
 

 

RIGO Research en Advies 
Woon- werk- en leefomgeving 
www.rigo.nl 

 

 

EINDRAPPORT 

 

 

Ouderen over de drempel? 

Evaluatie van de seniorenmakelaar 

 

 

   



De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toe-

lichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt 

vermeld. RIGO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron foto voorpagina: Vidomes.  

  



 

 

RIGO Research en Advies BV 
De bewoonde omgeving 
www.rigo.nl 

 

 

 

RIGO Research en Advies 
Woon- werk- en leefomgeving 
www.rigo.nl 

 

 

EINDRAPPORT 

 

 

Ouderen over de drempel? 

Evaluatie van de seniorenmakelaar 

 

   

 

Opdrachtgever 

Vidomes 

Auteurs 

Sjoerd Zeelenberg, Marijn Sleurink en Jeroen Buitendijk 

Rapportnummer 

P26980 

Uitgave 

Februari 2014 

 

 

 

RIGO Research en Advies BV 

De Ruyterkade 112C  

1011 AB Amsterdam 

Postbus 2805 

1000 CV Amsterdam  

020 522 11 11 

info@rigo.nl  www.rigo.nl  

 



  

Inhoud 

1 Vooraf 1 

2 Over de seniorenmakelaar 3 

3 Ruim twee jaar seniorenmakelaar 6 

4 Ervaringen, overwegingen en motieven 17 

5 Conclusies en aanbevelingen 26 

1.1 Doelen en onderzoeksvragen 1 

1.2 Onderzoeksopzet en leeswijzer 1 

1.3 Betekenissen 2 

2.1 De seniorenmakelaar sinds mei 2011 3 

2.2 Werkwijze en beleid 3 

2.3 ‘Tools’ samengevat 4 

3.1 245 huurders, 96 verhuizingen 6 

3.2 Volkshuisvestelijke effecten 8 

3.3 Financiële effecten 13 

3.4 Conclusies 15 

4.1 Ervaringen van deelnemers die zijn verhuisd 17 

4.2 Woningzoekenden die (voorlopig) afzien van verhuizen 20 

4.3 ‘Niet actief zoekenden’ 21 

4.4 Aftersales-enquête 22 

4.5 Bevindingen seniorenmakelaar 22 

4.6 Conclusies 23 

5.1 Terug naar de onderzoeksvragen 26 

5.2 Het doel bereikt 27 

5.3 Toekomst voor de seniorenmakelaar 27 



  

Bijlage 1. Bronnenoverzicht 29 

Bijlage 2. Gespreksleidraad 30 

 

 



 1 

1 Vooraf 

Woningcorporatie Vidomes werkt sinds augustus 2011 met een seniorenmakelaar. De 

seniorenmakelaar ondersteunt senioren die een woning huren bij Vidomes bij het 

zoeken naar andere woonruimte. In de afgelopen twee jaar zijn de activiteiten en 

resultaten van de seniorenmakelaar door Vidomes gemonitord. Nu is het tijd de b a-

lans op te maken. Deze rapportage bevat de evaluatie van de seniorenmakelaar.  

1.1 Doelen en onderzoeksvragen 

Vidomes heeft de volgende doelstellingen geformuleerd voor de seniorenmakelaar
1
: 

 Meer (schaarse) eengezinswoningen vrijmaken  door senioren te ‘verleiden’ te 

verhuizen. Het streven is jaarlijks 25 tot 30 (extra) woningen vrij te maken.  

 Verminderen van de leegstand in kwetsbare seniorencomplexen door juist deze 

complexen onder de aandacht te brengen van senioren.  

 Kennis over de seniore huurders vergroten ; dit is één van de strategische doelen 

van Vidomes.  

De evaluatie zal antwoord geven op de vraag in hoeverre deze doelstellingen zijn b e-

reikt. Dat gebeurt door antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen : 

1. Hoeveel geslaagde verhuizingen uit schaarse woningen, waarbij de sen iorenmake-

laar een rol heeft gespeeld, zijn gerealiseerd?  

2. Wat is voor de deelnemers de doorslaggevende reden geweest te verhuizen?  

3. Waaruit bestond de meerwaarde van de seniorenmakelaar?  

4. Wat was het financiële effect van de gestimuleerde verhuizingen?  

5. Welke mogelijkheden zijn er om de seniorenmakelaar in de toekomst succesvol in 

te zetten?  

1.2 Onderzoeksopzet en leeswijzer 

Voor deze evaluatie is gebruik gemaakt van een combinatie  van diverse bronnen. Een 

volledig overzicht daarvan is opgenomen in de bijlage van  dit rapport.  

Hoofdstuk 2, waarin de werkwijzen en het beleid van de seniorenmakelaar staan b e-

schreven, is gebaseerd op interne stukken van Vidomes (zoals het Plan van Aanpak en 

de Tussenevaluatie) en achtergrondgesprekken. Hoofdstuk 3 is gebaseerd op cijfers 

over de verhuizingen waarbij de seniorenmakelaar een rol heeft gespeeld. In hoofd-

stuk 4 staan de ervaringen en overwegingen van recent verhuisde huurders en de 

seniorenmakelaar centraal. Het rapport wordt afgesloten met conclusies in hoofdstuk 

5. 

 

1
  Afgeleid van het Plan van Aanpak en de Tussenevaluatie.  
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1.3 Betekenissen  

Bij de evaluatie van de seniorenmakelaar komen verschillende begrippen aan de orde. 

De belangrijkste zetten we hieronder op een rijtje, voorzien van de betekenis die de 

begrippen in het beleid van Vidomes en het dagelijks verkeer hebben.  

 Een woning claimen. De seniorenmakelaar kan een aangeboden woning cla i-

men, wat inhoudt dat deze met voorrang wordt toegewezen aan een kand i-

daat die door de makelaar is geselecteerd, mits er niet door een urgent w o-

ningzoekende op die woning wordt gereageerd. De seniorenmakelaar kan al-

leen woningen van Vidomes zelf claimen.  

 Schaarse woning. Onder een schaarse woning wordt verstaan 1) alle eenge-

zinswoningen en 2) alle appartementen groter dan 80m2 met minimaal 4 k a-

mers. Beide met een huurprijs onder de huurprijsgren s.  

 Gewild aanbod. Met gewild aanbod wordt gedoeld op vrijkomende huurwo-

ningen die populair zijn. In de praktijk bepalen de seniorenmakelaar en 

woonconsulent gezamenlijk of er sprake is van ‘gewild aanbod’.   

 Kwetsbare woning. Dit zijn de moeilijk verhuurbare woningen van Vidomes;  

in de praktijk vaak tweekamerwoningen.  
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2 Over de seniorenmakelaar 

Dit hoofdstuk is gewijd aan Vidomes’ beleid ten aanzien van en de werkwijze van de 

seniorenmakelaar.  

2.1 De seniorenmakelaar sinds mei 2011 

De seniorenmakelaar van Vidomes is sinds mei 2011 actief. Na een paar maanden 

voorbereidingstijd is het daadwerkelijke makelen in augustus 2011 begonnen. De 

werkzaamheden van de seniorenmakelaar zijn divers. In algemene termen helpt de 

seniorenmakelaar seniore huurders van Vidomes bij het zoeken en vinden van een 

geschikte nieuwe woning. De drempels die de makelaar daarbij wegneemt, verschillen 

van geval tot geval (waarover later meer).  

Het bestaan van de seniorenmakelaar is onder andere onder de aandacht gebracht 

door middel van een artikel in een Woonmagazine van Vidomes en lokale media. 

Huurders worden ook via andere kanalen van Vidomes geattendeerd op de diensten 

van de seniorenmakelaar, zoals het contact met het KCC en de website en natuurlijk 

tijdens de andere contactmomenten, zoals die met de wijk- en woonconsulenten.  

2.2 Werkwijze en beleid 

Het initiatief voor ondersteuning door de seniorenmakelaar ligt in principe bij de 

huurder. Pas nadat een huurder kenbaar heeft gemaakt geïnteresseerd te zijn in de 

mogelijkheden van de seniorenmakelaar, neemt de seniorenmakelaar contact op met 

de huurder en gaat de seniorenmakelaar langs voor een vrijblijvend gesprek.  

Dit vrijblijvende gesprek vindt in de regel plaats bij de huurder thuis. Tijdens het g e-

sprek vormt de seniorenmakelaar zich een beeld van de persoonlijke situatie, de ver-

huiswens, de woonwensen, de mogelijkheden en eventuele knelpunten.  

De seniorenmakelaar probeert bewoners gerust te stellen door te vertellen over de 

positieve ervaringen die ze heeft met de senioren die ze al he eft geholpen met ver-

huizen. 

Tijdens dit gesprek benadrukt de seniorenmakelaar dat de bewoners pas zullen ve r-

huizen als ze een woning hebben gevonden die voldoet aan de woonwensen en goed 

aansluit bij de levensfase waarin ze zitten. Tot die tijd kunnen de b ewoners gewoon 

blijven zitten waar ze zitten en zal de seniorenmakelaar verder zoeken. Ook kan de 

seniorenmakelaar de zoektocht staken of op de lange baan schuiven als de bewoners 

zich bedenken. Het zoektraject is dus vrijblijvend. Volgens de seniorenmakel aar geeft 

deze vrijblijvendheid juist het vertrouwen om het zoektraject te starten.  

De seniorenmakelaar probeert ook praktische drempels weg te nemen. Zo kan de 

makelaar senioren in contact brengen met bijvoorbeeld een verhuisbedrijf of een 

schilderbedrijf dat ervaring heeft met het werken met senioren (en vaak de werkwijze 

op deze doelgroep heeft toegesneden) en daarbij een scherpe prijs rekenen. Ook is 

het mogelijk om een ‘voor-voor-inspectie’ te doen, zodat er een inschatting gemaakt 
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kan worden van de eventuele herstelkosten in verband met het opleveren van de 

woning. In uitzonderlijke gevallen gaat de seniorenmakelaar mee tijdens het bezicht i-

gen van de nieuwe woning.  

De mate waarin de seniorenmakelaar ondersteuning biedt, hangt af van de zelfre d-

zaamheid van de huurder en de woning die deze huurder achterlaat. Uitgangspunt is 

dat huurders zoveel mogelijk zelf naar een woning zoeken.  

Indien de huurder zelf – of met hulp van kinderen of buren – kan reageren op het 

aanbod en een niet-schaarse woning achterlaat, bestaat de ondersteuning van de 

seniorenmakelaar voornamelijk uit het ‘op weg helpen’. In het geval dat een zelfred-

zame huurder een schaarse woning achterlaat, blijft de seniorenmakelaar, na het op 

weg helpen betrokken bij het zoekproces door vanaf d e zijlijn mee te kijken en de 

kandidaten te attenderen op aanbod waar zij uit zichzelf niet op zouden reageren.  

Voor huurders die niet zelf kunnen reageren (bijvoorbeeld omdat ze niet over internet 

beschikken), reageert de seniorenmakelaar namens hen. Voordat ze een reactie 

plaatst, wordt de huurder gebeld om te kijken of de woning inderdaad voldoet aan de 

woonwensen. Huurders mogen zo vaak als ze willen op woningen reageren en woni n-

gen weigeren. In de praktijk hoeft de seniorenmakelaar zelden heel vaak te  reageren 

voor een kandidaat. Er is dus nog geen aanleiding geweest om hier een grens aan te 

stellen.  

2.3 ‘Tools’ samengevat 

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat het werk van de seniorenmakelaar maatwerk 

is. De bijdrage of ondersteuning die de makelaar levert, verschilt van kandidaat tot 

kandidaat, afhankelijk van de persoonlijke situatie. Dat maakt het niet eenvoudig om 

de afzonderlijke middelen of ‘tools’ die de makelaar kan inzetten, om bepaalde drem-

pels weg te nemen, te onderscheiden. Toch doen we hieronder een poging, waarbij 

we onderscheid maken tussen zeven ‘tools’.  

1. Op weg helpen. De seniorenmakelaar kan huurders van Vidomes op weg helpen 

met het zoeken naar een woning. Denk dan bijvoorbeeld aan het inschrijven bij 

Woonnet Haaglanden, het bekend maken met het zoeken naar een woning of het 

helpen formuleren van de woonwensen.  

2. Koudwatervrees wegnemen. De seniorenmakelaar kan, door uit te leggen hoe het 

zoeken van een woning en verhuizen in zijn werk gaan, ‘koudwatervrees’ bij 

huurders wegnemen. Denk bijvoorbeeld ook aan het in contact brengen van 

huurders met een verhuisservice of schilderbedrijf .  

3. Attenderen op passend aanbod . De seniorenmakelaar houdt het actuele woning-

aanbod op Woonnet Haaglanden in de gaten en kan huurders attenderen op aa n-

bod dat past bij hun woonwensen en situatie.  

4. Reageren namens een huurder. Behalve het in de gaten houden van het aanbod 

kan de seniorenmakelaar ook reageren namens de huurder. Dit doet de seni o-

renmakelaar alleen na overleg met de kandidaat.  
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5. Claimen van een woning. De seniorenmakelaar kan een woning claimen voor een 

kandidaat. Claimen houdt in dat de seniorenmakelaar de woning met voorrang 

kan toewijzen aan een kandidaat, mits er geen urgenten op de woning reageren. 

Het beleid van Vidomes is dat dit alleen gebeurt voor kandidaten die een ‘schaar-

se woning’ achterlaten.  

Valt de te claimen woning onder het ‘gewilde aanbod’ van Vidomes, dan kan 

slechts 1 op de 5 woningen geclaimd worden. Op deze manier wordt voorkomen 

dat reguliere kandidaten verdrongen worden door kandidaten van de senioren-

makelaar. 

6. Vergoeding. De seniorenmakelaar kan een beperkte (verhuiskosten)vergoeding 

aanbieden als deze de doorslag geeft voor kandidaten om te verhuizen. Dit g e-

beurt alleen bij senioren die een ‘schaarse woning’ van Vidomes achterlat en.  

7. Uitzondering op inkomensgrens. De seniorenmakelaar kan bij huurders die een 

schaarse woning achterlaten een uitzondering maken op de inkomensnorm bij 

woningtoewijzing van €34.229. Dat betekent dat indien zij een hoger inkomen 

hebben, zij toch in aanmerking kunnen komen voor een huurwoning onder de 

huurprijsgrens.  

8. Uitzondering op de leeftijdgrens. De seniorenmakelaar kan kandidaten ‘dispensa-

tie’ verlenen als zij jonger zijn dan de leeftijdgrens voorschrijft. Dit kan gebeuren 

als dat passend wordt geacht bij het woonmilieu in het betreffende complex.  
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3 Ruim twee jaar seniorenmakelaar 

Vidomes’ seniorenmakelaar is ruim twee jaar aan het makelen. Waar we in het vorige 

hoofdstuk de werkwijze en het beleid hebben beschreven, gaan we in dit hoofdstuk in 

op de resultaten. We analyseren de gesprekken die de seniorenmakelaar heeft ge-

voerd, de verhuizingen die zijn gerealiseerd en de volkshuisvestelijke en financiële 

effecten als gevolg daarvan.  

De gegevens voor deze evaluatie bestrijken de periode augustus 2011 tot begin n o-

vember 2013.  

3.1 245 huurders, 96 verhuizingen 

In de afgelopen (ruim) twee jaar heeft de seniorenmakelaar contact gehad met 245 

huurders van Vidomes. Gemiddeld dus ruim twee keer per week. Dat ging in de mees-

te gevallen gepaard met huisbezoeken. Twee van de drie huurders (155 in totaal) 

woonden in zogenaamde ‘schaarse woningen’ van Vidomes.  

Het contact tussen seniorenmakelaar en huurder kwam op allerlei manieren tot 

stand. Zo zijn er senioreninformatieavonden georganiseerd in 2011, waren er meerde-

re open huizen en is er een artikel opgenomen in het Vidomes-magazine. Daarnaast 

hebben andere klantcontacten met Vidomes (bijvoorbeeld in verband met onde r-

houd) en mond-op-mondreclame via het persoonlijke netwerk een belangrijke rol 

gespeeld in het onder de aandacht brengen van de diensten van de seniorenmakelaar.  

Niet alle huurders die contact hebben gehad met de seniorenmakelaar zijn daadwe r-

kelijk verhuisd. Uiteindelijk hebben 96 huishoudens de stap naar een nieuwe woning 

gemaakt. Op één kandidaat na waren dit allemaal huurders van Vidomes. 58 van de 

96 verhuizers lieten een schaarse woning achter (60%).  

Geclaimde woningen 

De seniorenmakelaar heeft in een kwart van de gevallen de gewenste woning ‘ge-

claimd’. Dit gebeurde om precies te zijn bij 27 verhuizingen. In tabel 3-1 is een over-

zicht van de geclaimde woningen opgenomen.  

Het uitgangspunt van Vidomes is dat de seniorenmakelaar alleen woningen claimt  

voor huurders die een schaarse woning achterlaten. In de praktijk is ook voor huu r-

ders die een niet schaarse woning achterlaten door de seniorenmakelaar geclaimd. In 

totaal heeft de seniorenmakelaar 22 keer een woning geclaimd voor een huurder in 

een schaarse woning en 5 keer voor een niet schaarse woning. De seniorenmakelaar 

heeft bij 8 huurders van schaarse woningen gebruik gemaakt van de ‘tool’ om uitzo n-

dering te maken op de inkomens- of leeftijdgrens.  
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tabel  3 -1  O ve rz icht  ge c la imde won ingen  

22 schaarse vrijkomende woningen 5 niet-schaarse vrijkomende woningen 

Waarvan: 
 
 6x uitzondering op inkomensgrens 
 2x uitzondering op leeftijdsgrens  
 14x geen extra tools 

waarvan: 
 
 2x voorstromen binnen hetzelfde complex 
 1x in verband met achterlaten MIVA-woning 
 1x naar vrije sector huurwoning van Vidomes 
 1x onbekend 

 

Kenmerken van de deelnemers 

Wie waren de huishoudens die van de diensten van de seniorenmakelaar gebruik 

hebben gemaakt? In figuur 3-1 staan cirkeldiagrammen waarin de verhuizers zijn uit-

gesplitst naar huishoudenssamenstelling, leeftijd en inkomen.  

f iguur  3- 1  Achte rg rondke nmer ken  ve rhu ize rs   

 

 

In de figuur is te zien dat meer dan de helft van de huishoudens die verhuisd zijn uit 

één persoon bestaat en dat de grootste groep ouder is dan 75 jaar. Sinds 2011 zijn 

woningcorporaties verplicht om ten minste 90% van de woningen die zij verhuren met 

een huurprijs tot de huurtoeslaggrens toe te wijzen aan huishoudens met een inko-

men tot €34.229 (2013)
2
. In figuur 3-1 is te zien dat 28% van de nieuwe huurders, die 

van de diensten van de seniorenmakelaar gebruikt maakten, een inkomen heeft b o-

ven de inkomensgrens van €34.229. Dat is dus ruim meer dan de ‘10%’. Vidomes kiest 

 

2
  Deze verplichting is vastgelegd in de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch 

belang toegelaten instellingen volkshuisvesting (DAEB-regeling) uit 2010. In deze regeling 

zijn de voorwaarden vastgelegd waaronder woningcorporaties staatssteun mogen ontvan-

gen. Hiermee voldoet Nederland aan de eisen die de Europese Commissie eind 2009 gesteld 

heeft. 
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er bewust voor een deel van de 10%-ruimte te gebruiken voor senioren die een 

schaarse woning achterlaten, of die een relevante inkomensdaling in het verschiet 

hebben liggen. Het grootste deel van de nieuwe huurders (44%) heeft een inkomen 

onder de huurtoeslaggrens.  

3.2 Volkshuisvestelijke effecten 

In deze paragraaf gaan we in op de volkshuisvestelijke effecten van de verhuizingen 

waarbij de seniorenmakelaar een rol heeft gespeeld. Dit doen we aan de hand van 

gegevens over de seniorenmakelaar van Vidomes, die we koppelen aan cijfers over de 

woonruimteverdeling in de regio Haaglanden in de periode januari 2010 tot en met 

december 2012. Voordat we op deze analyse ingaan, lichten we de aanpak toe, aan de 

hand van de verhuisketentheorie.  

Verhuisketentheorie3 

Een verhuizing binnen de sociale huursector staat nooit op zichzelf, maar is onderdeel 

van een keten van verhuizingen, de zogenaamde verhuisketen. Zo’n keten in de socia-

le huursector wordt gestart doordat een huurder de sector verlaat (gaat naar de pa r-

ticuliere sector of de koopsector) of overlijdt, twee huurders gaan samenwonen of 

een nieuwbouwwoning wordt opgeleverd. De nieuwe huurder van die vr ijkomende 

woning kan op zijn beurt een woning achterlaten die beschikbaar komt. Dit noemen 

we de tweede schakel in de keten. Een verhuisketen eindigt altijd met een starter.  

In tabel 3-1 is het idee van verhuisketens schematisch weergegeven. Bovendien is het 

veronderstelde effect van de verlenging van de keten te zien door de inzet van de 

seniorenmakelaar.  

De seniorenmakelaar start geen nieuwe keten op. Door de seniorenmakelaar komen 

ook niet meer seniorenwoningen vrij. Wel heeft  de seniorenmakelaar invloed op wie 

de vrijkomende seniorenwoning gaat huren. Met andere woorden: de seniorenmake-

laar beïnvloedt welke woning er wordt achtergelaten en wat dus de tweede schakel in 

de keten is (woning 2 in tabel 3-2).  

De vraag is dus of na inmenging van de seniorenmakelaar seniorenwoningen vaker 

worden verhuurd aan mensen die een schaarse woning achterlaten. Bovendien is het 

idee dat een schaarse woning een langere verhuisketen oplevert, wat nog een extra 

volkshuisvestelijk effect betekent. Het vervolg van deze analyse is dan ook gericht op 

twee vragen:  

1. Komen, wanneer een seniorenwoning wordt toegewezen, na inmenging van 

de seniorenmakelaar andere woningen vrij dan zonder inmenging van de s e-

niorenmakelaar?  

2. Is het vervolg van de keten van de schaarse woningen langer dan het vervolg 

van de keten van niet-schaarse woningen? 

 

3
  Voor een uitgebreide toelichting op de verhuisketentheorie, zie ‘Meer schakels in de keten, 

evaluatie van het ‘Verlengde verhuisketens’, RIGO & Platform31 (2012). 
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f iguur  3- 2  Vo lkshu isv este l i j ke  ef f ecten  aan  d e  hand van  ve rhu isket ens   

 

Meer schaarse woningen 

Om op de eerste vraag antwoord te geven, maken we een vergelijking tussen de vri j-

komende woningen na toewijzing van seniorenwoningen mét en zonder inmenging 

van de seniorenmakelaar. Daarom hebben we voor de periode januari 2010 – juli 2012 

van alle toegewezen seniorenwoningen in Haaglanden onderzocht wat voor woning 

de nieuwe huurder achterliet
4
.  

In tabel 3-2 zijn de uitkomsten van die vergelijking weergegeven. Te zien is dat in de 

reguliere verhuisketens 35% van de toewijzingen van seniorenwoningen de volgende 

schakel in de categorie ‘overig / onbekend’ valt. Dit zijn verhuringen aan doorstro-

 

4
  Dit hebben we gedaan door van alle verhuringen in die periode te achterhalen of de woning 

die de nieuwe huurder achterliet binnen zes maanden opnieuw is verhuurd. Vervolgens he b-

ben we de bij de als ‘seniorenwoning’ gelabelde woningen onderscheid gemaakt tussen de 

woningen waarbij de seniorenmakelaar een rol heeft gespeeld en de ‘reguliere’ toewijzingen. 

In totaal gaat het in die periode om ruim 2.800 toegewezen seniorenwoningen.  
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mers uit de regio, waarbij de oude woning niet teruggevonden kan worden in de lijst 

met nieuwe verhuringen. Dit is bijvoorbeeld het geval wann eer de nieuwe huurder 

een koopwoning achterlaat, de oude woning wordt gesloopt, verkocht of geliberal i-

seerd. Het kan ook gaan om starters, of mensen van buiten de regio. Daarnaast zit 

hier ook een administratieve fout: de koppeling van de bestanden geeft geen 100% 

match, waardoor we niet in staat zijn alle verhuringen te achterhalen welke woning 

de nieuwe huurder achterliet. In de cijfers eindigt de verhuisketen dan terwijl deze in 

werkelijkheid doorgaat
5
. 

Van 65% van de toegewezen seniorenwoningen zonder inmenging van de makelaar is 

wel bekend wat de volgende schakel in de keten is. In de meeste gevallen (32%) w a-

ren dat niet schaarse woningen. 26% van de nieuwe huurders stonden geregistreerd 

als starter of hebben een woonplaats buiten de regio, wat een zeke r einde van de 

verhuisketen betekent. ‘Slechts’ 7% van de nieuwe huurders van seniorenwoningen in 

Haaglanden laat een beschikbare schaarse woning achter die daadwerkelijk vrijkomt. 

Logischerwijs is een klein deel daarvan een schaarse woning van Vidomes . 

tabel  3 -2  V erge l i j k ing  van  v r i jko mende won ingen  n a  toew ijz ing  van  sen io ren w o -

n ing  op  regul ie re  wi jze  ( l inks )  en  na  in meng ing  van  de  sen io renma ke laar  ( rec hts )  

 
Reguliere verhuisketens 

Verhuisketens met 
seniorenmakelaar 

Volgende schakel (woning 2) Aantal Percentage Aantal Percentage 

Overig / onbekend 961 35% 0 0% 

Starter / van buiten de regio 701 26% 0 0% 

Schaarse woning Vidomes 26 1% 58 60% 

Schaarse woning overige corporatie 168 6% 0 0% 

Niet-schaarse woning 872 32% 38 40% 

Totaal 2.728 100% 96 100% 

 

Kijken we in tabel 3-2 naar de volgende schakels van de toewijzingen waarbij de sen i-

orenmakelaar een rol heeft gespeeld, dan is allereerst te zien dat alle nieuwe huu r-

ders een vrijkomende woning achterlieten. Dat is vanzelfsprekend, maar een groot 

verschil met reguliere verhuisketens. 60% van de door de seniorenmakelaar vrijge-

speelde woningen zijn schaarse woningen. De overige woningen zijn niet -schaarse 

woningen. Dat percentage ligt aanmerkelijk hoger dan bij reguliere verhuisketens.  

Op basis hiervan kunnen we concluderen dat de seniorenmakelaar veel meer 

schaarse woningen vrijspeelt dan normaal gesproken  bij de toewijzing van senio-

renwoningen het geval is.  

 

5
  Dit is een bekende rekenonzekerheid bij het analyseren van toewijzingsbestanden, zeker bij 

het reconstrueren van verhuisketens.  
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Langere verhuisketens 

Tot zover hebben we gezien dat in de verhuisketens waar de seniorenmakelaar een rol 

in speelt meer schaarse woningen vrijkomen. De volgende vraag is of deze schaarse 

woningen ook langere verhuisketens tot gevolg hebben. Om hier antwoord op te kri j-

gen kijken we naar de verhuisketens van alle verhuringen in de periode januari 2010 – 

juli 2012
6
. Dit zijn in totaal ruim 25.000 verhuringen. 

In tabel 3-3 staan de relatieve aantallen van de volgende schakels na toewijzing van 

schaarse of niet-schaarse woningen. Te zien is dat een schaarse woning van Vidomes 

in de verhuisketen in 8% van de gevallen wordt gevolgd door een andere schaarse 

woning (2% van Vidomes en 6% van een andere corporatie).  In 36% van de gevallen 

volgt een niet-schaarse woning en in 20% van de gevallen is de nieuwe huurder een 

starter of komt van buiten de regio. Van de overige 36% van de gevallen valt de vo l-

gende schakel in de categorie ‘overig / onbekend’.  

tabel  3 -3  Vo lgende s chak e l  in  de  ve rhu isketen  per  type  woning ,  re lat ie f  

Volgende schakel Schaarse 
woning 

Vidomes 

Schaarse 
woning 
overige 

corporatie 

Niet-
schaarse 
woning 

Starter / 
van buiten 

de regio 
Overig / 

onbekend Totaal Vrijkomende woning 

Schaarse woning Vidomes 2% 6% 36% 20% 36% 100% 

Schaarse woning overige corporatie < 1% 5% 32% 24% 38% 100% 

Niet-schaarse woning < 1% 2% 19% 43% 37% 100% 

 

Uit tabel 3-3 valt niet alleen op te maken dat bij vrijkomende schaarse woningen 

meer woningen volgen in de keten (het percentage starters / huurders van buiten de 

regio is immers aanmerkelijk lager dan bij de niet -schaarse woningen), maar ook 

meer schaarse woningen. Dat duidt erop dat de schaarse woningen gemiddeld gen o-

men langere verhuisketens tot gevolg hebben.  

De verhuisketens van 96 seniorenwoningen 

Het verschil in lengte van verhuisketens waarbij de seniorenmakelaar wel of geen rol 

heeft gespeeld, kunnen we benaderen door de totale verhuisketens van seniorenw o-

ningen te simuleren. Dat doen we door de gegevens in tabel 3-2 en tabel 3-3 te com-

bineren. Daarbij vergelijken we de totale verhuisketens van de 96 seniorenwoningen 

die na inmenging van de seniorenmakelaar zijn toegewezen, met 96 ‘reguliere’ to e-

wijzingen.  

Te zien is in tabel 3-4 (eerste rij) dat wanneer de seniorenmakelaar een rol speelt in 

de toewijzing van 96 seniorenwoningen er 140 verhuizingen volgen in de keten. Dat 

 

6
  Met uitzondering van de seniorenwoningen waarvoor de seniorenmakelaar een nieuwe 

huurder heeft gevonden; het is methodisch zuiverder die er hier uit te laten.  
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betekent een gemiddelde verhuisketenlengte van 2,5 (dat is inclusief de seniorenwo-

ning). Bijna de helft daarvan (65) zijn schaarse woningen.  

In tabel 3-2 hebben we gezien dat bij de verhuurde seniorenwoningen waar de senio-

renmakelaar niet betrokken was, van grofweg een derde (35%) van de huurders niet 

weten wat zij achterlieten of waar zij vandaan kwamen (de categorie ‘overig / onb e-

kend’). Het grootste deel van deze huurders zal geen vrijkomende woning achterlaten 

(door bijvoorbeeld sloop of verkoop of omdat ze van buiten de regio komen); een 

klein deel zal een administratieve fout in de koppeling van bestanden zijn. We schat-

ten die laatste fout op hooguit 5%
7
. Dat betekent dat we aannemen dat 30% van de 

nieuwe huurders van seniorenwoningen geen vrijkomende woning achterlaten.  

Zouden de 96 seniorenwoningen zijn toegewezen zonder inmenging van de senioren-

makelaar (tabel 3-4, tweede regel), dan ligt het totaal aantal verhuizingen dat daar op 

volgt veel lager, namelijk op 55. De gemiddelde verhuisketenlengte is in die gevallen 

ook veel lager, namelijk 1,6. Ook uit dit verschil blijkt dat de inmenging van de seni-

orenmakelaar zijn vruchten afwerpt.   

  

 

7
  Het is moeilijk precies te achterhalen waar sprake is van een administratieve fout, maar we 

gaan ervan uit dat deze voornamelijk op zal treden wanneer het oude adres een toevoeging 

heeft in het huisnummer (dus bijvoorbeeld 12A of 113-1). Van de categorie ‘overig / onbe-

kend’ gaat dit om 6% van de adressen van de nieuwe huurders; de overige 94% kunnen we 

redelijkerwijs uitsluiten om dat het starters zijn of omdat ze een woonadres buiten de regio 

hebben opgegeven. In zijn geheel komt dit neer op 2,5%. Om aan de veilige kant te gaan  zit-

ten gaan we in de simulatie ervan uit dat 5% van de seniorenwoningen verhuurd wordt aan 

huurders waarvan we de achtergelaten sociale huurwoning niet kunnen terugvinden vanwe-

ge een administratieve fout in het systeem. Voor deze 5% zetten we de verhuiske ten dan ook 

wel voort in de simulatie. 
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tabel  3 -4  S imu lat ie  van  d e  tota le  ve rhu isk etens  va n  96  vr i jko mende  sen iore nw o -

n ingen  

  

Schaarse  
woning  

Vidomes 

Schaarse 
woning  ove-
rige corpora-

tie 
Niet-schaarse 

woning Totaal 

Gemiddelde 
lengte ver-
huisketen 

Seniorenmakelaar 60 5 75 140 2,5 

Zonder seniorenmakelaar 1 8 46 55 1,6 

 

Andere woningen 

Naast de langere gemiddelde lengte van de ketens waar de seniorenmakelaar een rol 

speelt, laat tabel 3-4 ook iets anders zien: inmenging van de seniorenmakelaar leidt 

tot het vrijkomen van ándere woningen. De seniorenmakelaar speelt meer schaarse 

woningen van Vidomes vrij, waar zonder seniorenmakelaar een groot deel van de 

woningen in de ketens niet-schaarse woningen zullen zijn.  Deze conclusie wordt 

duidelijk als we de gesimuleerde totale verhuisketen van de seniorenmakelaar in de 

tabel vergelijken met de gesimuleerde verhuisketens zonder seniorenmakelaar  (on-

derste rij). Uit die vergelijking blijkt dat door de seniorenmakelaar 59 extra schaarse 

woningen van Vidomes vrijkomen
8
. De seniorenmakelaar zorgt er ook voor dat er 3 

schaarse woningen van andere corporaties minder vrijkomen. Tot slot komen er 29 

niet-schaarse woningen meer vrij
9
.  

3.3 Financiële effecten 

Naast de volkshuisvestelijke effecten van de seniorenmakelaar zijn er ook financiële 

effecten. De verwachting is dat door de inzet van de seniorenmakela ar de huurop-

brengsten hoger worden als gevolg van extra huurharmonisatie. Deze paragraaf bevat 

de analyse van de voorhanden zijnde gegevens over huurharmonisatie. We maken 

hiervoor gebruik van een modelmatige benadering van Vidomes.  

We kijken eerst naar de harmonisatiewinst van de schaarse woningen. Vervolgens 

zetten we een aantal getallen met betrekking tot het financiële effect van de seni o-

renmakelaar op een rij.  

 

8
  60 minus 1. 

9
  Waarvan zo’n 11% een woning van Vidomes is, afgaand op de vrijkomende woningen in de 

analyseperiode.  
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Harmonisatiewinst bij schaarse woningen 

Vidomes heeft voor de schaarse woningen in haar bez it berekend wat het verschil is 

tussen de werkelijke huur en de streefhuur
10

. Hieruit blijkt dat de werkelijke huurprijs 

van schaarse woningen die door 65-plussers worden bewoond €77 lager ligt dan de 

beleidsmatige streefhuur van die woning. Bij mutatie gaat de huur dus in principe met 

€77 omhoog, wat een jaarlijkse extra kasstroom van €924 oplevert. 

Voor het berekenen van de totale opbrengsten als gevolg van huurharmonisatie g e-

bruikt Vidomes de methodiek van de bedrijfswaardeberekening. Daarbij moet een 

aanname worden gedaan ten aanzien van de termijn waarop schaarse woningen vrij 

zouden zijn gekomen, indien de seniorenmakelaar er niet was geweest. Op basis van 

de ervaringen van Vidomes is die aanname dat een verhuizing door de seniorenmake-

laar van iemand van jonger dan 70 jaar er voor zorgt dat de woning 10 jaar eerder 

vrijkomt. Is de persoon ouder dan 70, dan wordt uitgegaan van 5 jaar. 

In paragraaf 3.2 hebben we gezien dat bij de 96 verhuringen, waarbij de seniorenma-

kelaar een rol heeft gespeeld, er 58 schaarse woningen zijn vrijgekomen. Van die 

huurders is 43% jonger dan 70 jaar en 57% ouder
11

. Dat betekent dat we uit kunnen 

gaan van 10 jaar eerdere huurharmonisatie voor 25 schaarse woningen en 5 jaar ee r-

dere huurharmonisatie voor 33 schaarse woningen. Dit alles betekent een extra kas-

stroom met een netto contante waarde
12

 van (afgerond) €334.000.  

Echter, er worden ook kosten gemaakt. Doordat de schaarse woningen eerder mut e-

ren, is er eerder sprake van onderhoudskosten. Vidomes schat die extra kosten op 

€1.000 per mutatie, wat de extra kasstroom voor de 58 schaarse woninge n met 

€58.000 vermindert. 

Al met al kunnen we concluderen de mutaties van 58 schaarse woningen een posi-

tief effect heeft gehad op de kasstroom van Vidomes met een netto contante waa r-

de van zo’n €276.000  

Financieel effect seniorenmakelaar 

Natuurlijk is het zo dat in het geval dat er geen seniorenmakelaar was geweest, er ook 

sociale huurwoningen waren vrijgekomen; dat werd inzichtelijk in  tabel 3-4. Ook voor 

deze woningen zou sprake zijn van huurharmonisatie en dus een verhoging van de 

huuropbrengsten. Uiteindelijk is het dus de vraag hoe die effecten zich verhouden tot 

het financiële effect van de inspanningen van de seniorenmakelaar.   

Uit de vergelijking van de totale verhuisketens in paragraaf  3.2 (in het bijzonder tabel 

3-4) weten we het volkshuisvestelijk effect van de seniorenmakelaar. Dat volkshui s-

vestelijk effect is in de linker kolom van tabel 3-5 weergegeven.  

 

10
  Uitgaande van 90% van maximaal redelijk waarbij de huren zijn afgetopt op de aftopping s-

grenzen.  

11
  Vidomes ging in eerdere berekeningen uit van 40% - 60%; dat blijkt een accurate inschatting.  

12
  De netto contante waarde houdt er rekening mee dat bedragen in de toekomst minder 

waard zijn dan in het heden. 
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tabel  3 -5  F inanc ië le  e f fec t  sen io ren make laar  voo r  Vido mes  (N CW )  

Volkshuisvestelijk effect 
Aantal  

woningen 
Huuropbrengsten Onderhoudskosten 

Financieel effect 
voor Vidomes 

Schaarse Vidomes woningen 59 € 339.000 € -59.000 € 280.000 

Schaarse woningen overige corporaties -8 € - € - €- 

Niet-schaarse woningen Vidomes 3 € 14.000 € -3.000 € 11.000 

Niet-schaarse woningen overige corporaties 26 € - € - € - 

 

Van de schaarse woningen van Vidomes kunnen we – analoog aan de redenatie in de 

vorige paragraaf – het financiële effect voor Vidomes beredeneren. Dat effect heeft 

een netto contante waarde die ligt op €280.000. 

Het financiële effect van de huurharmonisatie van niet -schaarse woningen van Vi-

domes kunnen we analoog aan de schaarse woningen berekenen
13

. Deze netto con-

tante waarde ligt op €11.000.  

Het feit dat door inmenging van de seniorenmakelaar minder (of andere) woningen 

bij andere corporaties vrijkomen heeft geen financieel effect voor Vidomes. Vandaar 

dat deze rijen in tabel 3-5 de waarde ‘€ –‘ hebben  

Al met al ramen we het financiële effect van de mutaties waarbij de seniorenmake-

laar (indirect) een rol heeft gespeeld op €291.000. 

Overige kosten  

Naast de financiële effecten met betrekking tot huuropbrengsten en onderhoud zijn 

er bijkomende kosten in verband met de seniorenmakelaar. Denk aan ar beidskosten 

en bureaukosten die met het werk van de makelaar en de verhuizingen samenhangen. 

Een betrouwbare inschatting van deze kosten is op basis van dit onderzoek moeilijk te 

geven. In de tussenevaluatie van Vidomes (2012) wordt een bedrag van €50.000 g e-

noemd aan jaarlijkse kosten voor de seniorenmakelaar en vergoedingen.  

3.4 Conclusies 

In ruim twee jaar tijd bracht de seniorenmakelaar een bezoek aan 245 huurders van 

Vidomes. Dat is een behoorlijk aantal. 4 van de 10 van die huurders zijn inmiddels 

verhuisd; in totaal gaat het om 96 huishoudens. Qua leeftijd, huishoudenssamenste l-

ling en inkomen behoren zij precies tot de doelgroep van de seniorenmakelaar.  

Van die verhuisde huishoudens liet 2/3 een schaarse woning van Vidomes achter. Dat 

is veel meer dan normaal gesproken bij vrijkomende seniorenwoningen. De betrok-

kenheid van de seniorenmakelaar bij 96 verhuizingen heeft ertoe ge leid dat er 85 

meer woningen vrijkwamen, waarvan 59 schaarse woningen van Vidomes.  

 

13
  Aan de hand van analyses van Vidomes schatten we de gemiddelde huurharmonisatie van 

deze woningen op zo’n €62 per maand.  
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Het idee dat de seniorenmakelaar meer schaarse woningen vrijmaakt dan gebruikelijk 

bij toewijzingen van seniorenwoningen klopt  dus. Die schaarse woningen leiden bo-

vendien tot langere verhuisketens.  

Het werk van de seniorenmakelaar leidt vooral tot meer doorstroming binnen de e i-

gen voorraad van Vidomes. Waar normaal gesproken de nieuwe huurders van seni o-

renwoningen ook uit woningen van andere corporaties komen (schaars en ni et-

schaars), of vanuit een ander segment van de markt, komen ze nu allemaal uit een 

huurwoning van Vidomes, en relatief vaak uit een schaarse huurwoning van Vidomes. 

Daar zit een belangrijk positief effect.  

Ook uit financieel oogpunt is het werk van de seniorenmakelaar voor Vidomes de 

moeite waard. Het saldo van de totale verhuisketens valt ruim – netto contact ge-

maakt – zeer positief uit en overtreffen de extra kosten.  

De veronderstellingen over wat de seniorenmakelaar zou moeten doen, blijken dus in 

de praktijk zo te werken. Wat de overwegingen van de verhuisde huishoudens waren, 

en wat de rol of toegevoegde waarde is geweest van de seniorenmakelaar, is onde r-

werp van het volgende hoofdstuk.  
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4 Ervaringen, overwegingen en motieven 

In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat door inmenging van de seniorenmakelaar 

meer schaarse woningen van Vidomes vrijkomen. Dit hoofdstuk is gewijd aan de erva-

ringen en overwegingen van de huurders die gebruikmaakten van de diensten van de 

seniorenmakelaar. Waarom verhuisden ze? Wat was de betekenis van seniorenmake-

laar voor hun en welke belemmeringen of drempels heeft de seniorenmakelaar weg 

kunnen nemen?  

Een hoofdstuk in 6 onderdelen 

De hoofdstuk is gebaseerd op verschillende bronnen. Paragraaf 4.1 gaat over de erva-

ringen van huurders die zijn verhuisd, met behulp van de seniorenmakelaar en is g e-

baseerd op interviews. De paragrafen 4.2 en 4.3 zijn gewijd aan de achtergronden en 

motivaties van respectievelijk huurders die afzagen van verhuizen en huurders die 

hebben aangegeven op dit moment niet actief naar een woning te willen zoeken. 

Paragraaf 4.4 bevat de uitkomsten van de aftersales-enquête van Vidomes, specifiek 

over de seniorenmakelaar. In 4.5 komt de makelaar in figuurlijke zin zelf aan het 

woord. Het hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies.  

4.1 Ervaringen van deelnemers die zijn verhuisd 

Deze paragraaf is gebaseerd op twaalf diepte-interviews met senioren die gebruik 

hebben gemaakt van de diensten van de seniorenmakelaar. Het gaat om zeven een-

persoonshuishoudens en vijf tweepersoonshuishoudens. Dit betekent dat in totaal 

zeventien senioren hebben deelgenomen aan de diepte interviews. Tien van hen is 

ouder dan 75 jaar. Negen huishoudens zijn daadwerkelijk verhuisd, een huishouden 

heeft de verhuizing uitgesteld maar wil nog wel verhuizen en twee huishoudens zien 

(voorlopig) af van een verhuizing. Het merendeel van de geïnterviewde h uishoudens 

woont in Zoetermeer (7), daarnaast zijn er drie huishoudens in Leidschendam, een 

huishouden in Rijswijk en een huishouden in Delft geïnterviewd.  

De interviews zijn afgenomen aan de hand van een gespreksleidraad (zie bijlage  2). 

Deze gespreksleidraad heeft een chronologische opzet. Vragen die achtereenvolgend 

aan de orde komen hebben betrekking op:  

 de situatie voor de verhuizing en de beweegredenen om wel of niet te verhuizen,  

 het zoeken van een nieuwe woning en de drempels die daarbij worden er varen,  

 de rol van de seniorenmakelaar,  

 en indien verhuisd, de situatie na de verhuizing.  

We hebben twaalf persoonlijke en daardoor verschillende verhalen gehoord. Toch zijn 

er overeenkomsten te herkennen. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de 

ervaringen van de deelnemers zal achtereenvolgens worden ingegaan op de vier hier 

boven genoemde punten.  
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Trouwe huurders 

Vrijwel alle senioren hebben meer dan 20 jaar in de vorige woning gewoond. De helft 

van de senioren heeft zelfs meer dan 30 jaar in de vorige woning gewoond. Vier van 

de verhuisde senioren hebben een eengezinswoning achtergelaten. Vijf huishoudens 

lieten een appartement of benedenwoning achter. Opvallend is dat acht van de negen 

verhuisde huishoudens binnen de eigen woonplaats zijn verhu isd.  

Persoonlijke beweegredenen 

Beweegredenen om te willen verhuizen zijn vaak van persoonlijke aard en lopen sterk 

uiteen. Toch zijn er verschillende argumenten te onderscheiden die vaker terugko-

men.  

Een deel van de argumenten is terug te voeren tot het  feit dat de voormalige woning 

niet meer paste bij de levensfase van de bewoner. Hierbij spelen de grootte van het 

voormalige huis in combinatie met het kleiner worden van de huishoudsamenstelling 

(kinderen de deur uit/ scheiding/ het overlijden van een partner) en het besef dat 

men minder vitaal wordt een belangrijke rol. Meer dan de helft van de senioren gaf 

aan dat het onderhouden en het schoonmaken van de woning te zwaar werd. In een 

aantal gevallen werd ook het bijhouden van de tuin genoemd als een van  de beweeg-

redenen om te verhuizen. Daarnaast gaven meerdere respondenten aan dat traplopen 

steeds moeilijker werd. Ook werd door verschillende senioren genoemd dat ze het 

zonde vonden dat niet alle kamers werden gebruikt.  

Daarnaast kwam bij meerdere senioren naar voren dat de voormalige woning verou-

derd was. Een aantal gaf aan dat de woning niet comfortabel genoeg was om er de 

oude dag door te brengen.  

Een ander vaker genoemd argument om te willen verhuizen is  de verandering van de 

buurt. Zeven senioren gaven aan dat de buurt waar ze woonden de laatste jaren sterk 

achteruit is gegaan. De komst van nieuwe bewoners met een andere culturele achte r-

grond speelde hierin voor velen een rol. Verschillende respondenten gaven aan dat ze 

zich niet meer op hun gemak voelden in hun buurt. Enkelen voelden zich minder vei-

lig. 

Vrijwel alle respondenten vonden het lastig om aan te geven wat nou de doorslag gaf 

om te willen verhuizen. Ze gaven aan dat juist de combinatie van verschillende fact o-

ren ze heeft doen besluiten om te verhuizen.  

Waar te beginnen? 

Ongeveer de helft van de senioren gaf aan dat ze van te voren geen idee hadden hoe 

ze de zoektocht naar een nieuwe woning aan moesten pakken. Hierbij speelde het 

ontbreken van een computer of het ontbreken van voldoende com putervaardigheden 

vaak een rol. Verschillende senioren gaven aan dat ze met het verdwijnen van de p a-

pieren woonkrant geen zicht meer hadden op het aanbod en de mogelijkheden om te 

verhuizen.  

Opvallend is dat verschillende senioren pas (weer) zijn begonnen  met het zoeken naar 

een woning nadat er vanuit Vidomes via de post bericht kwam, bijvoorbeeld in de 
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vorm van een magazine, een nieuwsbrief of een folder. Dit was voor hen een aankn o-

pingspunt om de zoektocht naar een woning (weer) op te pakken. Een aantal senioren 

gaf aan dat ze van te voren wel een goed beeld hadden van hoe ze de zoektocht naar 

een nieuwe woning aan moesten pakken.  

Opzien tegen verhuizen 

Ongeacht de mate van bekendheid met het zoeksysteem gaven vrijwel alle senioren 

aan van te voren erg op te zien tegen de verhuizing. Het uitzoeken, inpakken en ver-

huizen van de spullen en het vele regelwerk werd door bijna alle respondenten als 

drempel benoemd. Veel senioren vertelden dat ze wel hulp konden verwachten van 

familie en dan vooral van de kinderen, maar dat ze het vervelend vonden om steeds 

de kinderen lastig te vallen.   

Daarnaast blijkt de stap van een vertrouwde omgeving naar iets onbekends voor v e-

len ook een grote drempel te zijn. Meerdere senioren vertelden dat ze ondanks de 

verhuiswens, toch nog erg veel waarde hechtten aan de voormalige woning en het 

lastig vonden om de vertrouwde omgeving op te geven voor iets nieuws. Verschille n-

de senioren gaven aan om die reden erg te hebben getwijfeld. Wat hier ook in mee 

speelt is dat de woonduur en inschrijftijd komt te vervallen zodra men is verhuisd. De 

nieuwe woning moet dus heel dicht bij het ideaalplaatje komen, wil men echt verhui-

zen. 

Seniorenmakelaar biedt persoonlijk maatwerk  

De rol van de seniorenmakelaar verschilt per zoektocht. De gemene d eler is dat elke 

zoektocht begint met een persoonlijk gesprek bij de bewoner thuis. Deze service 

wordt door alle respondenten als zeer waardevol beoordeeld.  

Uit de interviews blijkt dat de seniorenmakelaar vervolgens een inschatting maakt van 

de behoeftes, de eigen mogelijkheden van de bewoner en de benoemde drempels. 

Van daaruit wordt een zoektraject gestart waarbij er verschillende ‘tools’ ingezet 

kunnen worden. Soms gaat het in eerste instantie om het wegnemen van koudwate r-

vrees met betrekking tot de verhuizing. Soms om het helpen omschrijven van de 

woonwens. Ook het laten zien en uitleggen van het zoeksysteem via woonnet  Haag-

landen neemt de seniorenmakelaar indien nodig met de huurders door. In slechts drie 

gevallen heeft de seniorenmakelaar ook daadwerkelijk op woningen gereageerd na-

mens de huurder. In de overige gevallen reageerden de senioren zelf via woonnet  

Haaglanden, al dan niet na een telefonische tip van de seniorenmakelaar.  

De senioren kunnen vaak niet precies recapituleren welke instrumenten de senioren-

makelaar in hun geval heeft ingeschat. Ze kunnen de ‘tools’ (uit 2.3) niet goed onder-

scheiden in hun eigen geval.  

Wat de belangrijkste bijdrage van de seniorenmakelaar is, is voor de deelnemers 

moeilijk aan te geven. Toch wijzen ze allemaal op drie dingen:  

 De deelnemers hechten veel waarde en belang aan het ‘op weg helpen’, het ze t-

ten van de eerste stap. Nadat ze zijn overtuigd van de haalbaarheid van de ve r-

huizing, gaat het balletje verder rollen en raken ze gemoti veerd om, in samen-
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werking met de seniorenmakelaar en eventueel met hulp van familieleden en/of 

kennissen, de verhuizing door te zetten.  

 Ook het feit dat ze een vast aanspreekpunt en contactpersoon hebben neemt een 

drempel weg. Verschillende respondenten gaven aan dat ze het persoonlijke con-

tact met de seniorenmakelaar erg prettig vonden. De seniorenmakelaar kent de 

persoonlijke verhalen en weet wat er speelt. De senioren hoeven niet steeds aan 

een ander uit te leggen hoe of wat. Ook het feit dat veel zaken  tegenwoordig on-

line geregeld moeten worden schrikt veel senioren af. Het hebben van één naam 

en telefoonnummer lijkt de drempel om contact op te nemen met Vidomes aa n-

zienlijk te verlagen. 

 Tenslotte kent de seniorenmakelaar het bezit van Vidomes heel goed en lijkt ze 

bovendien te beschikken over de nodige mensenkennis. Daardoor is ze in staat 

een match te zien/maken die de huurders zelf soms niet zien. Letterlijk door 

huurders te laten zien welke woningen Vidomes (of één van de andere corpora-

ties) allemaal heeft en dat daar (echt wel) iets b ij zit dat aansluit bij hun wensen.  

Na de verhuizing: tevredenheid 

Alle senioren zijn positief over het contact met de seniorenmakelaar en de manier 

waarop ze zijn geholpen. De senioren kijken vrijwel allemaal met een tevreden gevoel 

terug op de gemaakte stap. De vraag of de verhuizing uiteindelijk mee of tegen is 

gevallen vinden de senioren lastig te beantwoorden. De meerderheid geeft aan dat ze 

erg tegen de verhuizing opzagen en dat de verhuizing ook daadwerkelijk veel tijd en 

energie heeft gekost. Velen geven aan dat de overstap noodzakelijk, dan wel zeer 

gewenst was en daarom ook de moeite waard.  

Op de vraag of ze ook verhuisd zouden zijn als er geen seniorenmakelaar bestond, 

konden de meeste respondenten geen duidelijk antwoord geven. Een klein aantal 

senioren gaf aan dat ze dan waarschijnlijk nog in hun oude huis hadden gezeten. A n-

deren gaven aan dat ze dan misschien wel waren verhuisd maar waarschijnlijk niet de 

woning hadden gevonden die ze nu bewonen. Weer anderen gaven aan dat ze ook 

zonder de seniorenmakelaar waarschijnlijk wel waren verhuisd, maar dat het dan 

meer tijd en moeite had gekost of dat ze de verhuizing hadden uitgesteld.  

Verschillende senioren gaven aan dat ze voor hun gevoel op het juiste moment zijn 

verhuisd. Je zou kunnen zeggen dat de seniorenmakelaar bewerkstelligt dat senioren 

verhuizen op het moment dat het fysiek en mentaal nog haalbaar is. Zonder het b e-

staan van de seniorenmakelaar zouden meer senioren de verhuizing uitstellen, waa r-

bij, naar alle waarschijnlijkheid, voor een aantal gevallen geldt, van uitstel komt af-

stel.  

4.2 Woningzoekenden die (voorlopig) afzien van verhuizen 

Vidomes heeft in Leidschendam 300 huurders in schaarse woningen benaderd met 

informatie over nieuwbouwproject De Gilden. Er zijn vervolgens twee open avonde n 

georganiseerd waarbij een interesselijst is aangelegd. De hoge opkomst en de vele 

inschrijvingen op de interesselijst leken te duiden op genoeg belangstelling voor het 
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project. Toch is gebleken dat een groot deel van de geïnteresseerden bij nader inzien 

is afgehaakt.  

 

Dit biedt een mooie kans om de motieven voor ‘niet bewegen’ in beeld te krijgen. Er 

zijn twee interviews afgenomen met senioren die belangstelling hebben getoond in 

het nieuwbouwproject, maar uiteindelijk hebben besloten om niet te verhuize n. Het 

gaat hier om twee tweepersoonshuishoudens. Beide huishoudens hebben aangegeven 

dat ze niet alleen afzien van verhuizing naar De Gilden, maar voorlopig überhaupt 

niet meer van plan zijn om te verhuizen.  

Als we de overwegingen om niet te verhuizen vergelijken met de overwegingen om 

wel te verhuizen, zien we veel overeenkomsten. De optelsom van voor - en nadelen 

van een verhuizing pakt voor deze huishoudens echter negatief uit. De combinatie 

van factoren die bij de verhuisde senioren doorslaggevend was voor de verhuizing, 

weegt bij de ‘niet bewegende senioren’ (net) niet zwaar genoeg. Een van de huisho u-

dens gaf bijvoorbeeld aan dat het huis niet meer helemaal past bij de levensfase waar 

ze nu in verkeren (groot, veel onderhoud, slechter ter been, etc.) m aar dat ze de mo-

gelijkheid hebben om de woning aan te passen. Het andere huishouden gaf aan dat 

de achteruitgang van de buurt een reden was om te gaan zoeken naar een andere 

woning, maar dat je bij een nieuwbouwwoning ook maar moet afwachten wie je b u-

ren worden.  

Daarnaast lijkt onbekendheid in het geval van deze twee huishoudens een grote 

drempel te vormen. Beide huishoudens wonen al lang (47 en 42 jaar) in de huidige 

woning. Ze gaven aan dat ze het lastig vonden om deze vertrouwde woonomgeving op 

te geven voor iets onbekends. Ze gaven aan alleen een folder met plaatjes en een 

plattegrond te hebben gezien. Er was nog geen modelwoning gereed, waardoor ze 

niet de mogelijkheid hadden om met eigen ogen te zien hoe de woning er in werke-

lijkheid uit ziet. Daarnaast was het onzeker welk type woning ze uiteindelijk zouden 

krijgen, als ze zouden besluiten om een woning te nemen. Dit ging volgens hen via 

een systeem van loting waarbij je van te voren niet exact weet welke woning je krijgt. 

Deze onzekerheid maakt de verhuizing voor hen onaantrekkelijk.     

4.3  ‘Niet actief zoekenden’  

De seniorenmakelaar houdt bij voor welke woningzoekenden niet meer gezocht hoeft 

te worden naar een passende woning – niet omdat ze een woning hebben gevonden, 

maar omdat ze niet meer van de diensten van de seniorenmakelaar gebruik willen 

maken. Deze lijst met ‘niet actief zoekenden’ bestaat eind 2013 uit bijna tien huur-

ders van Vidomes  

De redenen waarom zij niet meer van de diensten van de seniorenmakelaar gebruik - 

maken zijn divers en in de kern terug te brengen tot drie redenen. In de eerste plaats 

spelen persoonlijke omstandigheden een rol. Veranderingen in huishoudenssituatie of 

onzekerheid op het vlak van inkomen maken dat de kandidaten voorlopig afzien van 

verhuizen. Een tweede reden die de kandidaten noemen is dat zij zich ‘slechts’ aan 

het oriënteren zijn en een concreet aanbod te vroeg komt. Tot slot werd als reden 

genoemd dat het huishoudensinkomen nu te hoog ligt en mevrouw geen ‘schaarse 
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woning’ achterlaat. Zou het inkomen zakken, dan maakt de kandidaat graag weer 

gebruik van diensten van de seniorenmakelaar.  

4.4 Aftersales-enquête14  

Vidomes voert aftersales-enquêtes uit onder nieuwe huurders om de kwaliteit van de 

dienstverlening te monitoren. Ook huurders die van de seniorenmakelaar gebruik 

hebben gemaakt, is deze enquête voorgelegd. Uit 21 enquêtes ontstaat het volgende 

beeld.  

Ruim driekwart van de deelnemers zegt een goed beeld te hebben gehad van wat zij 

van de seniorenmakelaar mochten verwachten. De seniorenmakelaar heeft hen b o-

vendien een goed beeld gegeven van de mogelijkheden bij het zoeken naar een and e-

re woning.  

De deelnemers blijken over het algemeen tevreden te zijn over het intakegesprek en 

de gekregen informatie over de woning en woonomgeving. Het minst positief zijn ze 

over de bedenktijd die ze krijgen; die zou wel wat langer mogen zijn.  

De medewerker van Vidomes (de seniorenmakelaar dus) heeft naar het oordeel van 

de deelnemers in bijna alle gevallen goed geluisterd en is de gemaakte afspraken n a-

gekomen. De dienstverlening voldoet dan ook voor bijna alle nieuwe huurders aan de 

verwachtingen. De seniorenmakelaar krijgt gemiddeld een 8 als rapportcijfers, al is 

één huurder nog enthousiaster: “Maud verdient een 9!”.  

4.5 Bevindingen seniorenmakelaar 

Natuurlijk vormen de bevindingen van de seniorenmakelaar zelf ook een belangrijke 

bron van informatie voor de evaluatie. De belangrijkste ervaringen en bevindingen 

hebben we in deze paragraaf samengevat
15

.  

De seniorenmakelaar ervaart dat er veel behoefte is aan hulp bij het zoeken n aar een 

woning bij de huurders met wie contact is. In eerste instantie draait het daarbij om 

het winnen van vertrouwen, om misschien beter verwoord: het wegnemen van kou d-

watervrees. Vaak gaat het om praktische zaken en om het op weg helpen bij het zo e-

ken naar een woning. Bijvoorbeeld: hoe schrijf ik me in, hoe kan ik reageren, welke 

woningen zijn voor mij aantrekkelijk? De inschatting is dat een kwart van de senioren, 

waarvoor de makelaar zoekt, niet beschikt over een computer en dus niet zelf kan 

reageren. Familie of kennissen blijken voor deze groep ook geen uitkomst.  

De seniorenmakelaar levert maatwerk: de bijdrage aan het zoeken en vinden van een 

geschikte seniorenwoning is iedere keer anders. Het ‘op weg helpen’ en reageren 

voor woningzoekenden die dat zelf niet kunnen, zijn de meest gebruikte ‘tools’ van de 

makelaar. De seniorenmakelaar maakt, aan de hand van de persoonlijke situatie van 

de klant, een inschatting van de in te zetten tool (zoals ook het claimen van woningen 

 

14
  Deze paragraaf is gebaseerd op interne gegevens van Vidomes uit de aftersales-enquêtes.  

15
  Op basis van een interview en observaties van de seniorenmakelaar zelf.  
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of ontheffing van een leeftijd- of inkomensgrens). Er is weinig aanvullend budget voor 

nodig, in de zin van een (verhuiskosten)vergoeding, zo is de ervaring. .  

De voornaamste reden waarom mensen willen verhuizen, is bijna altijd terug te vo e-

ren op de gezondheidssituatie van de huurder, zo is de ervaring van de makelaar. Ove-

rigens zijn de kandidaten vaak kritischer dan je zou denken: niet zelden willen senio-

ren graag een buitenruimte, ten minste 2 slaapkamers en in een specifiek complex.  

De seniorenmakelaar geeft aan dat de definitie van ‘schaarse woningen’ niet altijd 

klopt. In sommige gevallen komt er een eengezinswoning vrij die vervolgens een tijd 

leeg blijft staan. En andersom gebeurt ook, namelijk dat een woning niet als schaars 

wordt aangemerkt, terwijl er wel erg veel interesse voor is. Of een woning een 

schaarse woning is of niet zou volgens de seniorenmakelaar af moeten hangen van de 

‘verhuurbaarheid’ en niet van de oppervlakte van de woning.  

Daarnaast zijn een aantal tools nu alleen toepasbaar bij het vrijkomen van een 

schaarse woning. Hier zou de seniorenmakelaar meer vrijheid in willen hebben, zodat 

ze per geval de juiste tools kan toepassen om een zo gunstig mogelijke verhuizing tot 

stand te brengen.  

Tot slot is de indruk dat de seniorenmakelaar goed is voor het imago van de corpora-

tie; er zijn eigenlijk uitsluitend enthousiaste reacties. De seniorenmakelaar is boven-

dien een extra paar ‘oren en ogen’ van Vidomes. Het contact met huurders brengt 

vaak andere zaken aan het licht, met betrekking tot bijvoorbeeld leefbaarheid  of on-

derhoud. 

4.6 Conclusies 
Dit hoofdstuk heeft, op basis van diverse bronnen, een kwalitatief beeld gegeven van 

de beweegredenen van senioren op de woningmarkt en de effecten van het werk van 

de seniorenmakelaar. Wat kunnen we op basis daarvan concluderen?  

In de eerste plaats is duidelijk geworden dat ieder verhaal anders is. De beweegreden 

voor ouderen om te verhuizen zijn persoonlijk en worden vaak bepaald of beïnvloed 

door omstandigheden. Verhuizen staat lang niet altijd op het netvlies; er wordt dan 

simpelweg niet over nagedacht. Vaak is een concrete aanleiding nodig.  

Uit de gesprekken blijkt ook dat die aanleiding vaak in de persoonlijke levenssfeer zit 

en verband houdt met de levenssituatie van de huurder en een verandering daarin. 

Gezondheids- of mobiliteitsproblemen, een verandering in de huishoudenssamenste l-

ling; vaak zijn dit soort veranderingen een aanleiding om na te denken over een and e-

re woning. Deze observaties sluiten aan bij wat in de literatuur ook wel de ‘life 

events’ worden genoemd
16

. Levensgebeurtenissen – zoals een andere baan, samen-

wonen, gezinsuitbreiding, overlijden, ziekte – blijken een grote verklarende factor en 

prikkel te zijn voor feitelijk verhuisgedrag van huishoudens. En dus ook voor ouderen.  

Uit het voorgaande volgt dat ook de drempels om te verhuizen vaak heel persoonlijk 

zijn. Toch lijkt er een gemene deler te zijn, die je zou kunnen omschrijven als ’onb e-

 

16
  Zie bijvoorbeeld ‘Verhuiswensen en verhuisgedrag in Nederland’, PBL 2008.  
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kend maakt onbemind’. Uit de interviews met verhuisde senioren en ervaringen van 

de seniorenmakelaar valt op te maken dat deze groep huurders vaak geen goed beeld 

heeft van hoe het zoeken en vinden van woonruimte in zijn werk gaat en wat de m o-

gelijkheden zijn, laat staan wat een verhuizing betekent. Hierbij speelt het ontbreken 

van een computer of computervaardigheden een belangrijke rol. In dat geval wordt 

het zoeken van een woning via het verdeelsysteem immers een ingewikkelde opgave. 

Die onbekendheid lijkt zich te vertalen in een afwachtende houding: sommige seniore 

huurders lijken gewoon niet te weten waar ze moeten beginn en.  

De aanwezigheid van de seniorenmakelaar blijkt vooral op dit punt meerwaarde te 

hebben. Het zetten van de eerste stap en het ‘op weg helpen’ worden genoemd als 

waardevolle bijdragen van de seniorenmakelaar. Je zou kunnen zeggen dat de aanw e-

zigheid van de seniorenmakelaar de doelgroep attendeert op de mogelijkheid te ve r-

huizen. Een folder, een aankondiging in de media of bewonersavond; ze vormen een 

prikkel voor huurders om over verhuizen na te denken.  

Vervolgens is het de combinatie van twee zaken die er aan bijdraagt dat een deel van 

deze huurders daadwerkelijk verhuist.  

Allereerst het persoonlijk karakter van de seniorenmakelaar. De persoonlijke benad e-

ring en het hebben van een aanspreekpunt worden door de kandidaten als zeer waa r-

devol omschreven. Het sluit aan bij de manier waarop deze groep huurders naar een 

andere woning kan en wil zoeken. Reageren via Woonnet Haaglanden of contact via 

het klantcontactcentrum van de corporatie; de oudere woningzoekenden lijkt met 

deze anonieme vormen van contact minder goed uit de voeten te kunnen. De senio-

renmakelaar, daarentegen, sluit heel goed aan bij de behoefte van deze groep huur-

ders. Dit sluit bovendien aan bij onderzoek van SVH
17

. Een kwart van de ondervraagde 

woningzoekenden in Haaglanden van 65 of ouder geeft aan hulp te krijgen van bui-

tenaf bij het zoeken naar een woning en 40% geeft aan behoefte te hebben aan meer 

persoonlijke hulp vanuit de woningcorporaties.  

In de tweede plaats speelt een belangrijke rol dat de seniorenmakelaar maatwerk kan 

leveren. Haar ‘bijdrage’ aan een succesvolle verhuizing verschilt van geval tot geval. 

Soms gaat het om uitleg, soms om het ‘ontwijken’ van toewijzingsregels, soms om het 

attenderen op aantrekkelijk aanbod of het reageren op woningen. Op basis van het 

persoonlijk contact maakt de makelaar een inschatting van de ondersteuningsbehoe f-

te van de huurders en zo dus een passende aanpak.  

Hoeveel huurders er zijn verhuisd door toedoen van de seniorenmakelaar? Zouden de 

geregistreerde kandidaten uit het vorige hoofdstuk zonder seniorenmakelaar niet zijn 

verhuisd? Op die vraag valt geen sluitend antwoord te geven. De inschatting van de 

seniorenmakelaar zelf – op basis van ruim twee jaar ervaring – is dat de helft tot 2/3 

van de kandidaten zonder hulp van de seniorenmakelaar niet of later zou zijn ver-

huisd. Dat is te rijmen met het beeld uit de interviews, maar een waterdicht antwoord 

is het niet. De seniorenmakelaar heeft in alle gevallen de verhuizing bespoedigd.  

 

17
  Onderzoek senioren, SVH/Ruben Henderiks, 9 januari 2014.  



 25 

Tot slot, wat geeft nu de doorslag in die persoonlijke maatwerka anpak van de senio-

renmakelaar? Was er een specifieke, succesvolle ‘tool’, zoals in 2.3 genoemd? Het is 

niet met zekerheid te zeggen. De seniorenmakelaar weet het niet precies en de ve r-

huisde huishoudens zelf al helemaal niet. De kracht zit juist in de combinatie van het 

persoonlijke maatwerk en de ruimte voor de seniorenmakelaar om daar zelf een a f-

weging in te maken en naar te handelen.  

 

 

 

  



 26 

5 Conclusies en aanbevelingen 

Dit hoofdstuk bevat de conclusies en aanbevelingen. We gaan  achtereenvolgens in op 

de onderzoeksvragen, de originele doelstellingen en de toekomst voor de seniore n-

makelaar. 

5.1 Terug naar de onderzoeksvragen 

Bij aanvang van de evaluatie zijn door Vidomes 5 onderzoeksvragen geformuleerd. Op 

basis van deze evaluatie kunnen we ze als volgt beantwoorden.  

1. Hoeveel geslaagde verhuizingen uit schaarse woningen, waarbij de seniorenmake-

laar een rol heeft gespeeld, zijn gerealiseerd?  

De seniorenmakelaar heeft in ruim twee jaar tijd bij 96 verhuizingen een rol gespeeld. 

58 van de 96 verhuisde huurders kwamen uit een schaarse woning van Vidomes. Het 

aantal huurders met wie de makelaar contact heeft gehad of aan wie ondersteuning is 

en wordt verleend, is veel groter (namelijk 245).  

2. Wat is voor de deelnemers de doorslaggevende reden geweest te verhuizen? 

Er is niet één doorslaggevende reden aan te wijzen waarom de deelnemers verhui s-

den. De verschillen tussen de afzonderlijke gevallen zijn daarvoor te groot en hangen 

af van de situatie, de persoonlijke omstandigheden en het werk van d e seniorenmake-

laar in die gevallen. In veel gevallen is er sprake van een situatie waarbij de woning of 

woonomgeving niet meer past bij de levensfase van de huurder.  Ook is er vaak sprake 

van een verandering in de persoonlijke levenssfeer, zoals veranderin g van de huis-

houdsamenstelling of gezondheidsproblemen.  

Daarnaast is duidelijk geworden dat de andere klantbenadering: het persoonlijke con-

tact en het maatwerk dat de seniorenmakelaar biedt, cruciaal is voor het tot stand 

brengen van een verhuizing. De nieuwe klantbenadering heeft ertoe geleid dat meer 

huurders van Vidomes zich zijn gaan verdiepen in een verhuizing en een nieuwe plek 

hebben gevonden.  

3. Waaruit bestond de meerwaarde van de seniorenmakelaar?  

De belangrijkste meerwaarde van de seniorenmakelaar  is bij beantwoording van de 

tweede onderzoeksvraag aan de orde gekomen: de andere klantbenadering waarin 

persoonlijk contact en maatwerkoplossingen centraal staan.  

Vertaald naar volkshuisvestelijke effecten is de meerwaarde van die klantbenadering 

aanzienlijk. Door de betrokkenheid van de seniorenmakelaar zijn er 85 woningen 

meer vrijgekomen, waarvan 59 schaarse woningen van Vidomes.  Waar een senioren-

woning normaal gesproken een verhuisketen van 1,6 woningen oplevert, is dat bij een 

seniorenwoning waarbij de seniorenmakelaar een rol speelt gemiddeld genomen 2,5. 

Dat is een behoorlijk rendement voor de woningmarkt. De extra schaarse woningen 

die vrijkomen, kunnen worden bewoond door een gezin dat doorgaans lang moet 

wachten op een passende woning. Uiteindelijk betekent dit ook dat de ‘huurkortin-

gen’ die Vidomes besteedt, beter terecht komen.  
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Natuurlijk valt niet helemaal uit te sluiten dat een deel van deze woningen  zonder 

seniorenmakelaar ook was vrijgekomen. Maar duidelijk is geworden dat voor een 

belangrijk deel van deze woningen de seniorenmakelaar het vrijkomen behoorlijk 

heeft bespoedigd; de huurders zouden anders niet, of later zijn verhuisd. Door de 

seniorenmakelaar zijn dus aanmerkelijk meer schaarse woningen van Vidomes vrijge-

komen, die op hun beurt tot meer dynamiek leidden omdat ze langere verhuisketens 

tot gevolg hebben.  

Daarnaast zit de meerwaarde van de seniorenmakelaar in ‘kleinere’, deels onverwac h-

te effecten. Het imago van Vidomes lijkt erdoor te verbeteren – in ieder geval onder 

huurders. Vidomes krijgt bovendien beter zicht op wat de seniore woningzoekenden 

(niet) beweegt en op wat er zich afspeelt in buurten en complexen van de corporatie.  

4. Wat was het financiële effect van de gestimuleerde verhuizingen?  

De seniorenmakelaar is vanuit financieel oogpunt van Vidomes de moeite zeker 

waard. Het saldo van de huurharmonisaties en eerdere onderhoudskosten  als gevolg 

van de langere verhuisketens hebben we netto  contant gemaakt  en bedraagt zo´n 

€291.000.Er zijn natuurlijk meer kosten (bijvoorbeeld personele lasten, vergoedingen 

et cetera), maar deze zullen niet opwegen tegen het financiële effect van de extra 

verhuizingen.  

5. Welke mogelijkheden zijn er om de seniorenmakelaar in de toekomst succesvol in 

te zetten?  

Deze vraag behandelen we in de slotparagraaf (5.3). 

5.2 Het doel bereikt 

Het belangrijkste doel voor de seniorenmakelaar van Vidomes is om meer schaarse 

eengezinswoningen vrij te maken: ‘ jaarlijks 25 tot 30 extra wonin gen’, zo valt te lezen 

in het plan van aanpak. In paragraaf 5.1 en hoofdstuk 3 is duidelijk geworden dat deze 

doelstelling (ruimschoots) is gehaald.  

Bovendien is het gelukt de kennis over seniore huurders te vergroten. Dat is één van 

de strategische doelen van Vidomes. Deze evaluatie heeft hieraan bijgedragen, maar 

vooral ook het dagelijkse werk van de seniorenmakelaar.  

Eén doelstelling is minder goed uit de verf gekomen: het verminderen van de lee g-

stand in kwetsbare seniorencomplexen. Het idee achter deze doelstelling was om juist 

deze complexen via de makelaar onder de aandacht van de senioren te brengen. Op 

zichzelf is dat laatste wel gelukt, maar de vraag is of dat ook tot minder leegstand 

heeft geleid. Op basis van beschikbare data is op deze vraag het antwoord niet te 

geven.  

5.3 Toekomst voor de seniorenmakelaar 

Is er toekomst voor de seniorenmakelaar van Vidomes, en hoe kan die toekomst er uit 

zien?  
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De uitkomsten van deze evaluatie geven een ondubbelzinnig antwoord op het eerste 

deel van deze vraag: ja de seniorenmakelaar is de moeite waard en heeft toekomst. 

De seniorenmakelaar werkt zoals verwacht, heeft het beoogde effect en er is geen 

reden om aan te nemen dat het maximale effect bereikt is. Uit de evaluatie blijken 

dan ook nauwelijks redenen om te stoppen met de seniorenmakelaar.  

Er is ook weinig reden om dingen fundamenteel anders te doen. Het persoonlijke 

karakter in combinatie met maatwerkoplossingen zijn de doorslaggevende succesfa c-

toren. Dat vraagt om een seniorenmakelaar van vlees en bloed. Voor een majeure 

wijziging, zoals het toepassen van extra huurkortingen
18

, is geen aanleiding. We heb-

ben immers niet de indruk gekregen dat de nieuwe huurprijs te hoog zou zijn en dus 

een belemmering zou vormen.  

Een en ander wil niet zeggen dat er geen dingen anders of beter kunnen. Beleidsmatig 

en in de uitvoering zijn een aantal aanpassingen naar voren gekomen die de moeite 

waard lijken. In willekeurige volgorde zijn dat de volgende:  

 De definitie van ‘schaarse woning’ zou kunnen worden herzien. Sommige niet -

schaarse woningen zijn erg gewild en heel goed verhuurbaar. En dus de moeite 

van het vrijmaken waard. Toch kan de makelaar daar niet het volledige arsenaal 

aan instrumenten voor inzetten. Dat is immers voorbehouden voor ‘schaarse wo-

ningen’. De verhuurbaarheid van woningen zou dus een grotere rol kunnen sp e-

len.  

 Uit de evaluatie is gebleken dat seniore woningzoekenden gebaat zijn bij een 

andere benadering. Dat geldt niet alleen voor het zoeken naar een woning, maar 

ook bij stappen die daarna komen. Een langere bedenktijd en geen groepsbezic h-

tigingen zouden voor deze groep woningzoekenden het overwegen waard zijn.  

 De rol van de seniorenmakelaar zou kunnen worden uitgebreid. Door (tegen bet a-

ling?) te werken voor collegacorporaties of niet -huurders wordt een grotere doel-

groep bereikt. Dat kan leiden tot meer geslaagde matches en dus dynamiek in de 

voorraad.  

 Het is de moeite waard de mogelijkheden van een meer voorraadgerichte wer k-

wijze te verkennen. Door binnen het bezit van Vidomes actief op zoek te gaan 

naar de doelgroep van de seniorenmakelaar (waar zitten de huurders in aantre k-

kelijke woningen die al lang huren en inmiddels op een zekere leeftijd zijn?) kan 

een nieuwe doelgroep aangeboord worden.  

  

 

18
  Zoals corporaties in het experiment Verlengde verhuisketens bijvoorbeeld doen.  
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Bijlage 1. Bronnenoverzicht 

De volgende bronnen zijn gebruikt bij het schrijven van deze evaluatie.  

 Plan van Aanpak seniorenmakelaar Vidomes, 2011  

 Tussenevaluatie seniorenmakelaar Vidomes, 2012 

 Diverse interne stukken en (financiële) cijfers van Vidomes 

 Achtergrondgesprekken met M. Godie (seniorenmakelaar Vidomes), op 12 no-

vember 2013 en M. Vos (manager strategie & beleid Vidomes), op 9 oktober 2013 

 Voorraadbestanden SVH en Toewijzingsbestanden  

 Geïnterviewde deelnemers. Er zijn 12 interviews afgenomen. 9 huishoudens zijn 

daadwerkelijk verhuisd, 1 huishouden heeft de verhuizing uitgesteld maar wil nog 

wel verhuizen en 2 huishoudens zien (voorlopig) af van een verhuizing.  

 Verlengde verhuisketens, RIGO & Platform31 (2012)  

 Onderzoek senioren, SVH/Ruben Henderiks, 9 januari 2014.  
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Bijlage 2. Gespreksleidraad 

 

1. Introductie 

 Doel van het gesprek is om van de huurder te horen welke rol de seniorenmake-

laar heeft gespeeld bij de recente verhuizing .  

 U kunt geen goede of foute antwoorden geven. We vragen immers naar uw erva-

ringen. En als u iets niet (meer) weet, is dat niet erg.  

 U spreek niet met iemand van Vidomes. Wij zijn een onafhankelijk onderzoeks-

bureau. Dit gesprek is vertrouwelijk en heeft geen consequenties voor uw relatie 

met Vidomes.  

 We proberen het gesprek zoveel mogelijk chronologisch te doen.  

2. Voor uw verhuizing 

 Uw vorige woonsituatie  

i. Kunt u uw vorige woonsituatie omschrijven? Type, grootte, buurt, huis-

houden. 

ii. Hoe lang woonde u daar?  

iii. Hoe beviel deze woonsituatie u?  

 De gedachte om een andere woning te zoeken 

i. Wanneer kwam de gedachte een andere woning te zoeken bij u op?  

ii. Wat was de belangrijkste reden om te willen verhuizen?  

iii. Kunt u zich herinneren wat uw beeld was over het zoeken van een wo-

ning en verhuizen? Waar zag u tegenop en waarom? Veel werk?  

iv. Stond u al (lange tijd) ingeschreven als woningzoekende? En hield u 

voor die tijd het aanbod al in de gaten?  

 De beslissing te verhuizen  

i. Wat gaf uiteindelijk de doorslag om te willen verhuizen?  

3. Het zoeken naar een woning  

 Wat heeft u gedaan om een andere woning te vinden? 

i. Zelf zoeken via woonnet-haaglanden 

ii. Contact gezocht met de corporatie  

iii. Hulp van vrienden, familie  

iv. Seniorenmakelaar 

 Wie waren betrokken bij het zoeken naar een woning?  

i. Familie, vrienden 

ii. Seniorenmakelaar 

iii. Andere medewerkers van de corporaties (bv baliemedewerkers)  



 31 

 Wat was hun rol?  

4. Specifiek over de seniorenmakelaar.  

U heeft contact gehad met de seniorenmakelaar van Vidomes.  

 Hoe wist u van het bestaan van de seniorenmakelaar?  

i. Gehoord via familie, vrienden, buren  

ii. De seniorenmakelaar nam met mij contact op 

iii. Suggestie van corporatie  

iv. Gelezen in informatieblaadjes of op websites  

 Op welke manier heeft u contact gehad met de seniorenmakelaar? 

 Welke rol heeft de seniorenmakelaar gespeeld bij het zoeken naar een woning en 

het verhuizen? Te denken valt aan:  

i. Concreet maken van verhuisplannen en het bepalen van de mogelijke 

opties, bijvoorbeeld d.m.v. persoonlijke gesprekken  

ii. Het formuleren van woonwensen  

iii. Zoeken in het woningaanbod en het reageren op woningen  

iv. Hulp bij het bezichtigen en accepteren van de woning  

v. De daadwerkelijke verhuizing zoals spullen inpakken, verhuizen,  nieuwe 

woning inrichten, etc.  

vi. Overig regelwerk en papierwerk zoals adreswijzigingen  

vii. Het proces van wennen aan- en het leren kennen van de nieuwe buurt 

en de voorzieningen  

 Als u er ééntje uit zou moeten kiezen, wat is dat het belangrijkste dat de senio-

renmakelaar voor u heeft gedaan?  

 Zou u zonder de hulp van de seniorenmakelaar ook zijn verhuisd? Waarom wel of 

niet?   

5. Na de verhuizing  

 Hoe kijkt u terug op het zoeken naar een andere woning en de verhuizing?  

 Bent u blij met uw nieuwe woonsituatie en bent u blij dat u verhuisd bent?  

 Bent u tevreden over hoe het is verlopen?  

 Had u nog op andere manieren geholpen willen worden? 

 

 

 

 


