere ouderen heeft waarschijnlijk een minder 

groot effect. Zij wonen vaak ook op dit moment al alleen en de huidige woonsitua-

tie is in de berekeningen als uitgangspunt genomen. 

Het eigendom van een woning 

Nederland kent steeds meer eigenaarbewoners. In 2002 lag het aandeel koopwo-

ningen nog op 54% procent van de voorraad en in 2006 was dit aandeel toegeno-

men tot 56%. Ook het aandeel ouderen met een eigen woning neemt gestaag toe. 

In 2002 had 39% van de 65-plussers een eigen woning en in 2006 lag dit aandeel 

op 42%. Ook de groep eigenaarbewoners begint zichtbaar te vergrijzen. 

figuur 6-4 Het aandeel eigenwoningbezit naar cohort in 2002 en 2006 

 

Bron: WBO 2002 en WoON 2006 

 

De vergrijzing van de groep eigenaarbewoners zal in de komende jaren verder 

doorzetten. Bij gevolg zal het aandeel eigenaarbewoners onder de groep ouderen 

sterk toenemen. Als de trend van de periode 2002-2006 wordt doorgezet, dan heeft 

in 2010 46% van de 65-plussers een koopwoning, in 2015 50%, in 2020 53% en in 

2025 56%. Deze toename van het aandeel oudere eigenaarbewoners wordt veroor-

zaakt door (1) het beperkte aantal ouderen dat verhuist en (2) het feit dat het me-

rendeel van de ouderen als men verhuist, binnen het betreffende segment ver-

huist. In hoofdstuk 4 is omschreven dat een zeer beperkt aantal ouderen die hun 

hele leven in een huurwoning hebben gewoond, op latere leeftijd alsnog de stap 

naar de koopsector zetten. De omgekeerde stap –van koop naar huur – ligt meer 
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voor de hand, maar het merendeel van de verhuisgeneigde eigenaarbewoners 

zoekt opnieuw naar een koopwoning. 

In figuur 6-4 staat nog eens aangeven dat het aandeel eigenwoningbezit in de 

verschillende cohorten die nu 55 jaar of ouder zijn, nauwelijks is veranderd over de 

periode 2002-2006. Dit betekent dat het aandeel eigenwoningbezit onder 55 tot 60 

jarigen anno 2008 een goede indicator is voor het aandeel eigenwoningbezit van 

65 tot 70 jarigen in 2018.  In figuur 6-5 staat aangegeven hoe het aandeel eigen 

woningbezit per leeftijdsklasse zich bij een voortzettende trend zal gaan ontwikke-

len. Van de groep 60 tot 65 jarigen is het aandeel eigenwoningbezit in de periode 

2002-2006 toegenomen van 57% naar 60% en in 2020 zal het aandeel verwachting 

verder zijn toegenomen tot 64%. Voor de groep 80 tot 85 jarigen geldt dat het 

aandeel in de periode 2002-2006 is toegenomen van 29% naar 30% en dat het 

aandeel naar verwachting versnelt toe gaat nemen tot 36% in 2010 en 45% in 

2020. 

figuur 6-5 Het aandeel eigenwoningbezit naar leeftijdsk lasse in 2002,  2006,  2010 en 2020  

 

Bron: WBO 2002 en WoON 2006, bewerking RIGO 

Woningtype en –grootte 

De sterke toename van het aandeel oudere eigenaarbewoners is mede een gevolg 

van het feit dat als oudere eigenaarbewoners verhuizen, dit veelal van de ene 

koopwoning naar de andere koopwoning is. Hierbij maakt men dan in veel gevallen 
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de 50 jaar verhuizen er dus meer mensen van een eengezins- naar meergezinswo-

ning dan andersom en op jongere leeftijd geldt het omgekeerde. 

figuur 6-6 Het aandeel huishoudens in een eengezinswoning en in een woning met meer 

dan 4 k amers 

 

Bron: WBO 2002 en WoON 2006 

Als de generaties in de toekomst hetzelfde blijven handelen als hun leeftijdsgeno-

ten in de periode 2002-2006, dan verandert er op dit punt opvallend weinig in de 

woonsituatie van ouderen (zie ook figuur 6-7). Op dit moment woont tussen de 65 

en 70 procent van de 65 tot 75 jarigen in een vier kamerwoning en/of een eenge-

zinswoning en bij een voortzettende trend zal dit in 2020 nog altijd het geval zijn.  

Bij deze toekomstverkenning geldt dat de toename van het aandeel alleenstaanden 

bij de huishoudens van 75 jaar en ouder kan leiden tot andere verhuispatronen. 

Het kan zijn dat de stappen van groot naar klein en/of van laagbouw naar appar-

tement hierdoor in de toekomst minder vaak worden gezet. Echter: ook de afgelo-

pen jaren is het aantal alleenstaande afgenomen en toch is het aandeel in meerge-

zinswoningen min of meer gelijk gebleven (zie ook hoofdstuk 2). Kortom: Op dit 

punt zijn er weinig verschillen te verwachten tussen de toekomstige en huidige 

generaties ouderen.  

Als het aandeel ouderen in eengezinswoningen – zie hoofdstuk 3 -vanwege zuinig 

ruimtegebruik als probleem wordt beschouwd, dan neemt dit probleem toe als 

gevolg van de toename van het aantal ouderen. Het is echter niet zo dat de toe-

komstige generaties zich op dit punt ‘negatief’ zullen onderscheiden van de huidi-

ge generatie ouderen. Dit echter met de kanttekening dat de preferenties van ou-

deren wellicht wel kunnen wijzigen. Hiermee is hier geen rekening gehouden. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1
9

1
1

 t
/m

 1
9

1
4

1
9

1
5

 t
/m

 1
9

1
8

1
9

1
9

 t
/m

 1
9

2
2

1
9

2
3

 t
/m

 1
9

2
6

1
9

2
7

 t
/m

 1
9

3
0

1
9

3
1

 t
/m

 1
9

3
4

1
9

3
5

 t
/m

 1
9

3
8

1
9

3
9

 t
/m

 1
9

4
2

1
9

4
3

 t
/m

 1
9

4
6

1
9

4
7

 t
/m

 1
9

5
0

1
9

5
1

 t
/m

 1
9

5
4

1
9

5
5

 t
/m

 1
9

5
8

1
9

5
9

 t
/m

 1
9

6
2

1
9

6
3

 t
/m

 1
9

6
6

1
9

6
7

 t
/m

 1
9

7
0

1
9

7
1

 t
/m

 1
9

7
4

1
9

7
5

 t
/m

 1
9

7
8

1
9

7
9

 t
/m

 1
9

8
2

cohort (geboortejaar)

eengezins 2002

eengezins 2006

4 of meer kamers 2002

4 of meer kamers 2006



96    COHORTVERKENNINGEN TOEKOMST 

R I G O  R e s e a r c h  e n  A d v i e s  B V  

figuur 6-7 Het aandeel ouderen in een eengezinswoning en/of een woning met vier of 

meer k amers naar leeftijdsk lasse in 2002,  2006,  2010 en 2020  

 

Bron: WBO 2002 en WoON 2006, bewerking RIGO 

Consequenties wonen met zorg 

In behoefteramingen op het gebied van wonen met zorg wordt vaak gewerkt met 

kengetallen. Aanvankelijk waren dit de IWZ-kengetallen (Innovatieprogramma 

Wonen en Zorg). Later heeft het AAK (Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg) 

het stokje overgenomen.12 De kengetallen gaan uit van een theoretische wijk met 

10.000 inwoners en geven aan welk aanbod aan wonen met zorg in deze wijk in 

2015 benodigd is. Het gaat om theoretische wijk, omdat het gaat om een wijk die 

een exacte afspiegeling vormt van de Nederlandse bevolking. Feitelijk is elke wijk 

anders. Vandaar dat vaak wordt overgestapt op leeftijdspecifieke kengetallen (bij-

voorbeeld: per 250 inwoners in de leeftijd van 65-70 jaar is 1 beschermde woon-

vorm benodigd en 7 verzorgde woonvormen). 

In de praktijk blijken deze kengetallen goed gebruikt te kunnen worden voor het 

ramen van de zorgbehoefte. Dat is ook weinig verwonderlijk gegeven het in hoofd-

stuk 2 geconstateerde feit dat de gezondheidsproblemen nauw samenhangen met 

de leeftijd en dat deze samenhang in de tijd vrij onveranderlijk is. Over de ramin-

gen van (fysieke) woonruimten ontstaat in de gemeentelijke beleidspraktijk vaak 

meer discussie. 

Dit heeft in de eerste plaats te maken met begripsverwarringen (zie ook de bijlage 

bij het hoofdrapport over definities). Er bestaat veel discussie over wat ‘geschikte 

woningen’ en wat ‘aanpasbare woningen’ zijn. Dit niet in de laatste plaats omdat 

geschiktheid en aanpasbaarheid in feite geleidelijke schalen zijn en dat de vraag 

voetnoot 

12  Toekomstscenario’s en planologische kengetallen wonen en zorg: AAK-kengetallen, AAK, 

Utrecht, Mei 2004. 
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wat ‘geschikt’ is per persoon kan verschillen al naar gelang de gebreken en de ge-

zinssituatie. Ook de kengetallenmethodiek draagt bij aan de verwarring. Het gaat 

hier om een statische benadering, waarbij geen rekening wordt gehouden met de 

vraag hoe de ouderen van de toekomst wonen.  

Gegeven de beperkte verhuisgeneigdheid van ouderen ligt het echter voor hand 

hier juist wel rekening mee te houden. In de meeste gevallen zullen ouderen im-

mers – ook als de gebreken intreden – alles op alles zetten om in hun vertrouwde 

woning te blijven wonen. Dit geldt in versterkte mate voor de groeiende groep 

eigenaarbewoners. Doordat het zorgaanbod steeds mobieler wordt, zullen zij hier 

bovendien steeds vaker in slagen. 

Op basis van de analyses zoals eerder in deze paragraaf gepresenteerd, is het mo-

gelijk op dit punt wat meer duidelijkheid te bieden. Hierbij kijken we naar de huidi-

ge en de toekomstige woonsituatie van ouderen met matige of ernstige beperkin-

gen. Van deze groep zal de toekomstige zorgvraag voor een belangrijk deel afkom-

stig zijn. Overigens geldt dat deze groep niet in totaliteit een beroep doet op de 

zorgsector. Een deel weet zich – al dan niet via mantelzorg – prima zelf te redden. 

In figuur 6-8 is de verwachte woonsituatie van de groep ouderen met matige of 

ernstige beperkingen weergegeven.  In totaal neemt deze groep toe van 801.000 in 

2006 naar 1.035.000 in 2020. Er mag dus een forse toename van de behoefte aan 

wonen met zorg worden verwacht. In de gemeentelijke beleidspraktijk wordt deze 

toename vaak vrijwel direct vertaald in een uitbreidingsopgave die via nieuwbouw 

en aanpassing van de voorraad moet worden gerealiseerd. Niet zelden wordt daar-

bij naar woningcorporaties gekeken bij het realiseren van deze opgave. 

figuur 6-8 De verwachte woonsituatie van ouderen met matige of ernstige beperk ingen 

 

Bron: WBO 2002 en WoON 2006, bewerking RIGO 
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In werkelijkheid manifesteert de toenemende behoefte aan wonen met zorg zich 

echter vooral in de koopsector. Van de totale toename van 234.000 gaat het in 70% 

van de gevallen om eigenaarbewoners. De behoefte aan wonen met zorg in de 

huursector neemt tot 2020 landelijk slechts met 13% toe, van 543.000 naar 

612.000.  

Bij deze raming geldt dat het aandeel huishoudens met personen met matige of 

ernstige beperkingen in de tijd per leeftijdklasse constant is gehouden. In hoofd-

stuk 2 is immers aangetoond dat de langere levensduur slechts in beperkte mate 

samen gaat met een betere gezondheid. Echter, het kan zijn dat de gezondheid wel 

wat verbetert en dat daardoor het aantal ouderen met beperkingen wordt over-

schat. Aan de andere kant geldt echter dat het aanbod aan intramurale huisvesting 

in de periode tot 2020 verder wordt afgebouwd en dat daardoor in de toekomst 

meer ouderen met beperkingen zelfstandig zullen wonen. Daarnaast geldt dat er  

in toenemende mate sprake is van tweepersoonshuishoudens, waardoor de kans 

dat een van beide leden met gebreken kampt, wordt verdubbeld. 

Los van deze kanttekeningen geldt dat met zekerheid is te stellen dat behoefte aan 

(intensieve) zorg steeds vaker afkomstig zal zijn van eigenaarbewoners. Zij kunnen 

met specifieke zorgpakketten en aanpassingen aan de eigen woning in staat zijn 

(of: worden gesteld) zo lang mogelijk in hun huidige woning te blijven wonen. De 

behoefte aan woonzorgcomplexen in de sociale huursector zal ook toenemen, 

maar deze toename houdt zeker geen gelijke tred met de vergrijzing en het toene-

mende aantal 75-plussers. Kengetallenmethodieken gaan hier wel vanuit en zou-

den dus kunnen leiden tot een overschatting van de opgaven op dit front. 

6.3 Kwantitatieve effecten 

Beperkte verdringingseffecten 

Gegeven de toename van het aantal ouderen in eengezinswoningen is het niet 

onlogisch te veronderstellen dat de jongere gezinnen hierdoor minder aan bod 

komen. Er kan immers maar een huishouden in een woning wonen en als er al een 

ouder huishouden woont, dan is er voor een jonger (startend) gezin geen plek. 

In totaal neemt het aantal oudere huishoudens in eengezinswoningen naar ver-

wachting toe met 492.000 in de periode 2006-2020. Deze toename vindt volledig 

plaats in de koopsector. Hier neemt het aantal 55-plussers toe met 512.000, terwijl 

het aantal ouderen in eengezinshuurwoningen afneemt met zo’n 20.000 (tabel 

6-2). Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat het totale aanbod aan 

eengezinshuurwoningen als gevolg van verkoop af kan nemen. Hierdoor kan het 

kleinere aantal ouderen in dit segment wel een groter aandeel ‘bezet houden’ en 

kan dus alsnog verdringing optreden.  

In totaal woonden er in 2006 1.119.000 ouderen in eengezins koopwoningen (tabel 

6-2). Het gaat hier om 34% van het totaal aan bewoonde eengezins koopwoningen. 

Bovenstaande toename betekent dat van de huidige voorraad aan eengezins 

koopwoningen – dus geen rekening houden met netto uitbreiding van de voorraad 

- er in 2020 maar liefst 50% wordt bewoond door ouderen. Een dergelijk percenta-
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ge lijkt aanleiding voor bezorgdheid. Een nadere blik op de verwachte huishouden-

ontwikkeling van jongere huishoudens biedt echter een belangrijke relativering. 

tabel 6-2 Het aantal ouderen naar woonsituatie in 2006 en 2020 in absolute aantallen en 

als aandeel van de bewoonde woningvoorraad in 2006  

  2006    2020    

  Koop  Huur  Koop  huur  

  

eengezins 

m
eergezins 

E
engezins 

M
eergezins 

E
engezins 

M
eergezins 

eengezins 

M
eergezins 

A
bsoluut (x 

1.000) 

55 tot 65 jaar 577 66 225 173 797 123 232 251 

65 tot 75 jaar 350 58 213 192 534 125 220 249 

75 tot 85 jaar 159 43 149 217 234 71 120 201 

85 jaar en ouder 33 13 31 76 65 23 27 111 

Totaal 1.119 180 619 658 1.631 342 599 811 

%
van de be-

w
oonde voor-

raad 1-1-2006 

55 tot 65 jaar 18% 13% 17% 10% 24% 24% 17% 15% 

65 tot 75 jaar 11% 12% 16% 11% 16% 25% 17% 15% 

75 tot 85 jaar 5% 9% 11% 13% 7% 14% 9% 12% 

85 jaar en ouder 1% 2% 2% 5% 2% 5% 2% 7% 

Totaal 34% 36% 46% 39% 50% 68% 45% 48% 

Bron: WoON 2006 / RIGO 

 

Het aantal meerpersoonshuishoudens onder de 55 jaar neemt in de periode van 

2006 tot 2030 (sterk) af. Over de periode van 2007 tot 2020 gaat het hier per saldo 

om een afname van 320.000 huishoudens: gemiddeld 25.000 per jaar (tabel 6-3). 

Gedurende deze zelfde periode neemt het aantal ouderen in eengezinswoningen 

toe met zo’n 35.000 per jaar. Dit betekent dat er potentiële verdringing van jongere 

huishoudens is van ongeveer 10.000 woningen per jaar. Het is echter de verwach-

ting dat de netto uitbreiding van de voorraad aan eengezinswoningen minimaal 

gelijk is aan dit effect.  

Gedurende de jaren 2002-2006 bedroeg de netto uitbreiding van de woningvoor-

raad met eengezinswoningen zo’n 14.500 per jaar.  Deze netto uitbreiding kan de 

komende jaren wat dalen, omdat de grote VINEX-locaties afgebouwd raken en de 

nadruk meer op binnenstedelijke woningbouw komt te liggen. Het lijkt echter on-

waarschijnlijk dat de netto uitbreiding ver beneden de 10.000 eengezinswoningen 

gemiddeld per jaar uit zal komen. Dit niet in de laatste plaats omdat jonge gezin-

nen met kinderen voor gemeenten een zeer aantrekkelijke doelgroep zijn, mede 

vanwege het mogelijk afnemende draagvlak voor (bepaalde) voorzieningen als 

gevolg van de vergrijzing. 
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figuur 6-9 De ontwik keling van het aantal huishoudens onder 55 jaar naar eenpersoons - 

en meerpersoonshuishoudens  

 

Bron: CBS 

tabel 6-3 De ontwik keling van het aantal huishoudens onder 55 jaar naar alleenstaand en 

meerpersoons 

  2007 2020 2007-2020 

Alleenstaand 15 tot 25 jaar 286 304 18 

 25 tot 35 jaar 460 507 47 

 35 tot 45 jaar 363 336 -27 

 45 tot 55 jaar 329 429 100 

 totaal 1.438 1.576 138 

Meerpersoons 15 tot 25 jaar 182 192 10 

 25 tot 35 jaar 780 766 -14 

 35 tot 45 jaar 1.165 863 -302 

 45 tot 55 jaar 1.054 1.040 -14 

 totaal 3.181 2.861 -320 

Bron: CBS 

 

Op termijn meer dynamiek 

Er zijn verschillende gebeurtenissen die een verhuisketen in gang kunnen zetten. 

Relatief veel aandacht gaat hierbij uit naar nieuw toegevoegde woningen. Naast 

nieuwbouw gaat het hier om splitsing en herbestemming van – voormalig – niet 

woongebouwen. Ook het gaan samenwonen van twee alleenstaande huishoudens 

levert een nieuw beschikbare woning. Daarnaast kunnen woningen (op-)nieuw 

beschikbaar komen voor de reguliere markt doordat een periode van gebruik als 

tweede woning en/of recreatiewoning wordt beëindigd. Ook kan het zijn dat een 

keten in gang wordt gezet doordat huishoudens emigreren naar het buitenland. In 

een enkel geval komen woningen vrij doordat de bewoners permanent institutio-
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neel gaan wonen (kloosters, gevangenissen, etc.). En tenslotte komen woningen 

vrij doordat de – voormalige – bewoner(s) naar een verzorgings- of verpleeghuis 

verhuizen of overlijden. Met name deze laatstgenoemde start van een verhuisketen 

is vanuit het oogpunt van vergrijzing interessant. Steeds vaker zullen woningen 

vrijkomen omdat de alleenstaande bewoner komt te overlijden.  

figuur 6-10 Indicatie van het aantal woningen dat jaarlijk s vrijk omt als gevolg van sterfte  

 

Bron: CBS, bewerking RIGO 

 

In 2007 gaat het hierbij naar schatting om een ongeveer 50.000 woningen op jaar-

basis. Het gaat hier om een minimaal aantal, want de landelijke sterftekansen zijn 

bij deze berekening van toepassing verklaart op de alleenstaanden. Dit terwijl be-

kend is dat alleenstaanden hogere sterftekansen hebben. De nieuwbouwproductie 

in hetzelfde jaar lag op een recordhoogte van 80.000. Sterfte is dus op dit moment 

al een belangrijke motor achter de doorstroming op de woningmarkt. Tot 2025 

neemt het aantal woningen dat vrijkomt als gevolg van sterfte jaarlijks toe met 

zo’n 900 woningen. Voor de periode tot 2015 geldt overigens dat deze toename 

van het door sterfte vrijkomend aanbod grotendeels teniet wordt gedaan door de 

afname van het aantal verhuizingen naar verzorgings- en verpleeghuizen (zie ook 

paragraaf 6.1). Pas na dit jaar zal het aantal vrijkomende per saldo echt toe gaan 

nemen.  

Na 2025 neemt de groei van het vrijkomend aanbod door sterfte zelfs toe tot 1.400 

gemiddeld per jaar (tot 2040, waarna de groei weer afneemt). Door deze ontwikke-

lingen komen er in 2020 ruim 60.000 woningen vrij door sterfte en in 2035 is het 

aantal woningen dat vrijkomt door sterfte naar verwachting gelijk aan de record-

productie van afgelopen jaar: 80.000 woningen. 
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De komende decennia zal de dynamiek op de woningmarkt als gevolg van sterfte 

sterk toe gaan nemen. Daar komt bij dat het in toenemende mate eigenaarbewo-

ners zijn die komen te overlijden. In 2007 lag dit aandeel rond de 35% van de door 

sterfte beschikbaar gekomen woningen. In 2025 is dit aandeel naar verwachting 

toegenomen tot tegen de 50% van de vrijkomende woningen. Voor de kinderen (of 

andere erfgenamen) van de overledenen geldt dat hiermee (een flink) vermogen 

beschikbaar komt. Een deel van de generatie starters die er nu niet in slaagt een 

koopwoning te bemachtigen zal hier via deze weg in de toekomst alsnog in kunnen 

slagen. Voor de groep jongeren die er heden ten dagen niet in slagen een koopwo-

ning te bemachtigen ontstaat er op de langere termijn een soort van ‘generatiege-

bonden segregatie’: de jongeren waarvan de ouders geen koopwoning hadden, 

zullen er in de toekomst zelf ook geen kunnen bemachtigen. 
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EINDNOTEN 

 

 

                                                                    

i  Cohorten worden ingedeeld op basis van de leeftijd van het ‘hoofd huishouden’. Traditio-

neel is dit de ‘hoofdbewoner’ of ‘de hoofdkostwinner’ en in laatste instantie de oudste in leeftijd in 

een huishouden. Er zijn nadelen en voordelen verbonden aan deze keuze. Belangrijkste voordeel is 

dat hierdoor een redelijke vergelijking tussen eenpersoons en meerpersoonshuishoudens kan 

worden gemaakt. Als bijvoorbeeld van de ‘gemiddelde leeftijd’ van de volwassen leden van een 

meerpersoonshuishouden zou worden uitgegaan, zijn meerpersoonshuishoudens alleen al om die 

reden gemiddeld jonger dan  eenpersoonshuishoudens. Een nadeel van het gebruik van de leeftijd 

van het ‘hoofd huishouden’ is dat het hoofd van het huishouden kan veranderen (bijvoorbeeld na 

sterfte) waardoor het huishouden in een ander (vaak jonger) cohort terecht kan komen.  

ii  Deze methode komt overeen met de door het CBS gehanteerde manier om een onder-

scheid te maken tussen lage inkomens (decielen 1 t/m 4), middeninkomens (decielen 5 t/m 8) en 

hoge inkomens (decielen 9 en 10). De grenzen voor de decielgroepen worden daarbij overigens 

vastgesteld voor de totale populatie en niet alleen voor de ouderen. Als dat laatste zou worden 

gedaan dan zou alleen binnen de groep ouderen kunnen worden vergeleken.  

iii  Dit inkomensbegrip is in de verschillende WBO’s en het WoON constant gehouden hoewel 

het gedurende die periode wel op andere input is gebaseerd. In 2002 en 2006 is het afgeleid uit 

gegevens van belastingen (variabele: Vromhh). In eerdere jaren zijn de inkomens berekend op basis 

van opgaven van de respondenten in het onderzoek zelf. De variabelen die hierbij zijn gehanteerd 

zijn Inkvar (1998) en Bsinkhh (1994), waarbij is geselecteerd op geldigheid van het inkomen 

(otb=0). Inkomensgegevens voor het WBO 1990 (meetjaar: 1989) zijn wel beschikbaar maar om 

verschillende redenen moeilijk vergelijkbaar met de andere jaren. Allereerst is er de stelselherzie-

ning die in 1990 is ingevoerd n.a.v. het belastingplan van de commissie Oort. Ten tweede is het 

inkomensbegrip gewijzigd: zo worden vanaf 1990 het vermogensinkomen en de auto van de zaak 

wel meegerekend en daarvoor niet. De gegevens uit het WBO1990 zijn dan ook niet opgenomen in 

deze analyses. 

iv  Inkomensbronnen zijn in de verschillende jaargangen WBO’s in sterk verschillende formats 

bevraagd waardoor een vergelijking niet mogelijk is voor afzonderlijke inkomenscomponenten. De 

reeks die vergelijkbaar kon worden gemaakt heeft betrekking op de componenten: loon of salaris, 

winst uit eigen bedrijf, VUT, (pre)pensioen, en (aanvullend) pensioen. Indien zowel het hoofd huis-

houden als de partner een inkomen uit een van die bronnen heeft, is het huishouden als ‘tweever-

diener’ gerekend. AOW is buiten beschouwing gelaten omdat dit niet onderscheidend is. 

v  Daarbij is het overigens door de vraagstelling: ‚Wat is het totaal geleende bedrag van de 

afgesloten hypotheek/hypotheken?‛ niet eenduidig is of dit de resterende hypotheek is of het 

oorspronkelijk geleende bedrag.  

vi  CBS (2007), Gezondheid en zorg in cijfers 2007, Centraal Bureau voor de Statistiek, Voor-

burg/Heerlen, 2007, ISBN 978-90-357-191740 

vii  In deze indicator is zowel een eventuele gerealiseerde verhuizing (naar een andere woning) 

meegeteld waarbij gezondheid als reden heeft meegespeeld als een gewenste verhuizing (naar 

ofwel een andere woning ofwel een instelling) waarin gezondheid een reden is om te willen ver-

huizen. Het gaat hierbij niet noodzakelijk om de situaties waarbij gezondheid de belangrijkste 

reden was maar om die situaties waarin gezondheid op z’n minst is genoemd als reden. Beide 

reden (vorige en gewenste verhuizing) zijn samengenomen om de indicator zoveel mogelijk te 

stabiliseren.  Voor de verschillende jaargangen WBO’s is de vraagstelling m.b.t. verhuisredenen 

niet altijd dezelfde geweest. Een belangrijk onderscheid is dat in 1994 en 1990 alleen is gevraagd 

naar de belangrijkste verhuisreden en dat in de latere edities steeds meerdere redenen konden 
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worden opgegeven. In potentie levert dit dus een onderschatting op van de mate waarin gezond-

heid een reden heeft gespeeld in 1990 en 1994. Voor 1994 leverde dit ook een atypisch beeld op. 

Die jaargang is om die reden verder buiten de analyses gehouden. Het cijfer over 1990 moet als 

indicatief worden beschouwd en ligt waarschijnlijk hoger dan uit de figuren naar voren komt.   

viii  We gebruiken voor deze vergelijking over de verschilende WBO’s de variabele ‘type6’, die het 

(beleidsmatig gedefinieerde) onderscheid maakt tussen goedkope, middeldure en dure huur- en 

koopwoningen. Het voordeel van deze variabele is de continuïteit. Er moet echter wel rekening 

worden gehouden met de beleidsmatige kleuring van de grenzen. Om die reden is het goed om 

eventuele ontwikkelingen binnen een doelgroep te bezien in de context van de totale ontwikkeling 

in de voorraad.  

 

 

ix  

Prijsklassen huur: De huurprijs (de basishuur) is maatgevend voor de prijsklassen 

goedkoop, betaalbaar en duur. Het betreft de volgende grenswaarden in de ge-

bruikte WBO’s 

 

 WBO 1990 WBO1994 WBO1998 WBO2002 WoON 2006 

goedkoop  t/m  490 t/m  590 t/m  700 t/m € 358 t/m € 392 

betaalbaar t/m  650 t/m  790 t/m  940 t/m € 479 t/m € 525 

duur  >  650 > 790 > 940 > € 479 > € 5258 

 

Prijsklassen koop: Er zijn geen wetten, regelingen of beleidsmaatregelen die aan-

leiding geven voor zo’n indeling. De gehanteerde grenzen in de gebruikte WBO’s 

worden bepaald door de volgende grenswaarden  

 

 WBO 1990 WBO1994 WBO1998 WBO2002 WoON 2006 

goedkoop:  t/m  120 t/m  145 t/m  210 t/m € 150 t/m € 170 

betaalbaar: t/m  160 t/m  175 t/m  300 t/m € 210. t/m € 240 

duur:  >  160 > 175 >300 > € 210 > € 240 

  


