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3 DEFINITIE VORMING 

3.1 Definitie serviceflat 

In de literatuur is geen eenduidige definitie te vinden van serviceflats, veelal wordt er een 

omschrijving van het fenomeen Aileen Van Dale (2007) geeft een duidelijke definitie 

van een service flat: 

ser·vice·flat (de - (m.)) 

1 flatwoning met een aantal centrale "n,'W7"'''' 

Deze definitie is voor dit onderzoek echter te breed, omdat dit onderzoek zich zal 

richten op de service flats v~~r welke door de bewoners zelf bestuurd worden. 

De volgende bronnen geven geen definitie maar omschrijven het fenomeen op de volgende 

wijze: 

Leber (2005) stelt dat een serviceflat een luxe huur- of in een 

waarin veel service wordt Vaak is er een 

bezorging van warme maaltijden mogelijk in eigen appartement, een winkel, hobbyruimten, 

wasserette, bjbliotheek, tuin, park, manicure, kapper, huismeester en De 

dienstverlening en staan in een serviceflat voorop, heel soms wordt er 

geboden. De zorg wordt dan vaak geregeld door de thuiszorg. 

Stec " ...... C!l"hr"11' de serviceflat als: "een serviceflat is een met 

zelfstandige wooneenheden en gemeenschappelijke ruimtes, waarbij bewoners gebruik kunnen 

maken van een uitgebreid (zorg)dienstenpakket. ( ... ). Bewoners kunnen verder individueel 

aanvullende diensten inhuren als huishoudelijke of lichte "'::"enl""' .... 

De "Stichting Serviceflats" hanteert de omschrijving (2007): 

In is een serviceflat een flatgebouw waar mensen, al dan niet van een 

(gelijkgezinden), samen een aantal zaken (diensten) regelen, maar volledig 

zelfstandig en autonoom wonen. 

In de beschrijvingen komen een aantal zaken naar voren. Zo is er 

wooneenheden, zowel koop als huur. Dit onderzoek zal zich 

van zelfstandige 

op de koopvariant, 

omdat in deze variant veel zijn ontstaan. De flats kenmerken zich door de qelJOdle 

3april2008 
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in de serviceflat, zij het in mate. De serviceflat is dan ook niet bedoeld 

als alternatief voor een verpleegtehuis, maar op ouderen zonder zorgvraag. Ais er als 

zorg wordt geleverd zal dit meestal gebeuren door organisaties. 

De definitie die tijdens dit onderzoek wordt luid: 

Een serviceflat is een appartementencomplex voor senioren met zelfstandige wooneenheden, 

en beschikken over een servicepakket. 

Binnen deze definitie is een afbakening tussen de koop en de huurvariant van de 

serviceflats. Dit onderzoek richt zich aileen op de koopvariant van serviceflats. Bij deze variant 

wordt het bestuur van de serviceflatorganisatie door de bewoners zelf gedaan. 

In de literatuur komt een aantal termen voor die de van de serviceflat Deze 

termen bejaarde, senior en oudere. Door Temmink is geconcludeerd dat de termen 

alien hetzelfde betekenen en door elkaar gebruikt kunnen worden. In de volksmond heeft de 

echter een negatieve bijklank en wordt deze nauwelijks meer gebruikt. 

De term senior legt de nadruk meer op levenservaring, de positie in de 

maatschappij of beroepsomgeving terwijl de term oudere meer de nadruk legt op leeftijd. 

2006) In dit rapport is daarom de voorkeur gegeven aan het woord senior omdat dit 

de meest neutrale omschrijving van de is. 

De welke bepaald of iemand tot de senioren behoord is niet 

Zo zijn er die de grens leggen bij de leeftijd van 65 (Temmink, 2006) (Ministerie van 

Welzijn en Sport, en die de grens 55 

Wordt er gesproken over oudere werknemers dan kan de grens bij 45 al 

(www.CBS.nl. 2007). 

worden 

De voor senioren welke in dit r<::l ... """,,,. gehanteerd wordt is 55 jaar. Dit is 

omdat veel besturen/bewoners van serviceflats voor nieuwe bewoners een onderste 

leeftijdsgrens van 55 jaar leggen. Wei is soms het verschil gemaakt worden tussen de ,ron"""',,, 

de leeftijdsgroep van 55 tot 75 en de oudere senioren, de 75 plussers. 

3 april 2008. 
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3.4 Diensten en 

De termen diensten en service blijken in de veel door elkaar heen te worden 

zonder dat duidelijk is wat het verschil tussen deze twee termen is. Van Dale (2007) voor 

de term service de volgende definitie: 

ser·vice (de - (m.)) 

1 van een leverancier aan zijn clientele ( .. ) 

ser·vice·af·de·ling - (v.)) 

1 afdeling die IJCIJO"'"'-'C diensten verleent ( .. ) 

Uit deze definities blijkt dat de termen ongeveer hetzelfde betekenen en dus beiden gebruikt 

kunnen worden. In deze rapportage wordt gebruik 

gekozen omdat onder de term "diensten" ook zorg en 

service wordt minder met deze diensten 

service. 

3april2008 
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4 WOONVORMEN VOOR SENIOREN 

4.1 

4.2 

4.3 

Een verpleegtehuis is een complex met niet-zelfstandige woningen bestemd voor mensen die 

een constante zorg nodig hebben, Hierbij vallen twee soorten zorg te de 

1J""""'~""1'110rl",tr''''f'r\o (dementerend) en de Somatische zorg, Somatische komt veel voor bij 

senioren die gevallen zijn of een beroerte gehad hebben, Deze senioren wonen in een aantal 

in het verpleegtehuis, indien ze worden ze ontslagen en 

gaan dan naar een verzorgingshuis of de eigen woning, Om in een verpleeghuis te kunnen 

leven is een verpleeghuis indicatie verplicht (Stel, 2007) 

verpleging 

Dit de opgerichte initiatieven die als alternatief dienen voor het verpleegtehuis, De 

wooneenheden zijn niet zelfstandig en er is 24 uur per zorg beschikbaar. Ook is er een 

mate van service aanwezig, waarvoor veelal op uurbasis wordt. Deze 

Door de luxe residenties veelal gesitueerd op landgoederen en in 

wordt het verblijf in deze residenties maar ten dele 

aileen voor de zeer welgestelden bereikbaar. (Vegter jan 2006) 

door de AWBZ en is daarom 

Een vroeger bejaardentehuis is een complex met niet-zelfstandige 

waar mensen verblijven die niet meer in staat voor zichzelf te zorgen, Om 

in deze huizen te kunnen wonen moet men een indicatie hebben, (Stel, 2007) 

4.4 Woonzorgcomplex 

Woonzorgcomplexen, ook wei wozoco's genoemd veelal in de jaren negentig en 

bestaan uit wooneenheden, welke MO"I"'" op een beschermde woonomgeving, 

Er is zowel de mogelijkheid om zorg en service te maar deze zaken zijn 

contractu eel gescheiden en niet verplicht. De variatie tussen verschillende Wozoco's is groot In 

nmmlrll'> Wozoco's is een indicatie verplicht, maar anderen kan het zo zijn dat het 

wordt er op jonge leeftijd in te trekken, 2001) is het 

woonzorgcomplex een modernere versie van de aanleunwoning en de serviceflat Het grootste 

verschil is dat de zorg en service in een woonzorgcomplex, veel meer vraaggericht is. (Vegter, 

Feb 

3 april 2008, 
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4.5 Aanleunwoning 

Aanleunwoningen verschillen niet vee I van woonzorgcomplexen maar hebben als verschil dat 

aanleunwoningen veelal koop of private huurwoningen. De naam aanleunwoning komt van het 

feit dat de geboden zorg vaak afgenomen wordt bij een nabijgelegen verpleegtehuis . (Vegter, 

jan 2006) 

4.6 "Residentiele" zorg en service 

Residentiele zorg en service is als het ware een serviceflat voor het hogere segment. Hier is het 

de bedoeling dat men er gaat wonen als men nog vitaal is om zo te kunnen genieten van de 

omgeving en de service. Naar mate men ouder wordt kan men extra diensten gaan afnemen tot 

en met een (beperkte) mogelijkheid tot zorg. (Vegter feb 2006) 

4.7 Dienstenpakketten 

Tegenwoordig bieden beleggers steeds vaker de mogelijkheid om binnen een wijk of complex 

dienstenpakketten aan te schaffen. Dit is niet zozeer voor senioren bestemd maar voor aile 

huurders. Deze kunnen zowel bestaan uit service en zorg. (Vegter feb 2006) 

Hoewel er veel overlap is tussen de verschillende concepten, verschillen deze 

seniorenwoningen op een vijftal fronten. Deze fronten zijn het zorgaanbod, het feit dat ze intra

of extramuraal zijn en de verplichting om zorg en service af te nemen. Uit gaande van deze 

verschillen is figuur 4.1 opgesteld. 

Lei ~I :': ,gs-
. n~';M' d.f! 
~ . el I 

d~f!n5re-l" 

ategol ~ 
~:crs.~· 

C .Q/f1ijtie:' 
(l m Sj 

la. 2. 
",Ierp oe: ',"= z" Q I'1 g~ Kit $C ~-a l l;l e 

h t: ~, i o : 1.l1<'e 're- ·0 e' 
Traditior ele : vel'pleg' 

~ _____ z ___ ~~:~~I~: _____ J 

3a. 

3b. 
' f;.es _ tele' 
~.ep,. € en 
verz0rgi 9 

4.a., 
A.a! e n 

° op e '<; n 
-op !lfsta"ld 

4b. 
~·U!ZOCO 

Sa. 

Figuur 4.1 Woonconcepten voor senioren in de Nederlandse markt. (Vegter, 2006) 
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5 VERHOUDING TUSSEN KOOP- EN HUURWONINGEN 

Indien er uitgegaan wordt van de 6 woningtypes onderscheiden in het WoON kan tabel 5.1 

opgesteld worden waarin per woonvorm de verhouding in absolute aantallen tussen koop en 

huur aangegeven is, van woningen bewoond worden door mensen in de leeftijdsgroep 55 tot 75 

jaar. 

vrijstaand 369.000 
2-onder-1-kap 208.000 
hoekwoning 129.000 
tussenwoning 249.000 
overig 27.000 
etagewoning 121 .000 

1.103.000 

Tabel 5.1 Eigendomsvorm 

bewoond door jonge senioren 

16.000 
36.000 
118.000 
258.000 
4.000 

284.000 
716.000 

en woningtypen 

385.000 
244.000 
247.000 
507.000 
31.000 
405.000 

1.819.000 

3 april 2008. 
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6 VERHUISTHEORIE 

Om te bepalen in hoeverre de senioren kunnen worden in hun verhuisgedrag wordt 

onderzocht hoe deze groep de beslissing neemt om te gaan verhuizen. Dit kan zowel op micro

als op macro niveau. Omdat het bij verhuisbewegingen op macro niveau gaat over 

verhuisbewegingen tussen de verschillende geografische gebieden en groepen mensen is 

dit voor dit onderzoek niet relevant. Interessanter is het om te kijken naar verhuisbewegingen op 

micro niveau, waar op het niveau van individuele huishoudens gekeken wordt hoe de 

om te gaan verhuizen tot stand komt. 

Eveneens wordt niet QelKe~cen naar verhuisgedrag dat opgewekt wordt door bijvoorbeeld 

bij sloop van de of bij een medische noodzaak. 

Uit literatuur (o.a. Van der Molen, 1993; De Voogd, 2005; Bolding, 2006) blijkt dat 

er twee algemeen aanvaardbare theorieen zijn ten aanzien van menselijk verhuisgedrag op 

micro-niveau. De sociaal-psychologische en de micro-economische theoriesn. 

6.1 Sociaal-psychologische theorie 

de l-p!'Syc:no'locllsc:ne theorie gaat men er vanuit dat men verhuizen pas zal overwegen 

indien zich bepaalde spanningen zullen voordoen. Dit kunnen zowel interne als externe 

zijn. Een voorbeeld van een interne is een verandering in levensfase. Een 

eengezinswoning past bij een gezin, op het moment dat de kinderen het huis uit zijn is 

een eengezinswoning misschien niet meer de meest optimale woonomgeving en hierdoor 

ontstaat stress. 

Een voorbeeld van een externe spanning kan zijn het van de of 

het verval van de woning zeit. Sam en vormen de in- en externe spanning en een stress 

wat zal tot de of men al dan niet zal verhuizen. Volgens deze theorie 

zullen mensen niet op zoek gaan naar een andere woning, tenzij zij zich niet meer 

voelen op hun huidige locatie. 

6.2 Micro-economische 

De tweede veelgenoemde theorie, de micro-economische, uit van de mens die altijd op 

zoek is naar een nuts-maximalisatie. zijn leven streett de mens ernaar om leven op 

een zo mogelijke manier in te richten. Dit optimaliserende gedrag leidt ertoe dat men 

aile alternatieven zal bekijken en deze zal vergelijken met de huidige woonsituatie. Door 

de woonsituatie in een waarde uit te bijvoorbeeld de 

fysieke en sociale omgeving kan er een vergelijking gemaakt worden met de waarde die 

3april2008 
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minus de moeite die het kost grater is dan de waarde die men toekent aan de huidige woning 

zal, mits haalbaar, de beslissing genomen worden tot verhuizen. 

In de rapportage zal uitgegaan worden van het model van Fokkema te ai, 1993, welke beide 

theorien tot een theorie heeft samen weten te brengen 

3 april 2008, 
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7 AANBEVEUNGEN VOOR SENIOREN·MARKETING 

Naast de aanbevelingen in de hoofdrapportage, is het bij advertenties gericht op 

Uonge)senioren belangrijk om aan de voorwaarden te voldoen. (Knook, 2000) 

Bij het afbeelden van senioren een vijftal voorwaarden die be palen of de doelgroep zich 

aangesproken zal voelen. 

Beeld de senioren nooit aileen maar met kinderen of 

De persoon in de advertentie dient 10 tot 15 te zijn dan de doelgroep. 

Echte testimonials 1\f('\,nrh,,::'e:>lrl bewoners van een appartement die aangeven 

hoe zijn hun woning ervaren 

Actief bezig vlotte 

overdreven. 

Een link leggen met wijsheid en 

Naast de goede woordkeuze en het kiezen van de 

die bepalen of een reelame uiting suceesvol wordt: 

en zelfbewust, lachend maar niet 

modellen zijn er nog andere faetoren 

Kies voor een positieve uitstraling. Toon de oplossing van het probleem, niet het 

probleem zelf 

Benadruk kenmerken die senioren Gebruik termen als degelijkheid, kwaliteit, 

comfort, zekerheid, veiligheid, privacy en ne:>lnie:>te:>n 

Wees geloofwaardig en eerlijk. Senioren 

links laten liggen 

kritiseh en zullen onrealistisehe uitingen 

Informatief, maak de boodsehap niet te kort. Senioren willen graag met voldoende 

informatie een keuze maken 

"Soft sell" in plaats van "Hard sell". Wees niet in reelame campagnes en zet 

senioren niet onder druk als ze een beslissing moeten nemen. Senioren zijn vaak 

negatiever over reclame dan .nn",,,,,r<>,., 

hen snel ergeren. 

Houd rekening met de fysiologische 

een controversiele of reclame zal 

V~~r radio en tv geld dat alles 

en duidelijk moet Voor advertenties dat er geen glanspapier 

gebruikt moet worden en dat de kleuren blauw groen en violet niet gecombineerd moeten 

worden. 

Denk aan indirecte rnc,,,,,,.n zoals de kinderen. 

Leg link met nostalgie, maar pas wei op het niet te benadrukken. 

Maak gebruik van free publicity, senioren staan in de media steeds meer in de 

Gebruik media gericht op senioren. 

3april 2008 
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8 BELANGENIN 

(30.1) Belang indeling 

zeer belangrijk 

belangrijk 

onbelangrijk 

geheel onbelangrijk 

Total 

zeer belangrijk 

onbelangrijk 

Total 

44.351 

1.356 

79.768 

(30.5) Belang grootte buitenruimte 

Frequency 

zeer belangrijk 

Total 

(30.7) 

Total 

30.6 

79.7 

thuisvoelen in de buurt 

Frequency 

33.107 

45.204 

41, 

56, 

1.457 1, 

79.768 100, 

geen vernielingen in de buurt 

Frequency 

28.47 

49.15 

1.97 

167 

79.768 

DHVB.V. 

(30.2) Belang grootte woning 

Frequency Percent 

zeer belangrijk 17.124 21,~ 

belangrijk 55.680 69,a 

onbelangrijk 6.964 8,1 

Total 79.768 100,C 

(30.4) Belang sfeer waning 

Frequency Percent 

zeer belangrijk 21.066 26,4 

belangrijk 55.817 70,0 

onbelangrijk 2.724 3,4 

geheel onbelangrijk 162 0,2 

Total 79.768 100,0 

(30.6) Belang bebouwing in de buurt 

zeer belangrijk 

onbelangrijk 

geheel onbelangrijk 

Total 

11.264 

62.584 

5.695 

225 

79.768 

Percent 

(30.8) Belang geen bekladding in de buurt 

Total 

28. 

geen rommel op straat 

onbelangrijk 

Frequency Percent 

27.733 34,8 

50.077 62,8 

1.804 

154 

79.768 100, 

3 april 2008. 
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(30.11) Belang geen hondenpoep op straat 

Frequency Percent 

zeer belangrijk 32.609 40,9 

belangrijk 42.849 53,7 

onbelangrijk 4.048 5,1 

geheel onbelangrijk 262 0,3 

Total 79.768 100,0 

(30.13) Belang geen geluidsoverlast 

Frequency Percent 

zeer belangrijk 25.419 31,9 

belangrijk 48.229 60,5 

onbelangrijk 6.022 7,5 

geheel onbelangrijk 99 0,1 

Total 79.768 100,0 

(30.15) Belang contact met buurtbewoners 

Frequency Percent 

zeer belangrijk 7.036 8,8 

belangrijk 49.680 62,2 

onbelangrijk 22.144 27,8 

geheel onbelangrijk 909 1,1 

Total 79.768 100,C 

(30.17) Betang bevolkingssamenstelling 

in de buurt 

Frequency 

zeer belangrijk 11.362 

belangrijk 49.636 

onbelangrijk 18.428 

geheel onbelangrijk 342 

Total 79.768 

(30.19) Belang winkelvoorzieningen 

zeer belangrijk 

belangrijk 

onbelangrijk 

Total 

3april2008 
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Frequency 

36.257 

41.584 

1.927 

79.768 

Percent 

14,2 

62,2 

23,1 

0,4 

100,C 

Percent 

45,F 

52,1 

2,4 

100,C 

(30.12) Belang geen overlast door jongeren 

Frequency Percent 

zeer belangrijk 27.975 35,1 

belangrijk 48.624 61,0 

onbelangrijk 2.436 3,1 

geheel onbelangrijk 734 0,9 

Total 79.768 100,0 

(30.14) Belang contact met directe buren 

Frequency Percent 

zeer belangrijk 6.644 8,..: 

belangrijk 52.425 65,r 

onbelangrijk 20.518 25,1 

geheel onbelangrijk 181 0,2 

Total 79.768 100,C 

(30.16) Belang buurt met veel saamhorigheid 

Frequency Percent 

zeer belangrijk 16.384 20,E 

belangrijk 53.543 67,1 

onbelangrijk 9.755 12,2 

geheel onbelangrijk 86 0,1 

Total 79.768 100,C 

(30.18) Belang verkeersveiligheid 

Frequency Percent 

zeer belangrijk 26.909 33,1 

belangrijk 49.772 62,4 

onbelangrijk 2.874 3,6 

geheel onbelangrijk 213 0,2 

Total 79.768 100,C 

(30.20) Belang open bare parkeergelegenheid 

Frequency Percent 

zeer belangrijk 16.200 20,..; 

belangrijk 50.847 63,1 

onbelangrijk 11.110 13,9 

geheel onbelangrijk 1.611 2,C 

Total 79.768 100,C 



(30.21) Belang openbaar vervoersvoorziening (30.22) Belang groenvoorzieningen 

Frequency Percent Frequency Percent 

zeer belangrijk 25.035 31,4 zeer belangrijk 25.392 31,8 

belangrijk 44.224 55,4 belangrijk 51.770 64,S 

onbelangrijk 9.496 11,9 onbelangrijk 2.383 3,e 

geheel onbelangrijk 1.012 1,3 geheel onbelangrijk 224 0,3 

Total 79.768 100,0 Total 79.768 100,C 

(30.23) Belang jongerenvoorzieningen (30.24) Belang basisschool 

Frequency Percent Frequency Percent 

zeer belangrijk 7.735 9,7 zeer belangrijk 1.413 1,8 

belangrijk 30.740 38,5 belangrijk 18.117 22,1 

onbelangrijk 31.689 39,7 onbelangrijk 44.987 56,4 

geheel onbelangrijk 9.604 12,0 geheel onbelangrijk 15.251 19,1 

Total 79.768 100,0 Total 79.768 100,0 

(30.25) Belang speelvoorzieningen (30.26) Belang creches, peuterspeelzaal 

Frequency Percent Frequency Percent 

zeer belangrijk 6.108 7,7 zeer belangrijk 1.322 1,7 

belangrijk 34.693 43,5 belangrijk 15.933 20,0 

onbelangrijk 29.947 37,5 onbelangrijk 44.603 55,9 

geheel onbelangrijk 9.020 11,3 geheel onbelangrijk 17.910 22,5 

Total 79.768 100,0 Total 79.768 100,0 

DHVB.V. 
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9 DE FINANCIELE SITUATIE VAN DE DOELGROEP 

Een groot gedeelte van de jonge senioren staat er financieel gezien goed v~~r. Door hun leeftijd 

hebben ze lang de tijd gehad carriere te maken en hebben hierdoor een hoog salaris 

gerealiseerd. Ook heeft 60% van de jonge ouderen een koopwoning die in de loop der jaren 

een behoorlijke waardestijging heeft doorgemaakt. 

De inkomenssituatie van senioren is te zien in tabel 9.1 Uit deze tabel blijkt dat van de 55 tot 64 

jarigen naast het reeds opgebouwde vermogen meer dan de helft een meer dan modaal 

inkomen heeft. 

55+ gernlddeld 
besteedbaar 

aile hllis- 55·64 65·74 totaal55+ hh.inkornenj 
houdens % Jaar% Jaar % 75+ ~ .• (%) 55+(abs.) maandb (in €) 

tot en met soclaal 
minimum. 8 9 9 11 9 228.000 620 
aandachtsgroep. 
boven soc.min.a 21 21 30 40 29 731.000 988 
geen 3andachts-
groep, <". modaal 16 14 27 29 22 522.000 1.436 

tot 2 x. modaal 35 35 25 15 27 678.000 2.250 

2 x modaal 20 21 9 5 13 328.000 4.340 

totaal 100 100 100 100 100 2.518.000 1.828 

a Aandachtse.roep en 50(laal minimum hebben op erond van het Inkomen rgcht op huursubsldle. Er Is el'hter eeen rekflnlng 
~;I?houden met de I"ermogensllmieten die 2:elden 'Ioor huurSUDSi(lle. 

0 Besteedbaar hulshoudlnkomen op Jaarbasls : 13. 

Naast het hoge inkomen is 60% van de jonge senioren eigenaar van een koopwoning. Omdat 

deze woningen met name in de jaren negentig van de vorige eeuw behoorlijk in prijs gestegen 

zijn is er vaak nog maar een klein gedeelte belast met een hypotheek. Ook is over de jaren het 

hypotheek bed rag steeds verder afbetaald Door deze twee zaken hebben de jonge senioren 

lage maandlasten en tevens een behoorlijk eigen vermogen opgebouwd. In tabel 9.2 is de 

huidige waarde van de woningen vergeleken met de hypotheek die er nog op rust om zo de 

restwaarde uit te kunnen rekenen. Hierbij dient vermeld te worden dat de verkoopwaarde 

opgegeven is door de bewoners zelf en niet door een taxateur. Hierdoor zou de waarde niet 

geheel correct kunnen zijn. Wordt de waarde echter vergeleken met de WOZ-waarde van de 

woningen blijkt deze toch behoorlijk overeen te komen met de WOZ-waarden van de woningen. 

3april2008 
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55-65 65-75 totaal totaal 
jaar Jaar 75+ 55-pills 55-65 65-75 75+ 55-pills 
hllllrders huurders hUllrders huur elgenaren elgenaren elgenaren k.oop 

tot en met sociaal 
minimum 6.000 11.000 10.000 9_000 6.000 17.000 21.000 13.000 
aandachtsgroep, 
boven soc.min. 16.000 15.000 14.000 15.000 6.000 31.000 34.000 23.000 
geen aandachts-
groep. < modaal 18.000 25.000 23.000 22.000 20.000 48.000 54 .000 42.000 

tot 2 x Illodaal 33.000 53.000 44.000 42.000 25.000 98.000 116.000 58.000 

> 2 x lTlodaal 71.000 87.000 4S7.000a 146.000 83.000 225.000 226.000 126.000 

totaal 24.000 27.000 28.000 26.000 40.000 90.000 78.000 62.000 

a Betreft 72 cases In WBO 

Naast het inkomen en het vermogen in de woning hebben de senioren ook nog vermogen dat 

niet in de woning opgesloten zit. Bij huurders is dit gemiddeld 26.000 en bij kopers 62.000. Voor 

dit grote verschil zijn een tweetal redenen aan te voeren. Ten eerste hebben de kopers een 

gedeelte van de hypotheek al afgelost waardoor de maandelijkse kosten dalen, huurders 

daarentegen zijn in de loop der jaren aileen maar meer gaan betalen. Daarnaast is het ook nog 

eens zo dat mensen met een hoog inkomen vaker in een koophuis zitten, door dit hoge 

inkomen zal het vermogen ook grater zijn dan dat van de gemiddelde huurder. 

Ook blijkt uit de gegevens dat de oudere generatie aanmerkelijk meer spaargeld heeft dan de 

jongere. Ook hiervoor zijn een tweetal redenen te benoemen. Ten eerste heeft men naarmate 

de leeftijd stijgt meer tijd gehad om te sparen. Ook is de mentaliteit van de oudere generatie 

anders, zij zijn zuiniger en spaarzamer dan de jongere generatie. De vermogens van senioren 

die niet in de woning zitten zijn te zien in tabel 9.3 

55-65 55-65 65-75 65-75 
laar jaar laar Jaar 75+ 
verkoop- rest- verkoop- rest- verkoop-
waarde waarde waarde waarde waarde 

tot en met soriaal 
minimum 
aandachtsgroep. boven 

282.000 199.000 26:2.000 177.000 178.000 

soc.min. 258.000 203.000 220.000 192.000 214.000 
geen aandachtsgroep. "-
modaal 207.000 178.000 225.000 203.000 244.000 

tot 2 x modaa I 248.000 184.000 263.000 216.000 279.000 

> 2 x rnodaal 351.000 242.000 386.000 312.000 354.000 

totaal 280.000 205.000 266.000 221.000 250.000 

a Restl'iaar<le - Verl\oop-waarde minus bed rag waarvoor hypotheek Is afgl\sloten. 

totaal 
55-plus-

75+rest- verkoop-
waarde waarde 

136.000 257.000 

204.000 232.000 

232.000 225.000 

254.000 256.000 

325.000 359.000 

232.000 270.000 

totaal 
55-pll$ 
rest-
waarde 

181.000 

200.000 

204.000 

202.000 

264.000 

215.000 
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