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Een onderzoek naar de woonwensen van de huidige en toekomstige oudere m igra nten in Nederland. 



VOORWOORD 

Voor u ligt een scriptie welke het resultaat is van een onderzoek naar de 

woonwensen van de huidige en de toekomstige Turkse, Marokkaanse, 

Surinaamse en Antilliaanse ouderen. Deze scriptie heb ik geschreven ter 

afronding van de master Real Estate Management & Development aan de 

Technische Universiteit Eindhoven. In september 2010 ben ik aan dit 

onderzoek begonnen en heeft het ongeveer 9 maanden geduurd om het af te 

ronden. Het onderzoek verliep voornamelijk moeizaam bij het werven van de 

respondenten voor het onderzoek. Toch heb ik met enthousiasme doorgezet 

om dit onderzoek volledig en tot een succes te maken. 

Vanuit de Technische Universiteit Eindhoven werd ik begeleid door de heer J. 

Smeets en de heer W. Heijs. Ik wil hen graag bedanken voor de opbouwende 

kritiek, advies, interesse die ze getoond hebben over dit onderwerp en de 

goede begeleiding gedurende mijn onderzóek. Daarnaast wil ik ook mevrouw 

Y. Witter van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg bedanken voor haar 

goede steun, hulp en motiverende uitspraken tijdens mijn onderzoek en dat 

ze altijd voor me klaar stond. Ook de andere medewerkers van Aedes-Actiz 

Kenniscentrum Wonen-Zorg wil ik graag bedanken voor de prettige sfeer 

tijdens mijn stageperiode bij het kenniscentrum. Mevrouw F. Visser en 

mevrouw K. Hillenaar van Alleewonen en mevrouw R. van Gils van 

WonenBreburg hebben mede een belangrijke rol gespeeld in mijn onderzoek. 

Zij hebben mij namelijk toegang verleend aan de groepsgesprekken met de 

oudere migranten en mij geholpen bij de contactlegging met de 

sleutelfiguren. Op deze plaats wil ik ook hen van harte bedanken. Verder wil ik 

alle Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse ouderen en jongeren, 

die betrokken waren bij dit onderzoek, hartelijk bedanken voor hun tijd, 

openheid en gastvrijheid. Zonder hen, was dit onderzoek niet mogelijk 

geweest. Tenslotte wil ik mijn familie (in het bijzonder mijn moeder), mijn 
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vriend en mijn vriend(inn)en bedanken voor hun aanmoediging en verzorging 

tijdens dit onderzoek . 

Giang Bui 

Eindhoven, 6 juli 2011 



SAMENVATTING 

Aanleiding 

Oudere migranten leven in vergelijking met Nederlandse ouderen minder 

vaak in seniorenwoningen. Het is interessant om de achterliggende red enen 

daarvan te achterhalen en in de toekomst mogelij k geschikte woonvormen 

voor hen te ontwikkelen. Het belang daarvan zal in de komende jaren 

toenemen, omdat het aantal oudere migranten in Nederland enorm gaat 

groeien. De specifieke woonwensen en woonbehoeften van oudere migranten 

met betrekking tot hun culturele achtergrond za l onderzocht moeten worden 

om het woongenot van hen te waarborgen. Hoe ouder de mens, hoe meer 

behoefte hij heeft aan een leefomgeving die hem herinnert aan zijn roots . Het 

is niet alleen van belang om de woonwensen van de huidige (1 e generatie) 

oudere migranten te onderzoeken, maar ook die van de toekomstige (2e 

generatie) oudere migranten om een meerjarenbeleid vast te stellen. Er kan 

dan tijdig geanticipeerd worden op de woonvraag van zowel de huidige als de 

toekomstige oudere migranten. 

Probleemstelling en opzet van het onderzoek 

Op basis van de zojuist vermelde aanleiding is de volgende probleemstelling 

geformuleerd: "Wat zijn de woonwensen en woonbehoeften van de l e en 2" 
generatie oudere migranten in Nederland en hoe kunnen die wensen en 

behoeften vertaald worden naar de woonvormen in Nederland?" 

Deze hoofdvraag wordt beantwoord met behulp van de (hierna vermelde) 

resultaten van de deelvragen die ingaan op de samenstelling, kenmerken, 

wensen en behoeften van oudere migranten met betrekking tot het wonen. 

De resultaten zijn verkregen aan de hand van een literatuuronderzoek 

enerzijds en een praktijkonderzoek anderzijds. Tijdens het praktijkonderzoek 

werden tweeënvijftig oudere migranten van de 1 e generatie in groepsverband 

geïnterviewd. De zes groepen waren ingedeeld op basis van de afkomst van 

de ouderen. Bij de Marokkaanse en Turkse ouderen vond er een 

onderverdeling plaats aan de hand van het geslacht van die ouderen, om te 

voorkomen dat de Marokkaanse en Turkse vrouwen en/of mannen niet deel 

willen nemen aan het gesprek. Bij de 2" generatie migranten zijn 

tweeëntwintig personen individueel geïnterviewd. Bij beide groepen (de 1 oen 

de 2° generatie) staat de vraag hoe zij (naarmate ze ouder zijn) in Nederland 

willen wonen centraal. 

Resultaten 

Volgens de gegevens van het CBS telde Nederland in 2010 ongeveer 3,3 

miljoen bewoners (20,2 %van de totale Nederlandse bevol king) met een niet

Nederlandse achtergrond. Dit aanta l zal in de komende veertig jaar stijgen 

naar 4,9 miljoen. Dit betekent dus dat bijna een derde van de Nederlandse 

bevolking zal bestaan uit migranten . In dit onderzoek wordt er alleen 

aandacht besteed aan de (vier grootste groepen) niet-westerse oudere 

migranten, omdat hun leefpatroon door de culturele achtergrond meer van 

de doorsnee Nederland er afwijkt dan de westerse oudere migranten. Dë vier 

grootste groepen niet-westerse migranten bestaan uit Turken (12%), gevolgd 

door Marokkanen (10%), Surinamers (10%) en Antillianen (4%). Binnen deze 

groepen zal de grijze druk in de komende veertig jaar toenemen; ongeveer 

47% van de Surinaamse, 40% van de Turkse, 37% van de Marokkaanse en 23% 

van de Antilliaanse migranten zijn dan SS jaar of ouder. Het aantal ouderen 

met een Surinaamse, Antilliaanse, Marokkaanse of een Turkse afkomst zal 

bijna vervijfvoudigd worden. 

De situaties waarin de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse 

ouderen zich in Nederland bevinden, ken merken zich door een aantal 

gemeenschappelijke factoren en door een aantal verschillen tussen de situatie 

van Turkse en Marokkaanse ouderen enerzijds en die van Surinaamse en 

Antilliaanse ouderen anderzijds. In vergel ijking met de Turkse en Marokkaanse 

ouderen zijn Antilliaanse en Surinaamse ouderen (voornamelijk de vrouwen) 

vaak alleenst aand . Het feit dat Marokkaanse en Turkse ouderen vaker in 

2 



gezinsverband wonen is te merken aan de omvang van het huishouden. 

Marokkaanse ouderen wonen meestal in een huishouden van gemiddeld vier 

personen en Turkse ouderen in een huishouden van gemiddeld drie personen. 

Turkse en Marokkaanse ouderen zijn vaak afhankelijk van een uitkering die 

meestal opgebouwd is uit een onvolledige AOW en een lage 

pensioensopbouw. Daarnaast hebben ze een laag gestandaardiseerd inkomen 

dat veroorzaakt wordt door de grote huishoudenomvang; zij leven met 

meerdere personen van één inkomen. Surinaamse en Antilliaanse ouderen 

hebben over het algemeen een betere inkomens- en arbeidspositie, doordat 

zij vaak hoger opgeleid zijn {vergelijkbaar met autochtone ouderen) en de 

Nederlandse taal beter beheersen dan Turkse en Marokkaanse ouderen De 

meerderheid van de Turkse en Marokkaanse ouderen heeft bijna altijd moeite 

om een gesprek in het Nederlands te voeren. De financiële situatie van alle 

vier de groepen is slechter dan die van autochtone ouderen . Ze zijn allen 

oververtegenwoordigd in de laagste inkomensgroepen {met een 

gestandaardiseerd inkomen van lager dan 10.000 euro op jaarbasis) . 

Wat betreft de gezondheid, ervaren Turkse en Marokkaanse ouderen hun 

gezondheid slechter dan Surinaamse en vooral Antilliaanse ouderen . Verder 

hebben Surinaamse en Antilliaanse ouderen in vergelijking met Turkse en 

Marokkaanse ouderen minder vaak last van fysieke aandoeningen {mobiliteit, 

persoonlijke verzorging en huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen). Het 

merendeel van de Marokkaanse en bijna de helft van de Turkse ouderen heeft 

beperkingen betreffende de mobiliteit {bijv. het op- en aflopen van de trap). 

De gezondheidssituatie van hen is vooral het gevolg van hun lichamelijk zware 

arbeidsverleden. 

Oudere migranten wonen voornamelijk in de grote steden, zoals Amsterdam, 

Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Zij wonen veelal in wijken waar al grote 

concentraties allochtonen wonen, zoals vooroorlogse, vroeg- naoorlogse en 
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stadsvernieuwingswijken. Zij hebben vaak een slechte huisvesting 

{huurwoning) die enerzijds veroorzaakt wordt door hun slechte financiële 

positie en anderzijds veroorzaakt wordt de grote huishoudenomvang. Zij 

wonen met meerdere personen {bijvoorbeeld met de kinderen en/of 

kleinkinderen) in één kleine woning, waardoor ze per persoon weinig 

oppervlakte hebben. Het is opvallend dat het merendeel van de oudere 

migranten {voornamelijk Surinaamse en Antilliaanse ouderen) in een 

meergezinswoning woont. De flat waar ze in wonen, heeft vaak geen lift. 

Oudere migranten wonen echter liever in een eengezinswoning dan in een 

meergezinswoning, omdat ze de aanwezigheid van een tuin meestal belangrijk 

vinden. Daarnaast hebben ze meer ruimte en rust in een eengezinswoning. 

Wat verder opvalt, is dat er weinig oudere migranten zijn die gebruik maken 

van de mogelijkheden om hun woning aan te passen of in een woning wonen 

die geschikt is voor ouderen . Ook wordt er bijna geen gebruik gemaakt van 

het verzorgingshuis. 

Oudere migranten {zowel de 1• als de 2° generatie) willen over het algemeen 

niet alleen in Nederland oud worden en kiezen er daarom voor om te gaan 

pendelen {voornamelijk Turkse ouderen). Het klimaat, familiebezoek en 

heimwee {bij de 1• generatie) zijn de belangrijkste redenen om te gaan 

pendelen . Soms komt het voor dat de ouderen ervoor kiezen om definitief 

terug te gaan naar hun herkomstland {remigreren) wanneer ze met pensioen 

gaan . Dit wordt meestal belemmerd door het gemis van de kinderen in 

Nederland en het goede zorgstelsel hier. Vandaar dat pendelen vaker 

voorkomt dan de definitieve terugkeer naar hun herkomstland. 

Zoweldele als de 2• generatie woont het liefst zo lang mogelijk in hun huidige 

woning, omdat ze daaraan gewend zijn . Echter, de 2• generatie Surinaamse 

migranten kiezen er eerder voor om naar een gelijkvloerse seniorenwoning te 

verhuizen wanneer ze ouder zijn. Zij denken namelijk dat hun huidige woning 

niet geschikt is voor ouderen wat betreft de toegankelijkheid van de ruimtes 



(niet gelijkvloers). Een deel van de 1 • generatie Turkse en Marokkaanse 

oudere migranten wil hun huidige woning verlaten voor een woongroep mits 

die in een gunstige woonomgeving gelegen is; in de buurt van hun familie en 

de gewenste voorzieningen . Naast de huidige woning beschouwen de 1 • en 2• 

generatie oudere migranten ook de gelij kvloerse seniorenwoning en de 

kangoeroewoning als zeer gewenste woonvormen . Echter, de 1 • generatie 

Turkse ouderen vinden dat het irreëel is om van de kinderen te verwachten 

dat ze later voor de ouders gaan zorgen . Zij denken daarom dat ze geen 

gebruik maken van een kangoeroewoning. De woongroep met 

gelijkgestemden is alleen bij de 1 • generatie als één van de meest favoriete 

woonvorm gevonden. Een woonvorm die zowel de 1 • als de 2• generatie 

absoluut niet wil, is het verzorgingshuis. Zij vinden dat de meeste Nederlandse 

verzorgingsh uizen een onaangename uitstraling hebben en denken bovendien 

dat de ouderen daar slecht verzorgd (verwaarloosd) worden. 

Oudere migranten hebben gespecificeerde woonwensen met betrekking tot 

de indeling van de woning. Die gespecificeerde woonwensen hebben vaak te 

maken met hun culturele achtergrond. Hoewel ze hier zijn opgegroeid, blijven 

ze die cultuur en wensen behouden; de gewenste woningindeling van de 1 e 

generatie komt overeen met die van de 2• generatie. Het is opvallend dat de 

wensen van de 2• generatie Turkse en Marokkaanse migranten veel 

overeenkomen met betrekking tot de woningindeling. Sommige wensen zijn 

namelijk gerelateerd aan hun religie (islam). Zij w illen bijvoorbeeld een hal die 

ruimte heeft voor minimaal een schoenenkast Turkse en Marokkaanse 

mensen trekken altijd hun schoenen uit, voordat ze de ruimtes betreden waar 

er gebeden wordt (de woonkamer en de hoofdslaapkamer). Omdat er daar 

gebeden wordt, dienen ze schoon (rein) te zijn. De rituele handel ingen 

worden in de badkamer verricht. Ook die ruimte dient daarom rein te zijn en 

geen voorzieningen te hebben die de reinheid van die ruimte kunnen 

schaden. Een toilet is onrein en daarom wil het merendeel van hen dat die 

niet gelegen is in de badkamer. Daarnaast vinden de Turkse en Marokkaanse 

migranten het fij n om een bidet in de badkamer te hebben om de rituele 

handelingen te vergemakkelijken. Doordat er mogelijk in de hoofdslaapkamer 

gebeden wordt (voornamelijk door de vrouwen), is het fijn als die ruimte 

groot genoeg is om op de grond te zitten bidden . 

De 1• en 2" generatie Marokkaanse ouderen vinden het fij n als de woning 

naast de bovenstaande wensen ook mogelij kheid biedt om de vrouwelijke en 

mannelijke gasten te scheiden. Vaak verzamelen de vrouwen zich in de 

keuken en de mannen in de woonkamer. Zij wil len daarom dat de keuken 

gescheiden en afgesloten is van de woonkamer, zodat de vrouwen en de 

mannen niet in contact met elkaar komen. Om de scheiding tussen de 

mannen en de vrouwen te waarborgen, moeten alle ru imtes in de woning via 

de hal bereikbaar zij n. 

Surinaamse en Antilliaanse ouderen (zowel de 1 • als de 2° generatie) hebben 

specifieke wensen betreffende de keuken. Deze ruimte is erg belangrijk voor 

hen, omdat zij vaak uitgebreid koken en met meerdere personen in de keuken 

staan om het eten voor te bereiden (bij feesten). Deze ruimte dient daarom 

groot te zijn om een maximale bewegingsvrijheid te bieden. Daarnaast zijn ze 

bij de Surinaamse cu lt uur gewend om de keuken te gebruiken als een 

ontmoetingsruimte (voor voornamelij k de vrouwen) . Wanneer er (informele) 

gasten zijn, verzamelen ze zich meest al in de keu ken. Ook wordt er in de 

keuken gegeten en moet die ru imt e daarom groot genoeg zijn voor het 

plaatsen van een eettaf el. Surinaamse ouderen hechten meer waarde aan een 

keuken en willen daarom liever een grote keuken dan een grote woonkamer. 

Al le vier de groepen oudere migranten (zow el de 1 c als de 2e generatie) gaan 

er vanuit dat ze (later) veel visite krijgen die wellicht blijft slapen. Het komt 

binnen hun cultuur vaak voor dat de (klein )kinderen en/of familie die van ver 

komt, blijft slapen. Het is daarom goed dat de woning beschikt over een 

logeerkamer. Daa rnaast vinden ze het van belang om een (kleine) bergruimte 
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binnenshuis te hebben om huishoudelijke spullen en het voedselvoorraad in 

te bewaren. Migranten wensen namelijk over het algemeen veel voedsel in 

huis op te slaan . Ook komt het voor dat ze gedroogde voedselwaren vanuit 

hun herkomstland meenemen om die hier de rest van het jaar te nuttigen. 

Wat betreft de woonomgeving, willen zowel de 1• als de 2• generatie oudere 

migranten niet in het centrum wonen vanwege de drukte. Zij willen vaak in 

een rustige en vertrouwde buurt wonen en in een omgeving met mensen uit 

dezelfde etnische groep (voor de sociale contacten). Echter, de 2" generatie 

wil niet dat de wijk alleen maar bestaat uit mensen met dezelfde culturele 

achtergrond. Daarnaast willen beide generaties oudere migranten graag in de 

buurt wonen van hun kinderen en de overige familieleden rnet behoud van 

zelfstandigheid en privacy. Het liefst willen ze in de buurt wonen van een 

winkelcentrum of winkels voor de dagelijkse benodigdheden. Ook is de 

aanwezigheid van een huisarts, een apotheek en het openbaar vervoer in de 

buurt van belang. Wat betreft de culturele voorzieningen willen Turkse en 

Marokkaanse oudere migranten (zowel de 1° als de 2e generatie) in de buurt 

wonen van een moskee en een islamitische slager. Surinaamse en Antilliaanse 

oudere migranten (zowel de 1 c als de 2• generatie) vinden het juist fijn als er 

een toko en een kerkgemeenschap nabij gelegen zijn. Echter, de 2• generatie 

Surinaamse migranten vinden het minder van belang om een 

kerkgemeenschap in de buurt te hebben . 

Conclusies en aanbevelingen 

Op basis van de genoemde resultaten kan er geconcludeerd worden dat de 

vraag naar allerhande ouderenvoorzieningen gaat toenemen, omdat het 

aantal oudere migranten gaat groeien in de komende jaren. Zij hebben vaak 

andere wensen en behoeften dan de autochtone ouderen vanwege hun 

leefomstandigheden en cultuur. Surinaamse en Antilliaanse ouderen 

(voornamelijk de vrouwen) vormen daarbij een kwetsbare groep wanneer ze 

zorgbehoevend zijn, omdat zij vaak alleenstaand zijn. Bij alle vier de groepen 
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ouderen neemt de vraag naar betaalbare won in gen die geschikt zijn voor 

ouderen toe, omdat de financiële situatie van hen over het algemeen slechter 

is dan die van de autochtone ouderen . Doordat Marokkaanse en Turkse 

ouderen vaak in een (groot) huishouden wonen met gemiddeld 3 á 4 

personen, zal bij hen niet alleen de vraag naar betaalbare woningen 

toenemen, maar ook de grootte van de woning is dan van belang. 

Zoals er eerder is verme ld, hebben Marokkaanse en Turkse ouderen vaak last 

van fysieke aandoeningen . In feite geven ze zoveel beperkingen aan dat het 

voor velen moeilijk zal zijn om zelfstandig binnen een woning te functioneren. 

Toch wonen relatief weinig Marokkaanse en Turkse ouderen in een geschikte 

seniorenwoning en maken ze over het algemeen weinig gebruik van 

woningaanpassingen. Zij zijn meestal niet op de hoogte van de mogelijkheden 

voor ouderen met betrekking tot het wonen en/of ze zijn bang dat een 

woningaanpassing gepaard gaat met een huurverhoging. Daarnaast maken 

oudere migranten ook (bijna) geen gebruik maken van het verzorgingshuis, 

mede omdat het ongepast is binnen hun cultuur, de uitstraling van het 

gebouw afstotend (te wit) is en omdat ze de verzorging in het verzorgingshuis 

als onaangenaam ervaren. Nederlandse verzorgingshuizen moeten er dus 

kleurrijker uitzien en de verzorgers binnen de verzorgingshuizen moeten de 

cultuur van de oudere migranten kennen om hen het gevoel te geven dat ze 

thuis zijn . 

Verder kan er geconcludeerd worden dat de vraag naar goedkope 

woonalternatieven die aansluiten op het pendelend gedrag van oudere 

migranten toe gaat nemen, omdat een groot deel van zowel de 1• als de 2• 

generatie oudere migranten heen en weer willen gaan tussen hun 

herkomstland en Nederland. Zij blijven dan een aanzienlijke periode weg, 

waardoor hun woning in Nederland lang leeg staat en zij daardoor onnodig 

huur betalen (terwijl ze een beperkt inkomen hebben). 



Daarnaast is er ook meer behoefte aan betaalbare woonvormen waar er 

samen met de kinderen onder één dak gewoond ka n worden met behoud van 

privacy. Oudere migranten willen namelijk dicht bij hun kinderen wonen met 

behoud van zelfstandigheid en privacy. De kangoeroewoning is een voorbeeld 

van dergelijke woonvorm. De meeste oudere migranten (zowel de 1e als de 2• 

generatie) beoordelen deze woonvorm posit ief. 

Zoals er eerder is vermeld, hebben oudere migranten (zowel de 1 e als de 2• 

generatie) gespecificeerde woonwensen met betrekking tot de 

woningindeling. "Religie" is een belangrijk begrip bij het ontwerpen van een 

Marokkaanse en Turkse won ing. " Religie" vertaalt zich bij een woning in 

" reinheid" en "gemak" van de bidruimtes (de woonkamer en de slaapkamer) 

en de voorzieningen en ruimt es die daaraan gerelateerd zijn (de badkamer en 

de hal) . Bij de Marokkaanse ouderen speelt "cu ltuur" tevens een belangrij ke 

rol. Deze is bij de woningindeling terug te zien is in de wens van een 

gescheiden ontmoetingsruimte voor de vrouwelijke en mannelijke gasten 

binnen een woning. Het begrip "cultuur" komt ook in een sterke mate terug 

bij een gewenste woning van voornamelijk de Surinaamse, gevolgd door de 

Antilliaanse ouderen. Zij vertalen het echter niet naar de scheiding van de 

vrouwen en de mannen binnen een won ing, maar naar de aanwezigheid va n 

een ruime keuken die meerdere functies dient te hebben dan alleen een 

kookfunctie. Vooral Surinaamse ouderen gebru iken de keuken ook als 

ontmoetingsruimte en eetruimte. 

Daarnaast verwachten alle vier de groepen oudere migranten (zowel de 1 e als 

de 2• generatie) dat ze (later) veel visite krijgen die wellicht blij ft slapen. 

"Visite" is een onderwerp waar veel rekening mee gehouden moet worden bij 

de indeling van de woning voor alle vier de groepen oudere migranten (bijv. 

de grootte van de ontmoetingsruimtes en een extra logeerkamer) . Op basis 

van de overeenkomst ige woonwensen van de 1 e en 2e generat ie kan er 

geconcludeerd worden dat ongeacht dat de 2• generat ie hier opgegroeid is, zij 

nog erg hecht en aan hun cultuur. De 2e generatie is wel beter geïntegreerd in 

de Nederlandse samenleving dan de 1 o generatie. Zij hebben namelijk minder 

behoefte aan een woongroep waar samengewoond kan worden met 

gelijkgestemden dan de 1" generatie. Zij wonen liever tussen mensen 

afkomstig van verschillende nationaliteiten. Echter, de 2e generat ie 

Marokkanen beschouwt de woongroep nog steeds als een mogelijke 

woonvorm om lat er in t e wonen . 

Voor de keuze van de woonomgeving kan de formule 3V+S ontwikkeld 

worden voor de oudere migranten. De 3 V's st aan voor "vert rouwen" , 

"veiligheid" en "voorz ieningen" in de w ijk en de S staat voor de "sociale 

contacten" die ze in de wijk hebben opgebouwd. Vaak wonen oudere 

migranten in een wijk met deze kenmerken en wi llen zij daarom niet meer 

weg uit de wijk. 

Op basis van de vermelde conclusies kan er tenslotte een aantal 

aanbevelingen gedaan worden die t evens antwoord geven op het tweede deel 

van de hoofdvraag; " ... ... hoe kunnen die wensen en behoeften vertaald worden 

naar geschikte woonvormen in Nederland?" 

• Meer betaalbare woningen voor de oudere migranten die binnen het 

beperkte budget passen van de oudere migranten 

• Ruimere sen iorenwoningen die aansluiten op het aantal personen in 

het huishouden van de Marokkaanse en Turkse ouderen . 

• Het ont wikkelen va n woona lternatieven die aansluit en op het 

pendelend gedrag van de oudere migranten om leegstand en 

onnodige huurbetaling te voorkomen. 

• Flexib iliteit in de woning door middel van schuifsystemen om een 

maximale bewegingsvrijheid voor de ouderen te waarborgen en 
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tegelijkertijd mogelijkheden biedt om de vrouwen en mannen van 

elkaar te scheiden (bij de Marokkaanse ouderen). 

• Meer betaalbare kangoeroewoningen om de oudere migranten de 

kans te geven dicht bij hun kinderen te wonen met behoud van 

zelfstandigheid en privacy. 

• Veranderen van het imago van het verzorgingshu is op basis van meer 

kleurtoepassingen in en rondom het gebouw. Meer kleurgebruik 

draagt bij aan de levendigheid en gezelligheid van het gebouw. 

Daarnaast moet er meer personeel zijn die de taal van de ouderen 

spreekt en de cultul.Jr van hen kent voor een zo goed mogelijke 

invulling van de rol als verzorgers bij de oudere migranten. 

• Rekening houden met de duurzaamheid van een gebouw dat 

ontwikkeld wordt voor een woongroep. Een woongroep is namelijk 

alleen voor de 1" generatie oudere migranten interessant en zal over 

ongeveer 30 jaar zijn waarde kunnen verliezen. 

• Informat ieavonden en/of steunpunten organiseren waarbij er in de 

taal van de oudere migranten gecommuniceerd wordt (voora l van 

belang bij de 1 • generatie, omdat zij de Nederlandse taa l slecht 

beheersen), zodat oudere migranten meer op de hoogte gebracht 

wordt van de mogelijke woonvoorzieningen en/of 

woningaanpassingen in Nederland die bestemd zijn voor ouderen. 

Wanneer er verder onderzoek gedaan wordt naar de woonwensen van 

oudere migranten is het aan te raden om een grotere steekproef te nemen 

dan wat er tijdens dit onderzoek gedaan is (om een zo goed mogelij ke 

afspiegeling te krijgen van de populatie). De informatie die verkregen wordt, is 
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dan meer betrouwbaar. Bovendien moeten de respondenten uit verschillende 

st eden en dorpen van Nederland komen. 

De resultaten zijn ook meer betrouwbaar wanneer de oudere migranten 

geïnterviewd worden door een persoon die dezelfde cult urele achtergrond 

heeft en dezelfde taal spreekt. Wanneer dit niet mogelijk is, is het toch beter 

om het interview af te laten nemen door een ander wi llekeurig niet -westerse 

allochtoon dan een autocht oon. Doordat zij (allochtonen) allen een cult uur 

hebben die afwijken van de doorsnee Nederlander, zullen zij elkaar eerder 

begrijpen . Bovend ien wonen ze beiden in een land waar ze niet uit afkomst ig 

zijn. De kans dat er sociaal wenselij ke antwoorden worden gegeven, blijft 

kleiner dan wanneer zij geïnterviewd worden door een autochtoon. 

Tenslotte is het belangrijk om gespecificeerd te vragen naa r bijvoorbeeld de 

verschi llende ruimtes binnen de woning, de gewenste voorzieningen in de 

woonomgeving en de favoriete woonvormen met de bijbehorende 

afbeeldingen en uit leg. Oudere migranten zijn weinig bezig met hun toekomst 

en kennen daarnaast weinig ouderenvoorz ieningen en/of -woonvormen in 

Nederland. Zij worden daa rdoor beperkt in het geven va n de antwoorden als 

er alleen gevraagd wordt hoe zij over het algemeen oud w illen worden in 

Nederland. 
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1. ÜNDERZOEKSVERANTWOORDING 

Veel woningcorporaties hebben zich de laatste jaren bezig gehouden met 
woonvormen voor oudere migranten. Voorbeelden hiervan is het 
appartement voor Chinese ouderen in Amsterdam Zuidoost1

, een 
meergeneratie-project voor Hindoestanen in Den Haag2

, de Hudsonhof in 
Amsterdam die geschikt is voor verschi llende groepen oudere migranten 3 

etc. Multiculturele voorzieningen in wonen, zorg en welzijn zullen snel 
toenemen. Ook de groeiende groep oudere migranten laat meer van zich 
horen. Daarom willen aanbieders van wonen, zorg en welzijn vaker een 
veelkleurig palet aan voorzieningen aanbieden om tegemoet te komen aan 
wensen van alle ouderen in ons land. Maar welke voorzieningen zijn er 
nodig? Is er wel behoefte aan specifieke woningen voor de multiculturele 
samenleving? Op welk manier kunnen de behoeften van oudere migranten 
in kaart worden gebracht? Welke rol kunnen woningcorporaties vervullen? 
Welke goede voorbeelden zijn er? 
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1.1 AANLEIDING 

"Het aantal oudere migranten groeit." 

Een citaat uit het artikel "Interculturele zorg: Migrant of niet, het draait om 

inleving", geschreven door Vorselman, W. {2010). (www.zorgwezijn .nf) 

Illustratie 1: de eerste aanleiding van het afstudeerondelzoek 

Nederland opende tientallen jaren geleden haar deuren voor migranten die 
door verschillende redenen hun eigen land verlieten . Dat heeft ertoe geleid 
dat 20,2% van de huidige bevolking van Nederland bestaat uit allochtonen 
(CBS, 2010) . Volgens de demografische ontwikkelingen blijft het aantal 
allochtonen in Nederland steeds toenemen. Een bijkomend fenomeen is dat 
de allochtone bevolking, net zoals de autochtone bevolking, vergrijst. Er 
waren in 2010 ongeveer 637.379 allochtonen van SS jaar en ouder. Dat 
betekent dat 14% van alle SS-plussers in Nederland uit allochtonen bestond. 
Volgens de gegevens van CBS zal dit aantal binnen 40 jaar stijgen naar 
1.6S2.780 en betekent dat 2S% van de Nederlandse ouderen een niet
Nederlandse achtergrond hebben (CBS, 20111. Het citaat uit de eerste 
illustratie geeft aanleiding om aandacht te besteden aan deze doelgroep 
(oudere migranten in Nederland). 

"Oudere migranten wonen in vergelijking met Nederlandse 

ouderen veel minder vaak in seniorenwoningen." 

Een citaat uit het artikel "Wonen en Zorg" van MOV/5/E (www.movisie.nl) 

Illustratie 2: de tweede aanleiding van het afstudeeronderzoek 

Een ruime meerderheid van oudere migranten vindt het fijn om in Nederland 
te wonen, maar heeft ook gevoelens van heimwee naar het land van 
herkomst. De belangrijkste reden om niet (meer) weg te willen uit 
Nederland is omdat hun kinderen en kleinkinderen hier wonen en men die 
contacten niet wil missen (spectrum-gelderland, 2010). Het is daarom van 
belang om ook aantrekkelijke woonvormen te creëren, zodat oudere 
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migranten het prettig vinden om in Nederland te blijven wonen . Het is alleen 
nog de vraag welke woonvormen optimaal aansluiten bij de behoeften van 

oudere migranten. Het citaat uit illustratie 2 geeft aanleiding om te 
onderzoeken waarom oudere migranten minder vaak in seniorenwoningen 
wonen en welke woonvormen juist wel geschikt zijn voor hen . Bovendien is 
het moeilijk om bepaalde groepen oudere migranten te bereiken, omdat ze 
weinig of soms helemaal niet deelnemen aan enquêtes en 
groepsbijeenkomsten . Dit zorgt ervoor dat de woonwensen en -behoeften van 
oudere migranten in Nederland niet of nauwelijks kenbaar worden gemaakt. 
Een studie naar de behoeften, belangen en wensen van deze groep ouderen is 
daardoor nodig om ook de tevredenheid van hen te kunnen waarborgen en te 
behouden. Volgens het citaat uit de derde illustratie heeft elk ouder andere 
behoeften die afhankelijk zijn van hun etnische achtergrond . 

"Hoe ouder de mens, hoe meer behoefte hij heeft aan 

geborgenheid en een leefomgeving die hem herinnert aan 

zijn roots." 

Een citaat uit het artikel "geen exotische wensen" in het Aedes-magazine 

(2010). 

Illustra tie 3: de derde aanleiding van het afstudeeronderzoek 

Daarnaast worden woonvormen over het algemeen gerealiseerd voor een 

lange termijn . Het is daarom van belang om te achterhalen of de woonwensen 

van oudere migranten van nu en in de toekomst hetzelfde blijven of juist van 

elkaar afwijken, zodat een gebouw na bijvoorbeeld twintig jaar blijft 

functioneren. Het is daarom van belang om ook de toekomstige wensen en 

behoeften van migranten tussen de 3S en SS jaar in kaart te brengen. Verder 

kan er op deze manier vooruit gedacht worden naar oplossingen om de 

klanttevredenheid van migranten te kunnen behouden. 



1.2 AFBAKENING 

Onder allochtone ouderen worden alle ouderen verstaan die uit een ander 
land van herkomst komen van boven de 50. Deze leeftijdsgrens is vanuit het 

oogpunt van de allochtonen te jong om als "senior" genoemd te worden 

(Meander, 2007). Vandaar dat bijna alle onderzoeken en notities de 

leeftijdgrens van 55+ hanteren. Deze leeftijdsgrens (55+) zal ook in dit 
onderzoek toegepast worden. In Nederland wordt er onder oudere migranten 

niet alleen de grote groepen migranten (Turken, Marokkanen, Surinamers en 
Antillianen) verstaan, maar ook Zuid-Europeanen, Chinezen, Oost-Europeanen 
en vluchtelingengroepen (zoals Afghanen, Ghanezen, Irakezen, Iraniërs, 
Somaliërs). Het is niet mogelij k om in één onderzoek aandacht te besteden 

aan al die groepen migranten . Daarom is er gekozen om bij dit onderzoek de 
aandacht alleen te richten op de niet- westerse oudere migranten, met name 
de Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse ouderen in Nederland. 

Hun leefpatroon wijkt namelijk door de culturele achtergrond meer van de 
doorsnee Nederlander af dan westerse migranten . Bovendien vormen zij de 

grootste vier groepen binnen de niet-westerse allochtone gemeenschap. 
Verder wordt er in dit onderzoek gekeken naar de 1• en de 2• generatie 
oudere migranten. Onder de 1 • generatie oudere migranten worden de 

oudere migranten verstaan die niet in Nederland zijn geboren en waarva n hun 
ouders niet in Nederland hebben gewoond . Zij zijn dus op een latere leeft ijd 

zelfstandig naar Nederland gekomen voor bijvoorbeeld werk, studie etc. Met 
de 2• generatie (oudere) migranten worden, in d it onderzoek, migranten 

bedoeld die of in Nederland zijn geboren of op een jonge leeftijd samen met 
de ouder(s) naar Nederland zijn gekomen. Zij zijn met andere woorden 

migranten van de tweede levensfase in Neder land. 

1.3 PROBLEEM- EN DOELSTELLING 

1.3.1 PROBLEEMSTELLING: 

"Wat zijn de woonwensen en woonbehoeften van de 1• en f generatie oudere 
migranten in Nederland en hoe kunnen die wensen en behoeften vertaald 
worden naar de woonvormen in Nederland? " 

1.3.2 DO~LSTELLING: 

"Meer inzicht krijgen in de woonwensen en woonbehoeften van de eerste en 
tweede generatie oudere migranten in Nederland om woonvormen te 
ontwikkelen die daarop aansluiten." 

1.4 DEELVRAGEN 

1. Wat is de samenstelling van de groep oudere migranten in Nederland en 
hoe heeft die invloed op de woonbehoeften van die ouderen? 

2. Wat zijn de kenmerken en cult uur van oudere migranten in Nederland met 
betrekking tot het wonen? 

3. Wat zijn de veranderingen in de woonwensen en woonbehoeften van 

oudere migranten naarmate ze langer in Nederland wonen? 
3a. Wat zijn de woonwensen en woonbehoeften van de 1' en 2" 
generatie oudere migranten in Nederland? 
3b. Welke wensen hebben de 1• en f generatie oudere migranten 
betreffende de woonomgeving en het voorzieningaanbod in de nabije 
omgeving? 
3c. wat is de favoriete woonvorm van de 1" en 2" generatie oudere 
migranten? 
3c. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen deze twee 
generaties met betrekking tot die woonwensen en -behoeften? 

4. Hoe kunnen deze woonbehoeften en woonwensen vertaa ld worden naar 
woonvormen binnen Nederland? 

4a. Welke bestaande woonvormen sluiten aan op de vraag van de 1'' 

en 2" generatie oudere migranten? 
4b. Welke woonvormen zouden ontwikkeld kunnen worden indien de 
bestaande woonvormen niet (voldoende) aansluit op de vraag van 
oudere migranten (beide generaties)? 
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1.5 PLAN VAN AANPAK 

Om tot een goede uitwerking van het onderzoek te komen, dient er een plan 

van aanpak geschreven te worden. Dit plan va n aanpak gaat in op 
verschillende facetten van het onderzoek met de eerder vermelde deelvragen 
als basis. Het onderzoek zal uit twee fasen bestaan, namelijk een oriënterende 

fase en een onderzoeksfase. In de 1 • fase ,gaat het voornamel ijk om kennis 
opdoen over wat landelijk al bekend is over de woonsituatie en woonwensen 
van oudere migranten aan de hand van de literatuurstudie, zodat verder 

onderzoek hierop kan aansluit en. Ten eerste zal er een algemene 

samenstelling van de migranten in Nederland beschreven worden, waa rna er 
ingezoomd wordt op de niet-westerse migranten (hoofdst uk 2). In hoofdstuk 

2 zullen tevens de financiële omstandigheden, de huishoudensamenstelling, 
de gezondheid en de taalbeheersing van oudere migranten beschreven staan. 

Vervolgens zal er in dezelfde fase de woonkenmerk€n en -cultuur van Turkse, 
Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse ouderen in kaart gebracht worden. 
Ook de woonwensen van oudere migranten die in de lit eratuur vermeld staan, 

zullen hierin beschreven worden (hoofdstuk 3) . De woonwensen worden 
nader vastgesteld en aangevuld aan de hand van een praktijkonderzoek. De 
aanpak van het praktijkonderzoek wordt in hoofdst uk 4 uitgelegd. Tijdens het 

praktijkonderzoek wordt er ook onderzocht of de woonbehoeft en en 

woonwensen van oudere migranten van de komende decennia hetzelfde 
blijven of gaan veranderen. Het verloop van het prakt ijkonderzoek wordt 
beschreven in hoofdstuk 5 en de resultaten daarvan worden beschreven in 

hoofdstuk 6. Tenslotte wordt dit rapport afgesloten met de belangrijkste 
conclusie en aanbevelingen voor nader onderzoek (hoofdstuk 7) . 

1.6 STAGEORGANISATIE 

Het afstudeeronderzoek vindt plaats in samenwerking met het Aedes-Actiz 
Kenniscentrum Wonen-Zorg. Het kenniscentrum heeft één vestiging die 
gelegen is in Utrecht. Het is een onderdeel van Aedes, vereniging van 

woningcorporaties en ActiZ, organisatie van zorgondernemers. Verder is het 

kenniscentrum het informatiepunt voor kennis op het t errein van wonen, zorg 
en welzijn . Ze ondersteunen sinds 2002 zorgorganisaties en 
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woningcorporaties bij de ontwikkel ing van nieuwe woonzorg concepten en 
houden zich onder andere bezig met oudere migranten, wat centraal staat 

binnen dit afstudeeronderzoek. 

In-/ aanleiding 

+ 
In kaart brengen van de samenstelling, de 

algemene kenmerken en het cultuur van Lit erat uur 
+--oudere migranten in Nederland. studie .. 

I In kaart brengen van de woonwensen en 

woonbehoeften van de eerste generatie 

oudere migranten. 
4- Interviews 

! 
In kaart brengen van de woonwensen en 

I woonbehoeften van de tweede generatie 

migranten. 

~ 
Vaststellen van de overeenkomsten en/ of 

de verschillen van de woonwensen en 

woonbehoeften van oudere migranten van 

de komende decenni
1
a t .o.v. nu 

j 
Vertaling naar geschikte woonvormen voor 

de verschillende groepen oudere 

migranten 

+ 
Conclusies en aanbevelingen 



2. SCHETS VAN NIET- WE STERSE MIGRANTE N 

IN NEDERLA ND 

Om tot een goed resultaat te komen van het onderzoek, is het van belang 
om allereerst de samenstelling van de groep niet-westerse migranten in 
Nederlandse in kaart t e brengen. Daarna wordt er ingezoomd op de groep 
oudere migranten in Nederland. 
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2.1 MIGRATIE IN NEDERLAND 

Er zijn verschillende redenen geweest waarom migranten destijds hun eigen 

land moesten of wilden verlaten om naar Nederland te gaan. De meerderheid 

van de migranten was naar Nederland gekomen om een betere toekomst op 

te bouwen. Anderen zijn naar Nederland gekomen, omdat de politieke of 

sociale situatie erg moeilijk was in hun eigen land (bijv. oorlogsproblemen). De 

Surinamers en Antillianen kwamen in de jaren '50 en '60 naar Nederland om 

te studeren. Pas in de jaren '70 zijn veel Surinamers naar Nederland gekomen 

om zich te vestigen. Ze hadden namelijk weinig vertrouwen in de toekomst 

van Suriname als soevereine staat. De Turkse en Marokkaanse mannen waren 

in de jaren 1955-1975 als gastarbeiders naar Nederland gehaald voornamelijk 

voor de metaal industrie en de mijnbouw. Door de zware 

arbeidsomstandigheden waren het vooral mannen met een maximum leeftijd 

van 35 jaar. Het was de bedoeling dat ze na hun contractper,iode weer naar 

hun land van herkomst terug zouden keren (May, 2008). Echter, veel van hen 

zijn in Nederland gebleven e11 lieten na verloop van tijd hun gezinnen 

overkomen (gezinshereniging). Vanaf het eind van de jaren '60 begon het 

aandeel Turkse vrouwen en begin de jaren '70 het aandeel Marokkaanse 

vrouwen toe te nemen (CBS index, 2000). 

Nederland telde in 2010 ongeveer 3,3 miljoen allochtonen {20,2% van de 

totale Nederlandse bevolking). Daarvan bestond 45% uit westerse allochtonen 

en 55% uit niet-westerse allochtonen. Dit verschil zal in de toekomst groter 

worden, doordat de groep niet-westerse allochtonen harder gaat groeien. 

Verder zal Nederland in 2050 ongeveer 4,9 miljoen inwoners tellen met een 

buitenlandse afkomst (zie bijlage 1). Dat betekent dat bijna een derde van de 

hele Nederlandse bevolking zal bestaan uit inwoners met een niet 

Nederlandse afkomst (zie fig. 2.1). In Nederland bevindt de grootste groep 

migranten zich in Amsterdam, gevolgd door Rotterdam, 's-Gravenhage, 

Utrecht, Almere en Eindhoven (CBS,2010). Er wordt zelfs voorspeld dat er in 
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2017 meer allochtonen in Rotterdam wonen dan autochtonen, namelijk 57% 

van de totale stadsbevolking (Bik et al., 2006). 

2.2 SAMENSTELLING EN ONTWIKKELING VAN NIET-WESTERSE 

MIGRANTEN 

Zoals eerder is vermeld, worden de Turken, Marokkanen, Antillianen en 

Surinamers als onderzoeksgroepen genomen. Voor deze vier groepen is 

gekozen, omdat zij deel uitmaken van de grootste niet-westerse gemeenschap 

in Nederland. De grootste groep wordt gevormd door de Turken, gevolgd door 

Marokkanen, Surinamers en Antillianen. De grootste groep niet-westerse 

allochtonen zal in 2050 vertegenwoordigd worden door de Marokkanen, 

doordat de Marokkaanse bevolking harder toeneemt (36,2%) dan de overige 

niet-westerse allochtone groepen (zie bijlage 1). Het aantal Surinamers neemt 

de komende 40 jaar, met 10,6%, het minst toe. Na 2040 is er zelfs een afname 

in het aantal Surinamers in Nederland . Verder zal het aantal Turken in 

Nederland toenemen met 22,6% gedurende de komende 40 jaar. Het is 

daarbij opmerkelijk dat het aantal Turken na 2040 minder hard toeneemt dan 

voorgaande jaren . Dit laatste geldt ook voor de groep Marokkanen . De 

Antilliaanse groep in Nederland neemt als gevolg van een relatief omvangrijke 

immigratie het meest toe in vergelijking met de andere drie groepen, namelijk 

met 95,2%. Dat wil zeggen dat in 2050 het aantal Antillianen bijna wordt 

verdubbeld in vergelijking met 2010. Verder is het opvallend dat het aantal 

Antillianen, ook na 2040, geleidelijk blijft toenemen (CBS, 2010). 
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2.2. 1 DE GRIJZE DRIJK BIJ NIET - WESTERSE M ! GH NrEN I N 

N.iil ERI...AND 

De leeftijdsopbouw is in Nederland in de loop van de jaren gewijzigd. Het 

aantal ouderen in Nederland neemt toe en Nederland vergrijst. Tot nu toe 

nam vooral het aandeel ouderen bij de autochtone Nederlanders toe, maar de 
komende jaren zal ook bij de allochtonen het aandeel ouderen toenemen en 
zal de (niet-westerse) allochtone bevolking snel vergrijzen (zie fig. 2.2). In 

2010 is slechts 1 op de 10 niet-westerse migranten in Nederland SS jaar of 

ouder, terwijl bij de autochtonen 1 op de 4 mensen SS jaar of ouder is (CBS, 
2010). Daar zal de komende decennia verandering in komen. Volgens de 

prognose van CBS zal het aantal ouderen met een niet-westerse achtergrond 
in 20SO bijna vijf keer zo groot zijn als in 2010 (van 181.768 naar 896.446 

mensen). Dat heeft als gevolg dat over 40 jaar ongeveer 30% van de niet
westerse bevolking van Nederland SS jaar of ouder is (zie fig . 2.3) (Abebe et 

al., 2010)(Ubro, 2009). 

In tegenstelling tot de autochtone bevolking blijft het aandeel ouderen bij de 

allochtone bevolking ook na 2040 groeien (Meander, 2007). Rond 20SO zal de 
allochtone bevolking het hoogt epunt van het aantal mensen van SS jaar of 

ouder bereiken: 30% van de allochtone bevolking is dan SS-plusser. In tabel 
2.4 is een prognose weergegeven van het aantal Marokkaanse, Antilliaanse, 

Surinaamse en Turkse ouderen (SS+) in absol ute cijfers. Het is af t e lezen dat 

de vergrijzing nu grotendeels plaatsvindt onder de Surinaamse groep. Zij 
kennen namelijk al een flink aantal ouderen en vormen daardoor de grootste 
groep binnen de oudere migranten, gevolgd door de Turken en de 
Marokkanen. De Turkse en Marokkaanse groepen zij n relatief jong, maar over 

10-1S jaar za l er een behoorlijk vergrijzing optreden. Het aantal is dan bijna 
verdubbeld . Antilliaanse ouderen vormen de kleinste groep. De Turkse, 

Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse ouderen vormen in 2010 

gezamenli jk 72,S% van de totale niet-westerse allochtone ouderen in 
Nederland. De samenstelling van de groep overige niet-westerse allochtonen 
is zeer divers. De grootste groep hiervan bestaat uit de Chinese SS-pl ussers. 
Deze gegevens zijn gebaseerd op het landel ijk gem iddelde. Veel allochtone 

ouderen concentreren zich echter in de grote steden (CBS, 2010)(stag, 2010). 
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Figuur 2.2: Prognose van het aantal allochtonen in Nederland naar leeftijd. 

Bron: CBS, 2010 

De grijze druk binnen de niet-westerse allochtone gemeenschap 
2010-2050 

S0.0'-

41.0'\ 

<10.0"1 

35.0% 

~ 30, 

~ 25,0'~ 
~ 20.0' , 

10,0 

.. 

2010 2020 2030 2040 2010 
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Tabel 2.4: Prognose van het aantal SS-plussers In Nederland, naar etniciteit. 

Marokkanen Antillianen Surinamers Turken 

55+ 2010 32.399 12.982 51.362 35.043 

2020 55.618 24.474 93.285 63.637 

2030 93.747 36.407 131.725 111.438 

2040 134.693 47.779 156.641 151.543 

2050 172.862 60.751 176.250 187.944 

Bron: CBS, 2010 16 
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Hulshoudensamenstelling van oudere migramen (vrouwen), 1 januari 
2010 

Figuur 2.5: Hulshoudensamenstelling van oudere migranten (vrouwen), 
1 januari 2010. Bron: CBS Statfine 
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Figuur 2.6: Huishoudensamenstelling van oude re migranten (mannen), 
1 januari 2010. Bron : CBS Stotline 

Tabel2.7: Gemiddeld aantal personen in het huishouden van oudere 
migranten, 2003 (Bron: 

Turken 2,8 

Marokkanen 3,6 

Surinamers 1,8 

Antillianen 1,8 
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Kleurrijke Vergrijzing 
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2.3 GEZINSSITUATIE VAN OUDERE MIGRANTEN 

Volgens figuren 2.5 en 2.6 zijn er duidelijke verschillen in de 

gezinssamenstelling van de verschillende groepen oudere migranten. 

Alleenstaanden komen zelden voor bij Marokkaanse en Turkse ouderen, 
terwijl dit bij Surinaamse en Antilliaanse ouderen de meest voorkomende 

huishoudenvorm is. Volgens de gegevens van CBS (2010) is ruim 40% van de 

Surinaamse en Antilliaanse ouderen ongehuwd of gescheiden, waardoor het 
aandeel eenoudergezin van Surinaamse en Antilliaanse ouderen hoger is dan 

bij de overige twee groepen. Wanneer de kinderen het huis verlaten wordt 

een eenoudergezin een eenpersoonshuishouden of anders gezegd er blijft dan 
een alleenstaande ouder achter. De situaties 'alleenstaand' en 

'eenoudergezin' komen bij alle vier de groepen vaker bij vrouwen voor dan bij 

mannen. Het verschil ligt bij de Surinamers en Antillianen hoger dan bij de 

Marokkanen en Turken. Daar zal echter in de toekomst verandering in komen, 
doordat er bij Marokkanen en Turken veel leeftijdsverschil zit tussen de man 

en de vrouw (Meander, 2007). Ruim 70% van de Marokkaanse mannen is 

minimaal 6 jaar ouder dan hun vrouw en ongeveer 40% daarvan is het 

leeftijdsverschil met hun partner zelfs 11 jaar of meer. Bij de Turken is 50% 
van de Turkse mannen getrouwd met een vrouw van minimaal 6 jaar jonger. 

Bij de Surinaamse en Antilliaanse ouderen hebben de mannen een vrouw van 

ongeveer gelijke leeftijd (Dagevos,2001). Verder is er te zien dat Marokkaanse 
ouderen, gevolgd door de Turkse ouderen het meest in een gezin wonen. 

Ruim 85% van de Turkse ouderen en een kleine 90% van de Marokkaanse 

ouderen wonen in een gezinsverband. Dit terwijl er bij de Surinaamse en 

Antilliaanse ouderen maar ongeveer 60% in gezinsverband wonen . 

2.3 .1 HU I SHO !I DE OM VANG 

De huishoudenomvang hangt vaak samen met de gezinssituatie. Zoals 

hierboven staat vermeld, wonen Marokkaanse en Turkse ouderen merendeels 

in een gezinsverband. Dit is terug te zien aan het aantal personen in het 
huishouden van deze twee groepen (zie tabel 2.7). Het hoge aantal personen 

in het huishouden bij de Turkse en Marokkaanse ouderen wordt mede 

veroorzaakt door het leeftijdsverschil tussen de partners. De kinderen zijn dan 
nog vrij jong, waardoor de kinderen vaak nog bij de ouders inwonen. Volgens 

de gegevens van SCP(2003) heeft 38% van de Turkse ouderen inwonende 

kinderen en de Marokkaanse ouderen zelfs 51%. Bij de Surinaamse en 



Antilliaanse ouderen komt het minder vaak voor dat ze inwonende kinderen 
hebben, 22% van de Antilliaanse ouderen en maar 15% van de Surinaamse 
ouderen. Verder hebben Marokkaanse ouderen gemiddeld vijf kinderen en de 
Turkse ouderen vier. Bij de Surinamers en Antillianen ligt dit gemiddelde iets 
lager, namelijk tussen de 2,5 en 3,5 (Schellingerhout,2004). 

2.4 FINANCIËLE SITUATIE 

Oudere migranten hebben veelal een inkomen in de lage 
inkomenscategorieën. Dit wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door de 
grote omvang van de huishoudens en/of doordat ze afhankelijk zijn van een 
uitkering. Er is vaak sprake van langdurige werkloosheid en een hoge mate 
arbeidsongeschiktheid (Buren, 2002). Er zijn grote verschillen tussen het 
inkomen van de vier groepen. Armoede komt vaker voor bij Marokkaanse 
ouderen en het minst vaak voor bij Surinaamse ouderen, maar nog altijd vaker 
dan bij de autochtone ouderen. Antilliaanse en Turkse ouderen nemen een 
tussenpositie in (Dagevos, 2003; Gruijter et al., 2008). Volgens het onderzoek 
"gezondheid en welzijn van allochtonen ouderen" (GWA0-03) van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau (SCP) heeft 91% van de Marokkaanse, 75% van de 
Turkse, 60% van de Antilliaanse en SO% van de Surinaamse ouderen een 
gestandaardiseerd inkomen 1 van minder dan 10.000 euro op jaarbasis. 
Daarnaast profiteren alleen Surinaamse (13%) en Antilliaanse ouderen (18%) 
van een gestandaardiseerd jaarinkomen dat hoger is dan 20.000 euro. 

Verder zijn veel van de oudere migranten (met name de Turkse en 
Marokkaanse ouderen voor arbeid) pas na hun twintigste jaar naar Nederland 
gekomen, waardoor het merendeel van de AOW-gerechtigden onder hen een 
onvolledige AOW ontvangen . Ook de inkomens uit pensioen zijn laag door de 
latere leeftijd waarop ouderen gemigreerd zijn (Palet, 2008). 

1: b iJ standaardisatie wordt de omvang var· het huishoude meege om n: als meerdere 
personen van één ;nko en moeten rondkomen oan gaat het gestandaardiseerde in omen 
omlaag 

Van de Turkse ouderen tussen de SS en 65 jaar is ongeveer 82% geheel of 
gedeeltelijk afhankelijk van een uitkering en bij de Marokkaanse ouderen zelfs 

93%. Surinaamse en Antilliaanse ouderen hebben over het algemeen een 
betere inkomens- en arbeidspositie, doordat zij vaak een hoger 
opleidingsniveau hebben dan de Turkse en Marokkaanse ouderen (Movisie, 
2010). Dit laatste wordt in paragraaf 2.6 nader toegelicht. Ongeveer 48% van 
de Surinaamse ouderen is geheel of gedeeltelijk afhankelijk van een uitkering 
en maar een derde van de Antilliaanse ouderen (Schellingerhout, 2004). 

Er zijn bovendien veel verschillet') tussen de mannen en de vrouwen. Vaak 
hebben vrouwen geen eigen inkomen. Dit geldt voornamelijk voor de oudere 
Turkse en Marokkaanse vrouwen . Deze vrouwen zijn meestal huisvrouwen en 
zijn over het algemeen financieel afhankelijk van hun partner (Dagevos, 2001). 
Volgens de cijfers uit het rapport van SCP (SPVA'98) hebben slechts 37% van 
de oudere Turkse vrouwen en 27% van de oudere Marokkaanse vrouwen een 
eigen inkomen. In tegenstelling tot deze twee groepen, hebben de oudere 
Surinaamse en Antilliaanse vrouwen zelfs vaker dan oudere autochtone 

vrouwen een eigen inkomen. 84% van de oudere Surinaamse vrouwen en 82% 
van de oudere Anti lliaanse vrouwen hebben een eigen inkomen. De reden dat 
oudere Surinaamse en Antilliaanse vrouwen vaker een eigen inkomen hebben 
dan de Turkse en Marokkaanse vrouwen komt voornamelijk door de hogere 
arbeidsparticipatie (Hooghiemstra et al.,1999). Daarnaast is in de vorige 

paragraaf vermeld dat bijna de helft van de Surinaamse en Ant illiaanse oudere 
vrouwen een eenpersoonshuishouden hebben. Indien ze buiten het 
arbeidsproces staan, kunnen ze eerder aanspraak maken op een 
bijstandsuitkering, doordat ze alleenstaand zijn. Het blijkt dat vrouwen met 
een zelfstandig inkomen zeer vaak een bijstandsuitkering ontvangen 
(Dagevos, 2001). 

2.5 GEZONDHEID 

De gezondheid van oudere migranten speelt een belangrijk rol bij het 
ontwikkelen van woonvoorzien ingen. De woonbehoeften kunnen namelijk 
daar afhankelijk van zijn (Klerk, 2004). Verder kunnen bijvoorbeeld fysieke 
beperkingen van oudere migranten het gebruik van medische voorzieningen , 
zorgvoorzieningen en woonvoorzieningen bepalen (f im mermans, 2003; 
Gruijter, 2004). Het algemene beeld van oudere migranten is dat zij minder 
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gezond zijn dan autochtone ouderen (NOOM, 2009), met name de 
Marokkaanse en Turkse ouderen. Oudere migranten hebben al vroeg (vanaf 
50 jaar) ouderdom gerelateerde klachten, terwij l die klachten bij de 
autochtonen gemiddeld pas vanaf hun 65'' voorkomen. De gezondheidsituatie 
van oudere migranten is vooral het gevolg van hun (zwaar lichamelijke) 
arbeids- en migratieverleden (Ubro, 2009). Ook genetische factoren, 
sociaaleconomische factoren en het leefstijl van oudere migranten zijn 
determinanten voor hun gezondheid (Buren,2002). Ze sporten bijvoorbeeld 
minder in verhouding met autochtone ouderen (Schellingerhout, 2004) . 

Turkse en Marokkaanse ouderen hebben de meeste fysieke beperkingen op 
het gebied van mobiliteitl en persoonlijke verzorging3

. Met name bij de 
mobiliteit is het verschil tussen de groepen oudere migranten erg groot. 
Ongeveer 61 % van de Marokkaanse, 46% van de Turkse en 21% van de 
Surinaamse ouderen hebben beperkingen met betrekking tot de mobiliteit. Bij 
de Antilliaanse ouderen is het opvallend dat het aantal ouderen die een 
mobiliteitsbeperking hebben zelfs 3% lager is dan bij autochtone ouderen, 
namelijk maar 14%. Verder heeft ruim 30% van de Marokkaanse en de Turkse 
ouderen beperkingen met betrekking tot hun persoonlijke verzorging. Die 
beperkingen komen bij 19% van de Surinaamse ouderen en maar 8% van de 
Antilliaanse ouderen voor. Ook komen HDL- beperkingen4 vaker voor bij 
Turkse en Marokkaanse ouderen . 26% van de Marokkaanse en 20% van de 
Turkse ouderen hebben namelijk te maken met die beperkingen, terwijl 14% 
van de Surinaamse en zelfs maar 4% van de Antilliaanse ouderen daar last van 
hebben . Surinaamse ouderen hebben dus over het algemeen in vergelijking 
met de Turkse en Marokkaanse ouderen minder vaak last van fysieke 
aandoeningen. Zij hebben wel vaker last van hart- en vaatziekten 
(Schellingerhout, 2004). Verder wordt de eigen gezondheid het meest 
negatief beoordeeld door Marokkaanse ouderen en het best ervaren door de 
Antilliaanse ouderen (Movisie, 2010). 

2: Met mobiliteit 'NOrdt hierbij het cp· en afiooen van oe tra-p, z:ch verplaa tsen buitenst· u is en 

het z.illen t:n opstaan uil een stoel bedeeld. 
3: et persoonlijke verzorging wordt ); ierbij het wassen van de nanden, de rug en l·et gezic~.t 

bedoeld 
4: ndle hu1shouoe i j ~e dageiijkse levensverrichungên, hiermee worct het kia3rrnal<en van 
warme 'Tlaalt ijde er kleine reparoti ' e IJsjes in huts oedoeld.. 
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2.6 OPLEIDING EN TAALBEHEERSING 

2.6.1 OPLEIDI NG 

Het opleidingsniveau van Marokkaanse en Turkse ouderen is zeer laag tot laag 
(Palet, 2009). Een aanzienlijk deel (70-90%) van hen heeft zelfs geen op leid ing 
(gehad ) wat betekent dat de meesten van de Tu rkse en Marokkaa nse ouderen 
analfabeet zijn (Dagevos, 2001). Surinaamse en An t illiaanse ouderen zijn 
aanmerkelijk hoger opgeleid dan Turkse en Marokkaanse ouderen. Een deel 
van hen was toentertijd naar Nederland gekomen om een stud ie te vo lgen (zie 
H2.1). Zij waren bij aankomst in Nederland naar verhouding hoger opgeleid en 
hebben hun opleidingsniveau verder verhoogd (ZorgberaadMH, 2006) . Het 
opleidingsniveau van Surinaamse en Anti lliaanse ouderen is vergelij kbaar met 
dat van autochtone ouderen. Verder is het op leidingsniveau van oudere 
migranten afhankelij k van het geslacht. Dit geldt voornamelijk bij Turkse en 
Marokkaanse ouderen; meer dan 80% van de Marokkaanse oudere mannen 
en bijna alle Marokkaanse oudere vrouwen hebben geen onderwijs gevolgd. 
Bij de Turkse ouderen zijn meer dan 50% van de mannen en meer dan 70% 
van de vrouwen ongeschoold. Ook bij de Surinaamse en Ant illiaanse ouderen 
is het percentage van ongeschoolde vrouwen hoger dan ongeschoolde 
mannen {Schellingerhout, 2004) . 

2 .6 .2 TAALB BHEF.RSt, c; 

Dagevos (2001) heeft in zijn onderzoek aa ngetoond dat Turkse ouderen, 
gevolgd door Marokkaanse ouderen de Nederlandse taa l het slechtst 
beheersen. Ook hierbij geldt dat vrouwelijke oudere migranten de 
Nederlandse taal slechter beheersen dan de mannen . Marokkaanse en Turkse 
vrouwen van boven de 65 jaar hebben zelfs een 'slechte' beheersing van de 
Nederlan dse taal, wat bet ekent dat zij vaak afhankel ijk zijn van derden 
(b ijvoorbeeld van de fam ilieleden) om zich verstaanbaar te maken (Karaca et 
al., 1998; Buren, 2002). De Nederlandse taalvaardigheid van Surinaamse en 
Anti lliaanse ouderen is aanzienlijk beter dan die van Marokkaanse en Turkse 
ouderen (Dagevos et al., 2003). Op basis va n het onderzoek van Sociale Positie 
en Voorzieningen Allochtonen (SPVA) 2002 blijkt dat meer dan de helft van de 
Turkse en Marokkaanse ouderen vaak of alt ijd moeite hebben om een gesprek 
in het Nederlands te voeren, terwij l maar een kleine 7% van de Surinaamse en 



Antilliaanse ouderen moeite heeft om een gesprek in het Nederlands te 
voeren. 

2. 7 CONCLUSIE 

Het aantal ouderen binnen de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en 

Antilliaanse gemeenschap zal in de komende decennia behoorlijk toenemen. 
De toename is niet bij alle groepen gelijk. Momenteel telt Nederland 131.786 

oudere migranten uit deze vier groepen, waa rbij Surinaamse ouderen de 
grootste groep vormen (S1.362), gevolgd door Turkse (35.043), Marokkaanse 

(32.399) en Antilliaanse (12.982) ouderen. Over veertig jaar zal het tota le 
aantal oudere migranten afkomstig uit deze vier groepen bijna vervij fvoudigd 

worden, waarbij de grootste groep gevormd za l worden door Turkse ouderen . 

De situaties waarin de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Ant ill iaanse 

ouderen in Nederland bevinden kenmerken zich door een aantal 
gemeenschappelijke factoren en door een aantal verschillen tussen de situatie 
van Turkse en Marokkaanse ouderen enerzijds en die van Surinaamse en 
Antilliaanse ouderen anderzijds. Een van de belangrijke verschillen is te zien in 

de gezinsverhoudingen. De huishoudens van Surinaamse en Anti lliaanse 
ouderen zijn het kleinst van de 4 groepen. Marokkaanse ouderen hebben de 

grootste huishoudens (gemiddeld vier per huishouden). Turkse ouderen 

nemen een tussenpositie in. Daarnaast zijn Turkse en Marokkaanse ouderen 
veel minder vaak alleenstaand en hebben ze vaak inwonende kinderen in 

vergelijking met Surinaamse en Antilliaanse ouderen. 

Wat de financiële positie betreft zijn de Turkse en Marokkaa nse ouderen het 
slechtst af. Dit heeft verschillende oorzaken, waaronder een grotere 

huishoudenomvang, slechts één inkomen per huishouden wat vaak lager is 
dan het modale inkomen (vaak afhankelijk van een uit kering; een onvolledige 
AOW en een lage pensioensopbouw). Surinaamse en Antilliaanse ouderen 
hebben over het algemeen een betere inkomens- en arbeidspositie, doordat 
zij vaak hoger opgeleid zijn (vergelijkbaar met autochtone ouderen) dan 

Turkse en Marokkaanse ouderen (70% van de Turkse ouderen en 90% van de 
Marokkaanse ouderen hebben geen opleiding gehad) . De financiële situat ie is 

van alle vier de groepen slechter dan die van autochtone ouderen. Ze zijn 
allen oververtegenwoordigd in de laagste inkomensgroepen (met een 

gestandaardiseerd inkomen van lager dan 10.000 euro op jaarbasis). Verder is 

er een duidelijk onderscheid tussen Surinaamse en Antilliaanse ouderen 
enerzijds en Marokkaanse en Turkse ouderen anderzijds met betrekking tot 

de beheersing van de Nederlandse taal. Hoewel er meer Turkse ouderen zij n 

die van een studie hebben genoten, zijn er t och meer Marokkaanse ouderen 
die het Nederlandse taal beter beheerst . Beiden beheersen de Nederlandse 

taal aanzien lij k slechter dan Surinaamse en Antilliaanse ouderen. De 
meerderheid van de Turkse en Marokkaanse ouderen heeft bijna alt ijd moeite 
om een gesprek in het Nederlands te voeren, terwij l dit voor de Surinaamse 

en Antilliaanse ouderen zelden een prob leem oplevert. 

Het algemene beeld van oudere migranten is dat zij minder gezond zijn dan 

autochtone ouderen. Er zijn wel enige verschillen tussen de vier groepen 

ouderen. Turkse en Marokkaanse ouderen ervaren namelijk hun gezondheid 
slechter dan Surinaamse en voora l Anti lliaanse ouderen. Verder hebben 

Surinaamse en Antilliaanse ouderen in vergelijking met Turkse en 
Marokkaanse ouderen minder vaak last van fysieke aandoeningen (mobiliteit, 
persoonlijke verzorging en huishoudel ijke dagelijkse levensverrichtingen). In 

de meeste gevallen hebben die beperkingen betrekking tot de mobiliteit van 
oudere migranten, bijvoorbeeld het op- en aflopen van de trap. In feite geven 
Turkse en Marokkaanse ouderen zoveel beperkingen aan dat het voor velen 
van hen moeilijk zal zijn om zelfstandig te functioneren. Antill iaanse ouderen 

hebben zelfs minder vaak fysieke beperkingen in vergelijking met autochtone 

ouderen. Toch is de gezondheid van Antilliaanse ouderen slechter dan die van 
autochtone ouderen. Het is echter onju ist om te concluderen dat oudere 

migranten in alle opzichten ongezonder zijn dan autochtone ouderen. 
Sommige ziekten komen juist minder vaak voor bij oudere migranten, doordat 
ze een ander leefstij l hebben (bijv. een gezonder eetpatroon en velen van hen 
roken niet). 
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Al de genoemde resultaten kunnen consequenties hebben voor de 

woonwensen van oudere migranten en/of het vervolg van het onderzoek, 

namelijk: 

21 

• Het toenemende aantal oudere migranten in Nederland zal ertoe 

leiden dat er in de komende jaren meer vraag zal zijn naar allerhande 

ouderenvoorzien in gen . 

• 40% van de Surinaamse en Antilliaanse ouderen zijn alleenstaand, 

waardoor ze kwetsbaarder zijn als zij niet meer voor zichzelf kunnen 

zorgen (Schellerhout,2004; Gruijter et al.,2008). 

• Het niet spreken van de Nederlandse taal (voornamelijk bij Turkse en 
Marokkaanse ouderen) zal een terughoudendheid in het gebruik van 
professionele zorg(voorzieningen) tot gevolg kunnen hebben (Buren, 
2002). Ook is het voor hen moeilijk om de eigen wensen en 
behoeften te formuleren wanneer zij bijvoorbeeld aangewezen raken 
op zorg- en medische voorzieningen. Doordat ze ook niet oplettend 
zijn en het geschrift niet beheersen, kan er door middel van folders 
ook niet gecommuniceerd worden. De lage taalbeheersing kan dus 
bij onderzoek een obstakel zijn bij het informeren naar hun 
woonwen sen. 

• Oudere migranten hebben veelal een inkomen in de lage 
inkomenscategorieën (met name Marokkaanse ouderen), doordat ze 
in de meeste gevallen afhankelijk zijn van een uitkering en/ of ze een 
grote huishoudenomvang hebben. Dit kan een obstakel zijn bij het 
ontwikkelen van een woonproduct dat aansluit op hun woonwensen, 
doordat het ook moet passen binnen hun financiering. 

• De gezondheid van oudere migranten speelt een belangrijk rol bij het 
ontwikkelen van woonvoorzieningen. De fysieke beperkingen (met 
name de mobiliteit} die het merendeel van Turkse en Marokkaanse 
ouderen heeft, kunnen bepalend zijn voor bijvoorbeeld de 
woonbehoeften en het gebruik van medische voorzieningen, 
zorgvoorzieningen en woonvoorzieningen {Klerk, 2004). In feite 
geven Turkse en Marokkaanse ouderen zoveel beperkingen aan dat 
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het voor velen van hen moeilijk zal zijn om zelfstandig te 
functioneren (Schellingerhout, 2004}. 



3. DE WOONKENMERKEN EN -WENSEN VAN 

OUDERE MIGRANTEN 

Alvorens de woonwensen en woonbehoeften van oudere migranten te 

onderzoeken en in kaart te brengen, is het belangrijk om goed te analyseren 

hoe oudere migranten momenteel in Nederland wonen. Allereerst wordt er 

aan de hand van de literatuurstudie geanalyseerd of oudere migranten in 

Nederland willen blijven wonen of terug willen keren naar het land van 

herkomst. Vervolgens wordt er ingezoomd op de woonsituatie van de 

verschillende groepen oudere migranten, waarbij de culturele achtergrond 

en religie van de onderzoeksgroepen een belangrijke rol speelt. Al deze 

informatie verschaft inzicht van wat de kenmerken, gewoonten en trends 

van oudere migranten zijn die de toekomstige woonvraag kunnen bepalen. 

Tenslotte worden ook de woonwensen en -behoeften die in de literatuur 

beschreven staan in dit hoofdstuk vermeld. 
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3.1 REMIGRATIEWENS VAN OUDERE MIGRANTEN 

3.1 l REMlr.RATIE 
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Remigratie is het definitief terugkeren naar het land van herkomst na een 

langdurig verblijf in Nederland. Heimwee, aanpassingsproblemen en 

discriminatie zijn redenen om te remigreren (Wikipedia, 2010). Er zijn echter 

belangrijke factoren die de keuze tot remigratie belemmeren . De slechte 

financiële situatie en minder goede gezondheidszorg in het land van herkomst 

spelen hierbij een belangrijke rol. Verder wordt remigratie bemoeilijkt door de 

binding met de in Nederland wonende (klein)kinderen (zorgberaadmh, 2006), 

het ontbreken van een sociaal netwerk (vervreemding);(Mekik,2002) en de 

politieke omstandigheden in het land van herkomst. Daarnaast zijn oudere 

Marokkaanse en Turkse vrouwen bang om verstoten te worden door hun man 

nadat ze zijn geremigreerd (Van Meijenfeldt en Moerbeek, 2001) . Remigratie 

betekent tenslotte dat ze afstand moeten doen van de Nederlandse 

nationaliteit en dus geen terugkeeroptie meer hebben (nmigratie, 2010). 

Mede door die reden kiezen oudere migranten om niet te remigreren. 

Doordat de definitieve keuze telkens uitgesteld wordt, is 'de eeuwige 

tijdelijkheid' ontstaan bij oudere migranten. Volgens figuur 3.1 Is er maar een 

klein deel van oudere migranten die willen remigreren. Vooral Surinaamse en 

Marokkaanse ouderen willen voorgoed in Nederland blijven. Opvallend is dat 

Antilliaanse ouderen het meest willen remigreren in vergelijking met de 

andere drie groepen ouderen. 

3.1.2 P~NDiiLI::N 
ooooooooo o ootoooo oooo•oooooooooo•••••••••••• ••• • ••••••••ooooooo.-ooooooooooo oooooooooooo oooo ooooooo~ooo ... oo•••-•••••••••••-•••••-••••••o,.,.oooooooooooooouoooooo•••ot 

Veel oudere migranten kiezen als oplossing om de definitieve keuze voor 

remigratie niet te hoeven maken door te gaan pendelen. Pendelen is een 

gewoonte die vaker voorkomt dan remigratie en wil letterlijk zeggen dat 

oudere migranten heen en weer pendel'en tussen het land van herkomst en 

Nederland (Nitsche et al., 2003). Het klimaat, heimwee en familiebezoek zijn 

de belangrijkste motieven voor oudere migranten om te gaan pendelen . Vaak 
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gaan ze in de wintermaanden terug naar hun eigen land en komen ze in de 

zomer weer terug om hun familie en gezin in Nederland te zien. Er bestaan 

net zoals bij het remigreren knelpunten bij het pendelen. Oudere migranten 

die afhankelijk zijn van een uitkering mogen meestal niet voor een lange tijd 

buiten Nederland verblijven . Dit laatste geldt ook voor ouderen die nog 

werken (Mekik, 2002). Verder vormen de (hoge) reiskosten, bijvoorbeeld naar 

Suriname een reële belemmering voor pendelen (Forum, 2004). Dit zou een 

reden kunnen zijn waarom er meer Turkse ouderen zijn die in de toekomst 

willen gaan pendelen dan de overige groepen (zie figuur 3.1). Niet alleen uit 

oriëntatie, maar ook uit feitelijk gedrag blijkt dat pendelen bij oudere 

migranten populair is. Echter, uit het feitelijk gedrag komt naar voren dat 

pendelen bij Marokkaanse ouderen populairder is dan bij de Turkse ouderen 

en de overige groepen. Schellingerhout (2004) heeft in zijn onderzoek 

aangetoond dat ruim de helft van de Marokkaanse ouderen, bijna een derde 

van de Turkse ouderen en ongeveer een vijfde van de Surinaamse en 

Antilliaanse ouderen in de afgelopen vijf jaar één of meerdere malen drie 

maanden of langer aaneengesloten in het land van herkomst is geweest. 

Remigratiewens van oudere migranten 

100~'1.1 -
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a Rrmwcren 1 Pondolen Voorgoed in NL bh1v<·n 

Figuur 3.1: Remigratiewens oudere migranten, 2003. 
Bron: SCP {GWA0'03) 



3.2 WOONSITUATIE VAN OUDERE M IGRANTEN 

3 .2 .1 DE WONIN G 

In hoofdstuk 2 is aangegeven dat oudere migrant en over het algemeen een 

slechte financiële positie hebben. Dit zorgt ervoor dat velen van hen een 

slechte huisvesting hebben die bijvoorbeeld veroorzaakt wordt door de lage 

kwaliteit van de woning (slechte isolatie, trappenhuis etc.). Volgens Yvonne 

Witter (Witter, 2007) wonen oudere migranten relatief vaak in goedkope 

huurwoningen, die niet altijd geschikt gemaakt kunnen worden voor mensen 

met beperkingen. De slechte huisvesting bij oudere migranten wordt mede 

veroorzaakt door het groot aantal kinderen (vooral bij de Turkse en 

Marokkaanse ouderen) die allen in één woning wonen (May, 2008). Daarnaast 

komt het in bepaalde gemeenschappen regelmatig voor dat de mannen met 

pensioen zijn, maar dat er door een (tweede) huwelij k op latere leeftijd nog 

kleine kinderen thuis wonen. Binnen de woning van een Turkse of 

Marokkaanse oudere is er per persoon maar 1,7 kamers beschikbaar (zie tabel 

3.2). Dit is 1 kamer minder dan bij de autochtonen en 0,8 kamer minder dan 

bij de Surinamers en Antillianen. Per persoon hebben zij dus veel minder 

ruimte. Verder is de oppervlakte van de woonkamer bij alle vie r de groepen 

ouderen kleiner dan bij autochtone ouderen (Schellingerhout, (2005); Gruijter 

et al., 2008). 

Dat oudere migranten vaak een slechte huisvesting hebben hangt ook samen 

met het feit dat zij minder vaak in een eengezinswoning wonen . Volgens tabel 

3.3 wonen relatief veel ouderen in portiek- of flatwoningen zonder lift (42% 

van de Turkse en Marokkaanse ouderen en 32% van de Surinaamse en 

Antilliaanse ouderen) . Het nadeel van flatwoningen zonder lift is dat de 

voordeur in de meeste gevallen moeilijk te bereiken is. Het voordeel va n zulke 

woningen is wel dat de trappen binnenshuis veelal ontbreken. 

Verder wonen oudere migrant en over het algemeen minder vaak in een 

speciaal voor ouderen geschikte woning. Dit geldt voornamelij k voor de 

Tabel3.2: Kenmerken van de woning van oudere migranten, Bron: SCP (GWA0'03) 

TurkenLMarokkanen SurinamersLAnt illianen Autochtonen 

Aantal kamers (gem.) 4,1 3,6 4,1 

aantal kamers per bewoner (gem.) 1,7 2,5 2,7 

Opp. woonkamer (gem.) 27,1 27,2 33,2 

Opp. woonkamer per bewoner 11,4 19,7 22,3 
(gem.) 
Opp. woonkamer <20m2 32,3 32,2 14,4 

Tabel 3.3: Woontype van oudere migranten, 2003, Bron: SCP (GWA0'03) 

Turken/ Surinamers/ Autocht onen 

Eengezinswoning 

Flat (begane grond) 

Flat met lift 

Flat zonder lift 

Marokkanen Antillianen 

41% 

6% 

11% 

42% 

32% 

10% 

26% 

32% 

68% 

6% 

18% 

8% 

Tabel 3.4: Zorgverwachtingen van oudere m igranten, 2003, Bron: SCP (GWA0'03) 

Turken 

Kinderen horen hun 56% 
ouders te verzorgen als 
zij oud zijn 

Het is een schande als je 35% 

famil ie niet voor je kan 

zorgen zodat je beroep 
op de voorzieningen 

moet doen 
Professionele 

hulpverleners kunnen je 46% 

nooit zo goed helpen als 
je kinderen dat doen 
Kinderen moeten hun 55% 
ouders in hun huis 

nemen als die niet 
langer zel fstandig 
kunnen wonen 

M arokkanen 

76% 

52% 

54% 

59% 

Surinamers 

36% 

22% 

35% 

16% 

Antillianen 

45% 

27% 

41% 

30% 
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Marokkaanse en Turkse ouderen, doordat initiatieven vanuit de Marokkaanse 

en Turkse gemeenschap op dat vlak achterblijven. De woonsituatie van de 

Surinaamse en de Antilliaanse ouderen komt sterker overeen met de 

autochtone ouderen (Movisie, 2010). Verder maken oudere migranten relatief 

weinig gebruik van mogelijkheden om hun woning aan te laten passen. Dat 

heeft voornamelijk te maken met hun onbekendheid met de Nederlandse 

voorzieningen. Ook zijn ze vaak bang voor de (hoge) kosten die aan een 

woningaanpassing verbonden zijn . Slechts 2% van de Marokkaanse en Turkse 

ouderen en 12% van de Surinaamse en Antilliaanse ouderen wonen in een 

aangepaste woning. Autochtone ouderen hebben veel vaker een aangepaste 

woning, 22% van hen wonen namelijk in dergelijke woningen (Schellingerhout, 

2004). Verder is het opmerkelijk dat slechts een klein aantal oudere migranten 

in een verzorgingshuis woont; 5% van de Surinaamse ouderen (gelijk aan de 

autochtone ouderen) en slechts 1% van de Turkse en Antilliaanse ouderen. 

Marokkaanse ouderen zijn helemaal niet te vinden in een verzorgingshuis. In 

hun land van herkomst is opname in een tehuis of instelling iets voor mensen 

zonder kinderen of mensen die verlaten zijn door hun eigen kinderen . Ook zijn 

ze bang dat ze zich daar niet thuis kunnen voelen en zich niet verstaanbaar 

kunnen maken. Daarnaast willen de kinderen hun ouders niet zomaar naar 

een verzorgingstehuis sturen, omdat de kinderen vaak nog vinden dat het hun 

taak is om voor hun ouders te zorgen en/of bang zijn dat ze daardoor 

gezichtsverlies leiden (NOOM, 2009Hintegratieraad Zwolle, 2009). 

Veel oudere migranten, met name de Marokkaanse en de Turkse ouderen, 

rekenen op de steun en zorg van hun kinderen tijdens hun oude dag en willen 

daarom in de nabijheid of zelfs bij hun kinderen in huis wonen om door hen 

verzorgd te kunnen worden. De vaak slechte huisvesting van migranten biedt 

weinig mogelijkheden om drie generaties onder één dak te brengen . Sommige 

oudere migranten wonen al in gezinsverband met hun kinderen en 

kleinkinderen, waardoor de oppervlakte per persoon in de woning beperkt is 

en daardoor bijdraagt aan de slechte huisvesting van oudere migranten (zoals 

reeds is vermeld) . 
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Oudere migranten wonen over het algemeen in een huurhuis. Het kopen van 

een woning in Nederland werd belemmerd, doordat de terugkeer naar het 

herkomstland een perspectief was voor oudere migranten . Toch is er een 

kle in deel van de gastarbeiders en Surinamers die in de jaren zeventig een 

woning hebben gekocht, omdat ze niet aan een huurwoning konden 

beschikken. Volgens de resultaten van het WoonOnderzoek 2006 van VROM, 

wonen 87% van de Marokkaanse, 83% van de Antilliaanse, 74% van de Turkse 

en 68% van de Surinaamse ouderen in een huurwoning. Ondanks het feit dat 

oudere migranten hier in Nederland een slechte financiële positie en 

huisvesting hebben (zoals eerder vermeld), beschikken veel Marokkaanse en 

Turkse ouderen een tweede woning in het land van herkomst. Ruim een derde 

van die ouderen hebben een tweede woning in hun herkomstland ( Kuilberg et 

al., 2009). 

Verwachtingen m.b.t. zorg door de kinderen 

Van oudsher ziet men de zorg voor ouders als een traditionele plicht. Dit is 

nog duidelijk terug te zien bij de opvattingen van oudere migranten over zorg. 

Binnen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap zijn de familiebanden heel 

hecht en binnen deze familiebanden is de sociale controle groot. De positie 

van alle leden van het gezin is gebaseerd op de regels die in de Koran vermeld 

staan. Één van de regels is dat de kinderen voor hun ouders moeten zorgen. 

Uit onderzoek blijkt dat voornamelijk Marokkaanse, gevolgd door Turkse 

ouderen die zorg nodig hebben nog sterk vasthouden aan deze culturele 

opvatting (Yerden, 2003; Movisie, 2010) . Zij verwachten dat wanneer zij zorg 

nodig hebben deze geleverd zal worden door hun kinderen en kleinkinderen 

(Buren, 2002). 

Ook Surinaamse en Antilliaanse ouderen verwachten verzorgd te worden door 

hun eigen kinderen, maar in een mindere mate dan de overige twee groepen. 

Zij spreken eerder over een traditie die er nu eenmaal is in plaats van 

verwachtingen (Schellingerhout, 2004). Volgens tabel 3.4 verwacht het 

merendeel van Turkse en Marokkaanse ouderen dat ze zelfs in huis genomen 



worden door de kinderen indien de ouders niet langer zelfstandig kunnen 

wonen. Ruim 60% van de Turkse kinderen en ongeveer 50% van de 

Marokkaanse kinderen geven aan dat ze in staat zijn voor hun ouders te 

zorgen indien het nodig is (Smartagent, 2001; Meijer & Boekenoogen, 2006). 

Het is in de praktijk echter niet altijd mogelijk om aan de verwachtingen van 

de ouders te voldoen. De kinderen zijn in Nederland opgegroeid, waardoor de 

(traditionele) gedachtes met betrekking tot zorg voor de ouders kunnen 

veranderen . Verder wordt de beschikbare tijd van de kinderen beperkt door 

werk, opleiding en de zorg voor hun eigen kinderen en huishouding (NOOM, 

2009). 

3.2 .2 DE WOONOMGEVl NC 

Oudere migranten wonen voornamelijk in de vier grote steden, Amsterdam, 

Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Ze wonen veelal in vooroorlogse, vroeg

naoorlogse en stadsvernieuwingswijken, daar waar al grote concentraties 

migranten wonen (Nitsche et al., 2003). Zij kregen in het verleden 

voornamelijk sociale huurwoningen (vooral flats) toegewezen door de 

woningcorporaties. Bovendien zochten oudere migranten (1 • generatie) 

elkaar op en wilden ze bij elkaar in de buurt wonen. Met de instroom van veel 

allochtonen in een wijk gingen autochtonen verhu izen naar andere wijken. 

Concentratie van migranten in een bepaalde wijk was het gevolg (Yerden, 

2003). Verder heeft het woontype ook invloed op de samentrekking van 

migranten in bepaalde wijken. In een flat is de confrontatie tussen 

allochtonen en autochtonen groter dan bijvoorbeeld bij eengezinswoningen. 

De gemeenschappelijke deur, lift, gang en galerij bieden in een flat meer 

mogelijkheden tot irritaties bij beide groepen . Deze irritaties en onvrede 

hebben gevolgen voor het leven op publiek terrein (op straat) en versterken 

de bestaande tendens van toename van allochtonen en vertrek van 

autochtone bewoners. Verder worden de buurten waar oudere migranten 

wonen vaak door de bewoners zelf als onveilig ervaren (NOOM, 2009). 

Het komt regelmatig voor dat de volwassen kinderen met hun gezin in de 

buurt wonen van hun ouders. Toch zijn er tegenwoordig meer kinderen van 

oudere migranten die op grotere afstand wonen door bijvoorbeeld 

werkomstandigheden (NOOM, 2009). Bovendien groeit qe tweede generatie 

op in een samenleving die andere mogelijkheden biedt, waardoor hun 

leefgewoonten en gedachtegang af kunnen wijken van de eerste generatie 

(May, 2008). Daarnaast staan huurwoningen in bijvoorbeeld vooroorlogse 

wijken (waar veel oudere migranten zich bevinden) vaak niet in de buurt van 

koopwoningen. Indien de kinderen een woning kopen, is het moeilijk voor de 

ouders om dichtbij de kinderen te wonen {Kroon et al., 2006). 

3.3 WOONWENSEN 

In deze paragraaf zullen enkel de woonwensen van de huidige oudere 

migranten (1 • generatie) beschreven worden. Het is een totaaloverzicht van 

wat in de literatuur vermeld staat . Over het algemeen willen oudere 

migranten net zoals Nederlandse ouderen op een rustige manier, in een 

vertrouwde omgeving en zo lang mogelijk zelfstandig {blijven) wonen (Witter, 

2007). Oudere migranten hebben echter andere wensen wanneer het gaat om 

de woonomgeving en de inrichting van de woning in verband met hun cultuur. 

3.3.1 OL<: WON INt; 

Turkse en Marokkaanse ouderen 

De meeste Turkse en Marokkaanse ouderen hebben een islamitische 

achtergrond waardoor zij veel woonwensen met betrekking tot de woning 

gemeen hebben {Stagg, 2010). Uit het onderzoek van Palet (2009), Stagg 

(2010) en Nitsche et al. {2003) blijkt dat Turkse en Marokkaanse ouderen de 

volgende wensen hebben met betrekking tot de woning: 

• een afgesloten/afsluitbare keuken ; 
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• keuken en hoofdslaapkamer moeten apart bereikbaar zijn vanuit de 

hal; 

• een gescheiden douche en toilet, waarbij het van groot belang is dat 

het toilet niet tegenover de woonkamer gelegen is; 

• een bidet in de badkamer of toilet in verband met het geloof (voeten 

wassen), de badkamer (of toilet) moet ruim genoeg zijn om de 

religieuze plichten comfortabel te kunnen vervullen 

• een ruime keuken en woonkamer, zodat mannen en vrouwen 

afzonderlijk bijeen kunnen komen ; 

• logeerruimte. 

De redenen van bovenstaande wensen worden in hoofdstuk vijf nader 

toegelicht. Daarnaast gaat de voorkeur uit naar ronde vormen in plaats van 

rechte lijnen in de architectuur van het gebouw en willen ze een overdekt stuk 

tuin en/of brede galerij om elkaar te ontmoeten . Bovendien hebben veel 

Turkse ouderen een agrarische achtergrond, waardoor ze het leuk vinden om 

te tuinieren (Kroon et al., 2006). Verder hebben ze behoefte aan voldoende 

kastruimte in de keuken en bergruimte elders in de woning om 

huishoudapparatuur op te kunnen bergen . Tenslotte willen beide groepen 

ouderen ·in een gelijkvloerse woning wonen, omdat ze denken dat dergelijke 

woning beter schoon te houden is en de toegankelijkheid en mobiliteit binnen 

dergelijke woning beter is (Wal, 2009). 

Tabel 3.5: Gewenste woonvorm van oudere migranten indien ze niet meer zelfstandig 
kunnen wonen. 

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen 

Terug naar 12% 22% 15% 21% 

herkomstland 

In een 30% 6% 72% 59% 

verzorgingshuis 

Inwonen bij de 56% 70% 11% 19% 

kinderen 

Inwonen bij andere 1% 2% 2% 2% 

familie 

Bron • SCP (GWA0'03) 

27 

Kleurrijke Vergrijzing 

--------.c~==~==-----
Turkse en met name Marokkaanse ouderen willen meestal niet naar een 

verzorgingshuis. Als deze ouderen wegens gezondheidsproblemen niet meer 

thuis zouden kunnen wonen, dan zouden de meesten bij de kinderen in 

Nederland in willen wonen (zie tabel 3.5). Uit het onderzoek van Palet {2006) 

en Schellingerhout {2004) blijkt dat meer dan de helft van de Turkse en bijna 

driekwart van de Marokkaanse ouderen bij hun kinderen willen gaan wonen 

of omgekeerd indien ze niet meer zelfstandig kunnen wonen . Dit is ook af te 

leiden uit de verwachtingen van de ouderen met betrekking tot zorg door de 

kinderen die in paragraaf 3.2 is vermeld. Indien ze verwachten dat ze later in 

een verzorgingshuis wonen, omdat ze bijvoorbeeld geen kinderen hebben of 

hun kinderen niet in de buurt wonen, gaat de voorkeur uit naar een 

islamitisch verzorgingshuis met een eigen afdeling waar de mensen van de 

eigen culturele achtergrond bevinden of het wonen in een groepsverband met 

aparte voorzieningen . Bij beide vormen is het van belang dat er ruimte is voor 

rituele bezigheden, zoals een gebedsruimte. Verder moeten vrouwen en 

mannen gescheiden kunnen verblijven en worden vrouwen liever niet 

geconfronteerd met mannelijke hulpverleners (stagg, 2010). 12% van de 

Turkse ouderen en 22% van de Marokkaanse ouderen wil daadwerkelijk terug 

naar hun herkomstland keren . Dit percentage is voornamelijk bij Marokkaanse 

ouderen hoger dan wat er in tabel 3.1 vermeld staat. Blijkbaar willen 

Marokkaanse ouderen eerder naar hun herkomstland terugkeren in het geval 

dat ze niet meer zelfstandig kunnen wonen dan wanneer ze nog gezond zijn . 

Surinaamse en Antilliaanse ouderen 

Surinamers en Antillianen hebben hun eigen identiteit, maar voelen ook een 

onderlinge verwantschap (Kroon et al., 2006). In tegenstelling tot de Turkse en 

Marokkaanse ouderen, hebben Surinaamse en Antilliaanse ouderen bijna 

geen specifieke wen sen met betrekking tot de woningplattegrond. Ze vinden 

net zoals de Turkse en Marokkaanse ouderen een ruime (gesloten) keuken 

wel een belangrijk onderdeel in een woning (Nivel, 2010). Daarnaast komen 

hun kinderen en/of kleinkinderen vaak over de vloer en overnachten zij, 



waardoor een extra slaapkamer van belang is bij deze ouderen. Ze willen over 

het algemeen geen tuin hebben, omdat ze het onderhoud van de tuin als een 

probleem ervaren. Dat is ook de reden waarom Surinaamse en Antilliaanse 

ouderen in de meeste gevallen ervoor kiezen om op de eerste verdieping te 

wonen in plaats van op de begane grond (Kroon et al., 2006). 

Opvallend bij Surinaamse en Antilliaanse ouderen, is dat er een aanzienlijk 

deel van hen geneigd is om later in een verzorgingshuis te wonen in 

vergelijking met Turkse en Marokkaanse ouderen (z ie tabel 3.5). Indien ze 

naar een verzorgingshuis gaan, is het wenselijk dat er een ruimte aanwezig is 

waar men herdenkingen (voor een overledene) of vieringen kunnen houden. 

Verder zijn er veel minder Surinaamse en Antilliaanse ouderen die bij de 

kinderen in willen wonen als ze niet meer zelfstandig kunnen wonen. Mogelijk 

komt dit doordat ze beter geïntegreerd zijn en de taal beter spreken, 

waardoor ze beter op de hoogte zijn van de mogelij kheden met betrekking tot 

de zorg en hebben ze minder moeite met het communiceren met 

Nederlandstalige verzorgers. Bij de Surinaamse en Ant illiaanse ouderen is het 

belangrijk dat, als ze woonvoorzieningen delen met anderen, er een ru imte is 

waar met verwanten en vrienden vieringen of herdenkingen kunnen worden 

gehouden. Ook is het voor velen van belang dat het personeel kennis heeft 

van de cul tu re le achtergronden (respect tonen) en mogelij k ook de 

moedertaal spreekt (Forum, 2003). Wellicht is het gebrek aan dergelijke 

toepassingen de oorzaak dat er minder Surinaamse en Antilliaanse ouderen in 

een verzorgingshuis wonen (in vergelijking met Nederlandse ouderen). 

3.3.2 DE WOO NOMGEV ING 

Oudere migranten willen in een rustige buurt wonen. Zij willen graag dicht bij 

de kinderen wonen en in een omgeving met mensen uit dezelfde etnische 

groep (Buren, 2002). Indien de kinderen niet in de buurt wonen of naar een 

andere wijk verhuizen, is de nabijheid van andere mensen met dezelfde 

achtergrond erg belangrijk. Dit laatste betekent niet dat oudere migranten bij 

voorkeur kiezen voor groepswonen waarbij samengewoond wordt met 

andere ouderen van dezelfde etniciteit. Oudere migranten vertalen 

gemeenschappelijkheid naar de nabijheid van kinderen, familie en bekenden 

met behoud van privacy en zelfstandigheid. Daarom willen oudere migranten 

vaak in de eigen (huidige) woning en buurt blijven wonen in plaats van te 

verhuizen naar een ouderenwoning om die contacten en privacy te behouden 

(Nitsche & Suijker, 2003). Verder hebben oudere migranten geen behoefte 

om in het centrum te wonen, maar vinden het wel van bela ng dat er een 

winkelcentrum in de buurt is en goede openbaarvervoer voorzieningen (Kroon 

et al., 2006). Ook wordt de aanwezigheid van huisartsenprakt ijk in de buurt 

belangrijk gevonden door oudere migranten (Yerden, 2003) 

Turkse en Marokkaanse ouderen 

Turkse en Marokkaanse ouderen willen in de buurt wonen van specifieke 

voorzieningen zoals een moskee en een islamitische slager. De routes naar 

deze voorzieningen dienen veilig te zijn. Verder hebben ze behoefte aan 

diensten zoals de bezorging van ha lal-maaltijden * aan huis (Nitsche & Suijker, 

2003). Turkse ouderen willen ook graag een park en een Turks 

act iviteitencentrum in de buurt hebben (!Kroon et al., 2006) . 

Surinaamse en Antilliaanse ouderen 

Surinaamse en Antilliaanse ouderen wonen ook graag in de buurt van 

specifieke voorzieningen in verband met hun etnische achtergrond. Zij willen 

namelijk in de buurt wonen van een kerkgemeenschap die bij de eigen religie 

past en winkels met producten uit hun eigen land (Stagg, 2010). 

• halal-maaltijden zijn maaltijden die bestaat uit vlees van reine dieren die op een rituele wijze 

zijn geslacht 
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3.4 CONCLUSIE UIT DE LITERATUUR 

Oudere migranten wonen voornamelijk in de vier grote steden, Amsterdam, 

Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Ze wonen veelal in wijken waar al grote 

concentraties allochtonen wonen, zoals vooroorlogse, vroeg- naoorlogse en 

stadsvernieuwingswijken. Verder hebben veel oudere migranten een slechte 

huisvesting hetgeen door verschillende redenen veroorzaakt wordt. Soms 

komt het voor dat oudere migranten samen met hun kinderen en 

kleinkinderen onder één dak wonen . Dit is in Nederland vrijwel onmogelijk, 

omdat de woningen hier over het algemeen we,inig ruimte hebben daarvoor. 

Daarnaast is in het vorige hoofdstuk aangegeven dat veel oudere migranten 

een laag inkomen hebben. Dit gaat gepaard met het feit dat het merendeel 

van hen een slechte huisvesting heeft. Het is niet te verwachten dat het 

inkomen van de ouderen zal stijgen in de komende jaren. Verandering zal dus 

moeten komen van de aanbodzijde. 

Ook de mogelijkheden om dichtbij de kinderen te wonen is beperkter 

geworden, omdat kinderen door bijvoorbeeld werkomstandigheden verder 

weg moeten wonen. Verder valt het op dat oudere migranten in vergelijking 

met autochtone ouderen minder vaak in een speciaal voor ouderen geschikte 

woning wonen maar voornamelijk in een flat zonder lift wonen. Het komt ook 

zelden voor dat oudere migranten in een verzorgingshuis wonen 

(voornamelijk bij de Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse ouderen). Daarnaast 

is het opvallend dat oudere migranten zich niet in dergelijke 

gemeenschappelijke woonvormen (bijv. de kangoeroewoning) bevinden. 

Ongeveer tweederde van de Turkse en een derde van de Marokkaanse, 

Surinaamse en Antilliaanse ouderen willen of zijn al bezig met pendelen 

tussen het land van herkomst en Nederland. Dit heeft vaak betrekking op 

aanzienlijke periodes, waardoor leegstand ontstaat in de woningen waar de 

ouderen zich bevinden. Ondanks de slechte financiële positie van de meeste 

oudere migranten, blijven ze dan toch de huur betalen voor de maanden die 
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ze niet aanwezig zijn . Mogelijk kunnen er woonvormen ontwikkeld worden die 

daar een oplossing voor bieden. Pendelen komt vaker voor dan het definitief 

terugkeren naar het land van herkomst, doordat ze op deze manier hun 

kinderen en kleinkinderen niet hoeven te missen. Slechts een klein deel van 

de Turkse en Surinaamse ouderen wil daadwerkelijk gaan remigreren. Bij 

Antil liaanse en Marokkaanse ouderen ligt het aandeel ouderen die terug 

willen keren naar het land van herkomst hoger met ruim 20%. 

Over het algemeen verwachten veel oudere migranten (voornamelij k 

Marokkaanse, gevolgd door Turkse, Antilliaanse en Surinaamse ouderen) zorg 

te ontvangen van hun kinderen en/ of kleinkinderen en dat ze lat er bij hun 

kinderen in kunnen trekken indien ze niet meer zelfstandig kunnen wonen. De 

meerderheid van Turkse en Marokkaanse kinderen vindt dit geen probleem 

en is in staat om voor hun ouders te zorgen indien het nodig is. Echter, in de 

Nederlandse samenleving wordt dit belemmerd door de ongeschikte 

huisvesting en hebben de kinderen het zelf druk met hun werk en gezin. 

Verder hebben zowel Turkse en Marokkaanse, als Surinaamse en Antilliaanse 

ouderen specifieke woonwensen met betrekking tot de voorzieningen in de 

buurt en de indeling binnen de woning. Turkse en Marokkaanse ouderen 

hebben veel meer wensen met betrekking tot de woningindeling vanwege 

hun geloof en cultuur. Wat alle vier de groepen belangrijk vinden is het wonen 

in een rustige en vertrouwde omgeving en in de buurt van hun kinderen en 

landgenoten . Bovendien w illen veel oudere migranten zo lang mogelijk 

zelfstandig wonen. Het is echter moeilij k om hun bestaande woning aan te 

passen indien ze in een flat zonder lift wonen of in een eengezinswoning met 

een trap. 

Wanneer oudere migranten niet meer zelfstandig kunnen wonen, w il slechts 

6% van de Marokkaanse en 30% van de Turkse ouderen in een verzorgingshuis 

wonen. Daarentegen wi l de meerderheid van de Ant illiaanse en zel fs 

driekwart van de Surinaamse ouderen in een verzorgingshuis wonen als ze 

niet meer zelfstandig kun nen wonen. De behoefte aan andere (woon)vormen 



die het mogelijk maakt om twee gezinnen onder één dak te brengen (voor 

mantelzorg) en/of verzorgingshuizen die aan de wensen van met name de 

Marokkaanse en Turkse ouderen voldoen neemt daardoor toe. 

Uit de literatuur blijkt dat er nog beperkte informat ie beschikbaar is over hoe 

de huidige oudere migranten wensen te wonen . Er is ook vrijwel niets te 

vinden over de woonwensen van de toekomstige oudere migranten (2e 

generatie). Verder onderzoek is van belang om meer te kunnen achterhalen 

wat de woonwensen zijn van zowel de huidige als de toekomstige oudere 

migranten. In het volgende hoofdstuk zal de methode van dit onderzoek 

toegelicht worden. 
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4. ÜPZET VAN HET PRAKTIJKONDERZOEK 

Het proces dat doorlopen gaat worden, bestaat zoals eerder is vermeld uit 

twee fasen. Aan de hand van de resultaten uit de eerste fase kan de tweede 

fase georganiseerd worden. De tweede fase is een praktijkonderzoek 

waarbij zowel de 1 • als de 2• generatie oudere migranten geïnterviewd 

zullen worden. De methode van het praktijkonderzoek en werving van de 

deelnemers zal in dit hoofdstuk beschreven worden. 



4.1 AANLEIDING TOT HET PRAkTIJKONDERZOEK 

Uit de literatuurstudie is er gebleken dat er we1n1g bronnen zijn over 

woonwensen met betrekking tot de woning en de woonomgeving van oudere 

migranten. Verder onderzoek is noodzakelijk om de bestaande informatie te 

toetsen en om wellicht een beter beeld te krijgen over die wensen. Verder is 

er weinig bekend over de behoefte van oudere migranten om naar andere 

woonvormen in Nederland te verhuizen. Het blijkt dat veel Turkse en 

Marokkaanse ouderen bij hun kinderen in willen wonen. Toch woont geen 

één van hen in een meergenera t iewoning zoals een kangoeroewoning of een 

mantelzorgwoning die daarvoor geschikt zijn . Het doel van dit onderzoek is 

om te achterhalen waarom ze niet in zulke woonvormen wonen . 

Er ontbreekt ook informatie over de toekomst ige woonwensen met 

betrekking tot de woning en de woonomgeving van 2• generatie oudere 

migranten in Nederland. Deze informatie is nodig om tijdig voorzieni ngen te 

treffen die (ook) aan sluiten op de wensen van toekomstige oudere migranten 

en om te garanderen dat de voorzieningen die mogelijk gerealiseerd gaan 

worden voor de huidige oudere migranten de functie blijven behouden 

gedurende de komende decennia. Er kan dan getoetst worden of de 

woonwensen van toekomstige oudere migranten hetzelfde blijven als die van 

de huidige oudere migranten of juist daarvan afwijken. 

De methode voor verder onderzoek (praktijkonderzoek) voor zowel de 1 e als 

de 2• generatie ouderen za l in de volgende paragraaf uitgelegd worden. De 

resultaten van de volgende fase zullen antwoord geven op de volgende 

deelvragen (die nog niet of gedeeltelijk beantwoord zijn op basis van de 

literatuurstudie): 

• Wat zijn de woonwensen en woonbehoeften van de 1" en 2• 

generatie Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse ouderen 

in Nederland? 

• Welke wensen hebben de 1" en 2" generatie oudere migranten 

betreffende de woonomgeving en het voorzien ingaanbod in de 

nabije omgeving? 

• Wat is de favoriete woonvorm van de 1" en de 2• generatie oudere 

migranten (volgens de ouderen zelf)? 

• Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen die twee 

generaties met betrekking tot de woonwensen en woonbehoeften? 

• Wel ke bestaande woonvormen sluiten aan op de vraag van de 1 e en 

2" generatie oudere migranten? 

• Welke woonvormen zouden ontwikkeld kunnen worden indien de 

bestaande woonvormen niet (vo ldoende) aanslui t op de vraag van 

oudere migranten (beide generaties)? 

4.2 OPZET VAN HET PRAKTIJK ONDERZOEK 

Om tot een goed onderzoeksresultaat te komen, is er besloten om in de 

tweede fase een kwalitat ief onderzoek met een induct ief karakter te 

verrichten in de vorm van open interviews met de Turkse, Marokkaanse, 

Surinaamse en Antilliaanse ouderen (boven de vijfenvijftig) enerzijds en 

Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen va n boven de vijfendertig j aar 

anderzijds. 

4 ,2 . 1 ME"I HODE 

De interviews kunnen op twee manieren gevoerd worden; met verschillende 

personen afzonderlij k (individueel) of groepsgewijs (Baarda et al., 2009). Er is 

voor gekozen om de huidige oudere migranten groepsgewijs te interviewen 

en de 2° generatie migranten individueel. De reden voor deze aanpak za l 

hierna beschreven worden. De interviews zu llen daarna uitgewerkt worden op 

basis van de indeling die bij de literat uurstudie werd aangehouden, namelijk 
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de remigratiewens, verwachting m.b.t. zorg door hun kinderen en 

woonwensen met betrekking tot de woning en de woonomgeving . 

Verder is ervoor gekozen om een topic-interview met de 1e generatie oudere 

migranten te voeren. De bevragingsmethode is hierbij open, maar de 

onderwerpen die aan bod komen liggen min of meer vast. Per onderwerp 

krijgen de oudere migranten ruim de gelegenheid om onderling te 

discussiëren. Diezelfde onderwerpen zullen ook bij de 2e generatie aan bod 

komen. De vragen die aan de 2° generatie migranten worden gesteld, zullen 

gestructureerd zijn. 

Nadat de interviews met de eerste generatie oudere migranten afgerond zijn, 

zal er een inhoudsanalyse gemaakt worden van zowel de informatie uit het 

Hteratuuronderzoek als de interviews. De analyse zal een leidraad vormen 

voor het opstellen van de vragen aan de tweede generatie migranten. Hierbij 

worden de teksten opgedeeld in de thema's (labels) die een samenvatting van 

die teksten vormen (Baarda et al., 2009). Die labels zullen in het volgende 

hoofdstuk vermeld worden. 

1• generatie oudere migranten: groepsinterviews 

Volgens de literatuur hebben oudere migranten (met name de Turkse en 

Marokkaanse ouderen) een slechte beheersing van de Nederlandse taal en 

geschrift, waardoor de aanwezigheid van een tolk belangrijk is als er in het 

Nederlands gecommuniceerd moet worden . Om efficiënt te werk te gaan, 

zullen zij groepsgewijs geïnterviewd worden met een focus (één topic of 

enkele subtopics) (Lieve, 2010) en in het bijzijn van een tolk . Daarnaast is het 

voordeel van een dergelijk groepsinterview boven individuele interviews, dat 

in groepjes gemakkelijker creatief wordt gedacht over de woonbehoeften en 

mogelijkheden om in die behoeften te kunnen voorzien (wat leidt tot 

woonwensen). De opmerkingen van de andere deelnemers kunnen namelijk 

inspirerend werken, waardoor een deelnemer op ideeën en gevoelens komt 

waar hij of zij anders niet spontaan aan gedacht had. Ook zijn oudere 
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migranten dan beter in staat om hun mening te verwoorden en deze toetsen 

aan meningen van anderen (Palet, 2010). 

Er moet echter rekening gehouden worden met de beschikbaarheid van alle 

deelnemers tegelijk en bestaat er een kans dat de deelnemers zich laten 

beïnvloeden door de groepsgenoten. Ze kunnen dan bepaalde dingen zeggen 

om indruk te maken, of andere dingen juist niet zeggen omdat ze zich 

daarvoor schamen; het gesprek wordt dan gedomineerd door één of twee 

groepsleden (Baarda et al., 2009). Bij groepsgesprekken kunnen de 

deelnemers zich dus eerder "geremd" voelen in aanwezigheid van anderen. 

Het is daarom bij groepsinterviews van belang om een goed getrainde 

moderator te hebben die de gesprekken goed kan leiden. De begeleider van 

de groepen moet weten hoe zij/hij om moet gaan met bijvoorbeeld een stille 

passieve groep of juist een hele rumoerige groep, of een zeer nadrukkelijk 

aanwezig groepslid of een groep die voortdurend afdwaalt van het onderwerp 

etc. Naast het kunnen begeleiden van de groepsgesprekken is het belangrijk 

dat de begeleider voldoende achtergrondkennis heeft van het onderwerp en 

ervoor zorgt dat er daadwerkelijk antwoord komt op de onderzoeksvragen. De 

ervaring is namelijk dat er minder onderwerpen aan bod komen in 

groepsgesprekken dan in individuele gesprekken (CBO, 2004). 

z• generatie migranten: individuele interviews 

In tegenstelling tot de 1 e generatie oudere migranten, beheersen de 2• 

generatie migranten de Nederlandse taal voldoende om zichzelf verstaanbaar 

te maken. De aanwezigheid van een tolk is daardoor niet noodzakelijk, 

waardoor zij individueel geinterviewd kunnen worden. Er hoeft dan geen 

rekening gehouden te worden met de beschikbaarheid van alle respondenten 

tezamen. De respondenten kunnen bij individuele interviews "ongeremd" 

reageren. Daarnaast is het bij individuele interviews gegarandeerd dat de 

geïnterviewde voortdurend zelf aan het woord is en het aantal onderwerpen 

dat behandeld kan worden is groter dan bij groepsinterviews. Er bestaat bij 



individuele interviews wel de kans dat ze in hun eigen gedachtegang blijven 

zitten (Baarda et al., 2009). 

4.2.2 Yl:iLUWE RK ORGANJSA'ftE 

Bij het bereiken van (oudere) migranten is het vo lgens Wouter Muller en 

andere ervaren adviseurs belangrijk om de formule "3xT +4xG+E" als handvat 

te gebruiken (Witter, 2007). De drie T's staan voor: Toenadering, Toerusting 

en Toegankelijkheid. Toenadering houdt in dat er op de doelgroep afgestapt 

moet worden. Bij toerusting moet er inzicht zijn in interculturele 

communicatie; de ontmoetingsplek moet bijvoorbeeld een locatie zijn waar 

migranten (met name vrouwen) heen durven te gaan. Verder moet die ook 

gemakkelijk bereikbaar zijn voor de migranten. Daarnaast moet er rekening 

gehouden worden met de speciale culturele dagen van de migranten (bijv. de 

ramadan) . Met toegankelijkheid worden niet alleen materiële zaken bedoeld 

(bijv. niet de migranten laten betalen), maar ook cultureel; een cultureel hapje 

en drankje kan erg gewaardeerd worden. Verder is het van belang dat de 

interviewer "Geduld" heeft en dat de oudere migranten het gevoel krijgen dat 

ze "Gezien, Gehoord en Gewaardeerd" worden. Pas dan vindt "Erkenning" 

plaats; ze staan dan open, omdat ze mogen zijn wie ze zijn . 

1 • generatie oudere migranten 

Volgens de literatuur horen mannen en vrouwen gescheiden te zijn bij de 

islamitische cultuur (Ontdekis lam, 2011). Oudere migranten zullen, gebaseerd 

op hun afkomst, in groepen ingedeeld worden die apart benaderd worden . Bij 

de Turkse en Marokkaanse ouderen worden de groepen onderverdeeld aan 

op basis van het geslacht van de ouderen (zie figuur 4.1) . 

Oudere migranten 

Figuur 4.1: aantal groepsgesprekken 

Er zijn in totaal zes groepen die elk twee keer zijn geïnterviewd. De eerste 

keer is om de ouderen te introduceren in het onderwerp. Ze hebben daarna 

tijd om thuis erover na te denken en kunnen bij de volgende bijeenkomst hun 

wensen aanvullen . De keuze om de ouderen twee keer te interviewen is mede 

omdat ze anders te lang moeten zitten om over de onderwerpen te praten. De 

onderwerpen zijn daarom verdeeld worden over twee bijeenkomsten. De 

start van de groepsinterviews is eind januari in Breda en zij nemen ongeveer 

vier weken in beslag. De groepen bestaan uit 6 tot 12 ouderen per groep. Met 

minder dan 6 personen kan het voorkomen dat het gesprek onvoldoende op 

gang komt en bij een groep van meer dan 12 personen wordt het moeilijker 

om iedereen aan het woord te laten komen (CBO, 2004). Verder zijn de 

gesprekken geleid door adviseurs van Palet die allen ruime ervaring hebben 

met de specifieke doelgroepen en de te hanteren werkwijze. Meer informatie 

over deze organisatie staat in paragraaf 4.3 beschreven . Daarnaast zijn ze ook 

verantwoordelijk voor het werven van de deelnemers en de planning van de 

bijeenkomsten. Bij de panelgesprekken is de Nederlandse taal als basistaal 

gehanteerd. De ouderen mogen wel in hun eigen taal communiceren (dit 

wordt vervolgens door een tolk naar het Nederlands vertaald) indien ze 

daardoor hun wensen beter kunnen verwoorden. Ook de vragen die gesteld 

worden aan de ouderen, zijn vertaald naar de gewenste taal Bij alle 

panelgesprekken (op die van de Marokkaanse mannen na) is de onderzoeker 
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aanwezig om de meningen en wensen van de ouderen te notuleren. Verder 

zijn er een aantal vragen door de onderzoeker toegevoegd, wanneer dit 

noodzakelijk is voor het onderzoek. 

2• generatie migranten 

De interviews met de 35-plussers zijn in het Nederlands afgenomen. 

Vijfendertig is eigenlijk te jong om aan te kunnen geven hoe zij willen wonen 

op hun oude dag. De resultaten daarvan kunnen daardoor niet als definitief 

beschouwd worden voor de toekomstige (2" generatie) oudere migranten. Bij 

het werven van deze deelnemers, is er zoveel mogelijk rekening gehouden om 

niet de kinderen van de ouderen te benaderen die betrokken zijn bij de 

groepsgesprekken. Er bestaat een mogelijkheid dat de onderwerpen thuis 

besproken zijn, waardoor de kinderen beïnvloed zijn door hun ouders. De 

gegeven antwoorden kunnen daardoor onbetrouwbaar zijn . Ook moeten alle 

respondenten (zowel de 1 • als de 2• generatie migranten) uit dezelfde 

omgeving komen om storende factoren te voorkomen tijdens de peiling van 

de overeenkomsten en de verschillen tussen de 1 e generatie en de 2• 

generatie migranten. Een persoon in de Randstad kan bij·voorbeeld andere 

woonwensen hebben dan iemand uit Breda. De woonomgeving is namelijk 

mede bepalend voor de woonwensen (Goedenwe~, 2011). 

Er zijn in totaal 20 mensen geïnterviewd (5 per etnische groep). Er is met een 

klein aantal respondenten begonnen, omdat uit eerder onderzoek blijkt dat 

de toegang tot migranten moeilijk is (Os, 2010). Verder is er rekening 

gehouden dat er een gelijke verdeling is tussen mannelijke en vrouwelijke 

respondenten . Echter, de resultaten kunnen niet als representatief 

beschouwd worden door het kleine aantal geinterviewden. 
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4 .2.3 Ü I' J::R ATIO NI\ LI SA T IE 

1 • generatie oudere migranten 

Per groep is het gesprek geleid door een adviseur (van palet) met dezelfde 

afkomst als die van de ouderen. Zij hebben ervoor gezorgd dat bijna alle 

respondenten aan het woord zijn gekomen en dat er niet af wordt gedwaald 

van het onderwerp. Doordat zij dezelfde culturele achtergrond hebben als die 

van de ouderen en meerdere onderzoeken hebben gedaan naar dergelijke 

onderwerpen, beschikken zij over voldoende achtergrondkennis van het 

onderwerp. Helaas zijn niet alle onderwerpen gespecificeerd besproken. De 

ouderen moeten vaak op tijd of voortijdig weggaan, waardoor het gesprek 

beëindigd wordt zonder gespecificeerd door te kunnen vragen. 

Allereerst is er aan de ouderen gevraagd hoe ze oud willen worden in 

Nederland (het proces van de interviews is terug te zien in bijlage 3) . Indien ze 

aangeven niet (alleen) in Nederland oud te willen worden, is de reden daarvan 

achterhaald en wordt er doorgevraagd of ze dan willen pendelen of 

remigreren naar het land van herkomst en waarom ze dat willen . Voor de 

ouderen die hun oude dag wel in Nederland door willen brengen, zijn de 

onderwerpen "woonwensen" en "woonvormen" (uitgelegd en) besproken. De 

andere ouderen mogen uiteraard ook hun mening geven en/of mee 

discussiëren over de onderwerpen. De subonderwerpen die aan bod zijn 

gekomen (bij het onderwerp : woonwensen), zijn " de woning" en " de 

woonomgeving". Wanneer de ouderen niet zelf tot deze subonderwerpen zijn 

gekomen, wordt er doorgevraagd naar deze onderwerpen. Bij het tweede 

onderwerp "woonvormen", worden de volgende zeven woonvormen 

gepresenteerd waarop de oudere migranten hun mening kunnen geven: 

huidige woning 

gelijkvloerse woning 

aanleunwoning 

verzorgingshuis 



kangoeroewoning 

mantelzorgwoning 

groepswonen met gelijkgestemden 

Deze woonvormen zijn ook de mogelijke antwoorden die gegeven kunnen 

worden op de afsluitende vraag: wat is uw gewenste woonvorm ind ien u 

zorgbehoevend bent? De omschrijving van deze woonvormen is terug te 

vinden in bij lage 2. 

2• generatie migranten 

Bij de 2• generatie migranten bestaat elk (individuele) interview uit twee 

delen. In het eerste deel wordt er aan de 2• generatie gevraagd hoe zij denken 

over de onderwerpen (categorieën) die uit de inhoudsanalyse naar voren zijn 

gekomen (m.b.t. de woonwensen). De vragen zijn gestructureerd en ze zijn 

van tevoren opgesteld (bijlage 3: vragenlijst) . De antwoorden, die de 1 • 

generat ie oudere migranten hebben gegeven, zij n nog niet gepresenteerd in 

dit gedeelte. Deze antwoorden zijn pas in het tweede gedeelte van het 

interview voorgelegd aan de 2• generatie. Er wordt dan aan de 2• generatie 

gevraagd worden hoe zij daarover denken. De reden voor deze aanpak is om 

ervoor te zorgen dat de 2• generatie migranten zich niet beperken tot de 

antwoorden van de 1• generatie oudere migranten . 

4.3 BELANGRIJKE ORGANISATIES VOOR HET ONDERZOEK 

De organisaties die toegang hebben verleend tot het project "Oud worden in 

Geeren-Zuid" zijn Palet, AlleeWonen en WonenBreburg. Dit is een project 

waarbij de woonwensen van oudere migranten in Geeren-Zuid of elders in 

Breda achterhaald worden. Palet is een organ isatie in Eindhoven die zich 

voornamelijk richt op diversiteitvraagstukken. Bij dit project zijn zij 

verantwoordelijk voor de leiding, het verloop en de werving van de 

deelnemers. Alleewonen en WonenBreburg zijn twee woningcorporat ies in 

Breda die samen opdracht hebben gegeven aan Palet om dit onderzoek uit te 

voeren. Zij willen de wijk Geeren-Zuid (Breda) die grotendeels bewoond is 

door Marokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen herstructureren. 

Vandaar dat de woningcorporat ies zoveel mogelij k rekening w illen houden 

met deze groepen oudere migranten bij het herst ructureren van de wijk. 

Mevrouw Franceline Visser (adviseur markt en innovatie) van Alleewonen 

heeft de onderzoeker in eerste inst antie geïntroduceerd bij de overige 

organisaties en toegang verleend om deel te nemen aan de groepsinterviews. 

4.4 WERVING VAN OE DEELNEMERS 

De ouderen worden zoals eerder staat beschreven, geworven door de leden 

van Palet en de 35-plussers worden door de onderzoeker zelf via een 

"sneeuwbalmethode" geworven . Het is daarbij noodzakelij k om eerst contact 

te leggen met een aantal sleutelfiguren om vervolgens toegang te krijgen tot 

de gewenste respondenten en via die respondenten weer nieuwe 

respondenten te impliceren. In dit onderzoek bestaan de sleutelfiguren uit de 

ouderen die door de leden van Palet zijn verworven of vrienden en/of 

medestudenten die van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse 

afkomst zijn. 
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5. ONDERZOEKSRESULTATEN 

In dit hoofdstuk worden de voornaamste onderzoeksvragen beantwoord. 

Ook zullen de kenmerken van de geworven deelnemers omschreven worden 

om een beeld te krijgen wie er aan dit onderzoek deel hebben genomen. 

Het hoofdstuk bevat een beschrijving van de woonwensen van de 1• 

generatie oudere migranten (aan de hand van de interviews) die aansluiten 

op die van de literatuur. Het volledig verslag met de 1 • generatie oudere 

migranten is terug te vinden in bijlage 4. Wanneer er tegenstrijdige 

informatie geconstateerd is tussen de literatuur en de interviews, wordt aan 

de 2• generatie gevraagd welke informatie valide is voor de 1" generatie. Het 

is van belang om de juiste informatie te achterhalen, zodat er een goede 

vergelijking gemaakt kan worden met de woonwensen van de 1 • en de 2" 

generatie. Daarna worden ook de woonwensen van de 2" generatie in dit 

hoofdstuk beschreven. Het volledig verslag van de interviews met de 2" 

generatie is terug te vinden in bijlage 5. Tenslotte wordt er een vergelijking 

gemaakt tussen de woonwensen van de 1" en 2• generatie. 
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5.1 VELDWERKVERSLAG 

5 .1. 1 V ERL O r VAN H ET PRAKTI ) KO Or: HZOEK 

le generatie 

De volgorde van de groepsinterviews met de verschillende groepen oudere 

migranten was afhankelijk van de beschikbaarheid van de sleutelfiguren en de 

ouderen zelf. Op 18 januari 2011 werd er gestart met een groepsinterview 

met de Marokkaanse oudere vrouwen, één dag daarna met de Turkse oudere 

vrouwen en de dag daarop met de Antilliaanse ouderen. Met de Surinaamse 

ouderen (op 27 januari 2011) en de Turkse mannen (op 7 februari 2011) werd 

er later begonnen, omdat zij minder beschikbare ti jd hadden. Turkse oudere 

mannen en Surinaamse ouderen moeten vaak werken overdag en hebben 

daardoor minder beschikbare tijd voor een interview. Er moet namelijk, zoals 

eerder is vermeld, rekening gehouden worden met alle deelnemers (inclusief 

de sleutelfiguur) tegelijkertijd. Tenslotte werd op 18 februari 2011 gestart met 

het eerste groepsinterview met de Marokkaanse oudere mannen, terwij l de 

eerste afspraak vastgesteld was op 17 januari 2011. De vertraagde start met 

deze doelgroep komt door de moeizame werving van deze ouderen en wordt 

in de volgende paragraaf toegelicht. Het tweede groepsinterview met al deze 

ouderen werd ongeveer één week na het eerste groepsinterview ingepland en 

verliep (gelukkig) volgens de planning. In totaal heeft het ongeveer anderhalf 

maand geduurd om de interviews rond te hebben. 

2e generatie 

Tijdens de interviews met de 1 e generatie oudere migranten, werd er contact 

gelegd met de sleutelfiguren om via hen ook de 2e generatie migranten te 

werven. Nadat de gesprekken met de 1 e generatie helemaal afgerond is, is er 

begonnen met de werving van de 2e generatie migranten. Het eerste 

interview met de 2e generatie vond plaats op 23 maart 2011 en het heeft in 

totaal 3 maanden geduurd om alle interviews te voltooien. Deze lange termijn 

van werving en interview werd voornamelijk veroorzaakt door de Antilliaanse 

groep en zal in de volgende paragraaf uitgelegd worden. Verder is de volgorde 

van de gelnterviewden ook bij de 2" generatie afhankelijk van de 

beschikbaarheid van die mensen. 

5. 1.2 VE IH OOP VAN Dl:. WERVING 

le generatie 

De werving van de deelnemers voor de groepsdiscussies is moeilijker verlopen 

dan verwacht. Dit geldt voornamelijk voor de werving van de Marokkaanse 

mannen, gevolgd door de Surinaamse en Antilliaanse ouderen. De 

Marokkaanse oudere mannen hebben weerstand tegen de corporaties in 

Breda, omdat ze vinden dat de woningcorporaties in Breda hun afspraken niet 

nakomen. Bovendien denken Marokkaanse mannen, volgens de Marokkaanse 

vrouwen, dat ze later in hun land van herkomst oud worden, waardoor ze niet 

mee willen praten over oud worden in Nederland. Er zijn in totaal drie 

pogingen gedaan om deze groep te kunnen interviewen. Helaas zijn bijna alle 

afspraken op het laatste moment afgezegd door de Marokkaanse mannen. 

Verder is bij deze gemeenschap een duidelijke scheiding te merken tussen 

vrouwen en mannen, waardoor het voor de onderzoekster niet mogelijk was 

om aanwezig te zijn bij het enige groepsinterview van de Marokkaanse oudere 

mannen. Ook is er bijvoorbeeld een mannelijke notulist naar huis gestuurd bij 

de Marokkaanse oudere vrouwen, doordat ze niet in het bijzijn van een man 

willen participeren aan het gesprek. Het was voor de onderzoekers wel 

bekend dat de vrouwen moeite ermee hebben om in het bi jzijn van mannen 

te zitten. Het is daarom de bedoeling dat de notulist op de achtergrond zat 

om te notuleren. Dit werd jammer genoeg ook niet geaccepteerd door de 

Marokkaanse vrouwen. Overige gemeenschappen hebben daar geen moeite 

mee. 

Bij de Surinaamse en Antilliaanse ouderen ligt de moeilijkheidsgraad bij de 

gekozen tijdstippen . Er is gebleken dat Surinaamse en Antilliaanse ouderen 
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moeilijk de deur uit gaan voor dergelijke onderwerpen. Bovendien moest er 

rekening worden gehouden met het feit dat ze vaak tot laat uitslapen wat 

betekent dat de gesprekken niet vroeg in de ochtend ingepland kunnen 

worden . Daarnaast moest er rekening gehouden worden met de lunchtijd van 

de ouderen. Dit betekent dat de ouderen ook niet tussen de middag 

beschikbaar zijn . Tenslotte kon de afspraak ook niet in de avond ingepland 

worden, omdat de ouderen 's avonds niet meer hun deur uitgaan . Het eerste 

groepsinterview met de Antilliaanse ouderen was niet succesvol verlopen, 

omdat er in totaal maar 3 ouderen op kwamen dagen (de anderen hebben 

niet afgebeld) . Bij de Surinaamse groep ouderen werd de datum steeds 

uitgesteld, omdat de ouderen niet beschikbaar waren of omdat de 

sleutelfiguur zelf geen tijd had . De onderzoekster kwam uiteindelijk met het 

idee om de groepsinterviews met de Antilliaanse en de Surinaamse ouderen 

in de middag (tijdens de lunch) in te plannen, waarbij er een gratis lunch voor 

die ouderen geregeld wordt. Dit werd gelukkig met succes afgesloten. 

2e generatie 

De onderzoekster dacht in eerste instantie dat het het moeilijkst was om 

Marokkaanse mannen te werven die aan het onderzoek deel willen nemen, 

omdat het bij de 1 o generatie ook moeilijk was verlopen. Het blijkt echter dat 

de 2° generatie Marokkaanse mannen erg openstaan voor dergelijke 

interviews en helemaal geen moeite hebben met het feit dat een vrouw het 

interview afneemt. De 2• generatie Antillianen bleek juist de moeilijkste 

doelgroep om te werven . De Antilliaanse contactpersonen (voorzitters van 

een Antilliaanse platform) waren geneigd om dingen af te spreken die ze 

vervolgens niet nakomen. Ze lieten ook niet weten dat ze bijvoorbeeld 

niemand konden vinden en namen hun telefoon niet op. De onderzoekster 

had met veel moeite uiteindelijk zelf 5 deelnemers gevonden. Het heeft in 

totaal tweeënhalve maand geduurd om dat aantal te bereiken . 
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5.1.3 Kl~NM~ RKFN VAN Dli RES PON DE T EN 

le generatie 

Er hebben in totaal 13 Marokkaanse oudere mannen en 16 Marokkaanse 

oudere vrouwen deelgenomen aan de groepsinterviews. De leeftijden van hen 

zijn helaas niet achter te halen, omdat zij niet in staat waren om die te 

vermelden. Marokkaan se mannen hadden zelfs bezwaar om hun namen te 

noemen tijdens de interviews. Bij de Turkse ouderen hebben er in totaal 5 

mannen en 8 vrouwen deelgenomen aan de groepsinterviews. De gemiddelde 

leeftijd van de mannen was 55 jaar en die van de vrouwen was 59 jaar. Verder 

waren er in totaal 5 Surinaamse ouderen (3 mannen en 2 vrouwen) en 5 

Antilliaan se ouderen (1 man en 4 vrouwen) die deel hebben genomen aan de 

groepsinterviews. De gemiddelde leeftijd van de Surinaamse ouderen was 62 

jaar en die van de Antilliaanse groep was 59 jaar. 

Zowel de Marokkaanse als de Turkse ouderen die deel hebben genomen aan 

de interviews zijn nog sterk gebonden aan hun cultuur en het islamitisch 

geloof. Aan de vrouwen is het voornamelijk terug te zien aan het dragen van 

de hoofddoek en hun kledij. Bij de mannen is het te merken aan hun 

antwoorden met betrekking tot het bidden en het bezoek aan de moskee. 

Bovendien is het bij de Marokkaanse groep ook te merken aan de scheiding 

dat ze willen tussen de mannen en de vrouwen. 

2e generatie 

Het aantal geïnterviewden dat van tevoren vast was gesteld voor de 

verschillende groepen is (met moeite) behaald . In totaal waren er 7 

Marokkanen, 5 Turken, 5 Surinamers en 5 Antillianen die geïnterviewd 

werden voor het onderzoek. De gemiddelde leeftijd bij de Marokkaanse groep 

was 40 jaar (4 mannen en 3 vrouwen), bij de Turkse groep was het 38 jaar, bij 

de Surinaamse groep was het 47 jaar en bij de Antilliaanse groep was het 41 

jaar. Het merendeel van de respondenten zijn getrouwd en hebben 

inwonende kinderen. Voornamelijk Marokkaanse respondenten hebben een 



hoog aantal inwonende kinderen, namelijk drie of vier. Verder is het 

opmerkelijk dat het merendeel van de vrouwen werkloos zijn of maar 

parttime werken. Echter, Surinaamse vrouwen genieten allen van een fulltime 

baan. Daarnaast woont het merendeel van de Surinaamse deelnemers in een 

ko~pwoning of -appartement, terwijl het merendeel van de overige 

deelnemers in een huurwoning of -appartement wonen. Het is wel opvallend 

dat het merendeel van de Marokkaanse deelnemers een koopwoning hebben 

in hun herkomstland. Marokkaanse en Turkse deelnemers zijn, net zoals de 1 e 

generatie Marokkaanse en Turkse ouderen, sterk gebonden aan hun cultuur 

en het islamitisch geloof. De reden waarom dat bl ijkt is gelijk aan die van de 1e 

generatie. Het merendeel van de respondenten. 

De kenmerken van zowel de 1 e (op de Marokkaanse ouderen na) als de 2e 

generatie migranten zijn terug te zien in bijlage 4. 

5 .1.4 ÛVE RIGL: ERVARING EN 

Oudere migranten (voornamelijk de Turkse en Marokkaanse ouderen) zijn 

over het algemeen niet gewend om zelf voorbeelden te geven en/ of mogel ijke 

oplossingen te vinden die ze nog niet kennen. Daarnaast zijn ze nog weinig 

bekend met de ouderenvoorzieningen en -woonvormen in Nederland. 

Wanneer er dus over een dergelijk onderwerp wordt gepraat, is het 

verstandig om het uit te leggen aan de hand van bijvoorbeeld afbeeldingen 

en/of filmpjes. Ook de mogelijke oplossingen kunnen op basis van 

afbeeldingen aan de ouderen gepresenteerd worden. Ze kunnen zich namelijk 

niet zo goed inbeelden in een andere situatie en kunnen daarom pas goed 

over een onderwerp praten ind ien ze geconfronteerd zijn met voorbeelden 

en/ of de situatie zelf. 

Wat opmerkelijk is, is dat migranten (voornamelijk Surinaamse en Antilliaanse 

migranten) in het bijzijn van een Nederlander zich eerder geremd voelen om 

"vrij" te kunnen spreken. Wanneer ze gelnterviewd worden door een niet

westerse allochtoon voelen ze zich meer thuis, omdat ze denken dat 

allochtonen onderling elkaar beter snappen . Zij hebben beiden een cultuur die 

afwijkt van de doorsnee Nederlander en wonen in een land waar ze niet uit 

afkomstig zijn. De onderzoekster, die tevens de interviewer is, heeft tijdens dit 

onderzoek voordeel mee om een Vietnamese achtergrond te hebben. Zij kan 

vanwege haar achtergrond veel informatie bij de (oudere) migranten loshalen. 

Verder gaan (oudere) migranten in het bijzijn van een Nederlander niet snel 

hun negatieve mening geven over bijvoorbeeld de Nederlandse woonvormen, 

omdat dat onbeleefd is. Het is opvallend dat de woorden "blanken" en 

"kleurlingen" vaak zijn gevallen tijdens de interviews met de Surinaamse en 

Antilliaanse migranten. Daarnaast is de informatie die voortvloeit uit een 

interview die afgenomen is door een allochtoon meer betrouwbaar, omdat 

(oudere) migranten minder geneigd zijn om sociaal wenselijke antwoorden te 

geven. 

Het is tijdens het werven van respondenten voorgekomen dat Surinaamse 

organisaties niet mee willen werken aan het onderzoek, omdat Sur,inaamse 

ouderen vaak openstaan voor dergelijke onderzoekingen maar niets daarvan 

terugzien (bijvoorbeeld verbetering van de huisvesting). 

Verder is het bij oudere migranten beter om op een zo kort mogelijke termijn 

af te spreken, zodat ze de afspraak minder snel vergeten. In de meeste 

gevallen werken oudere migranten niet met een agenda, waardoor het 

mogelijk is dat ze de afspraak die twee weken daarna ingepland is, gaan 

vergeten. 

'Bij de Marokkaanse ouderen is het belangrijk om een gelijke verdeling te 

hebben tussen mannelijke en vrouwelijke respondenten, omdat de 

antwoorden met betrekking tot de remigratiewens daardoor belnvloed 

kunnen worden. Volgens een aantal respondenten willen Marokkaanse 

vrouwen minder graag remigreren of pendelen, omdat vrouwen meer 

gehecht zijn aan hun kinderen en omdat zij in hun herkomstland minder 

vrijheid hebben. In Nederland kunnen ze bijvoorbeeld gewoon (zelf) naar het 

winkelcentrum gaan als ze niets te doen hebben, terwijl ze daar alleen maar 
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thuis mogen zitten. Ze worden als het ware aan hun lot overgelaten, wanneer 

ze terug naar Marokko gaan . Verder is de plaats waar de Marokkaanse 

ouderen vandaan komen mede bepalend voor de remigratiewef1S, omdat de 

vrouwen voornamelijk in de dorpen niet gemakkelijk over straat kunnen lopen 

zonder aangestaard of bekeken te worden door de mannen (het komt in de 

dorpen zelden voor dat vrouwen zomaar op straat lopen). De vrouwen die 

terug (willen) gaan, zijn daarom meestal vrouwen die in steden wonen in 

Marokko. 

Verder is het belangrijk om te weten dat er bij Marokkaanse ouderen een 

onderscheid is tussen Berbers en Arabische Marokkanen. Het is opmerkelijk 

dat Berbers conservatiever zijn dan de Arabieren. Het merendeel van de 

geïnterviewde Marokkaanse ouderen waren Berbers en zijn tegelijkertijd de 

mensen die moeite hebben om samen met een ander geslacht in één ruimte 

te zitten. Alleen Marokkaanse vrouwen die niet Berbers zijn, gaven aan daar 

geen moeite mee te hebben. 

5.2 1 E GENERATIE OUDERE MIGRANTEN 

5.2.1 UE REMIGRAri~WëN S 

Het blijkt dat pendelen tussen het land van herkomst en Nederland een 

gebruikelijke gewoonte is bij met name de Turkse ouderen . Veel Turkse 

ouderen kiezen ervoor om een aantal maanden (drie tot zes maanden in de 

winter) naar Turkije te gaan om hun familie en/of gezin te bezoeken. 

Voornamelijk de oudere mannen zijn geneigd om te pendelen, doordat 

sommige van hen hun gezin in Turkije achter hebben gelaten toen ze in het 

verleden naar Nederland zijn gekomen om te werken. De periode van verblijf 

in Turkije is afhankelijk van de leeftijd en gezondheid van de ouderen . Hoe 

ouder je wordt, hoe korter je wegblijft. Het klimaat in Turkije is namelijk niet 

geschikt voor de ouderen (te warm). De meeste Turkse ouderen die pendelen 

hebben in Turkije een eigen woning waar ze kunnen verblijven in de maanden 

dat ze daar zijn. Ook bij de Marokkaanse ouderen zijn het voornamelijk de 
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mannen die (willen) pendelen. Vrouwen zijn meer gehecht aan hun kinderen 

en familie hier in Nederland en willen daarom niet naar Marokko voor zo een 

lange periode. 

Pendelen is een gewoonte die ook vaak voorkomt bij de Surinaamse ouderen. 

De ouderen willen enerzijds voorgoed terug naar Suriname, maar anderzijds 

willen ook zij hun kinderen en kleinkinderen niet achterlaten. Vandaar dat er 

gekozen wordt om in de wintermaanden naar Suriname te gaan en in de 

zomer weer terug te gaan naar Nederland. Het koude klimaat in Nederland zal 

hun gezondheid niet ten goede komen, denken veel Surinaamse ouderen. Zij 

maken, in de maanden dat ze in Suriname zijn, gebruik van de Nederlandse 

woonvoorzieningen die daar zijn gerealiseerd voor ouderen die pendelen. 

Remigratie is echter geen optie bij deze ouderen. Turkse ouderen hebben 

namelijk (ook) hier in Nederland een gezin, familie en een sociaal netwerk 

opgebouwd. Daarnaast is het zorgstelsel in Turkije slechter dan dat van in 

Nederland en voelen ze zich vervreemd van het land van herkomst. Ook het 

merendeel van de Marokkaanse en Antilliaanse ouderen wil niet voorgoed 

terug naar het land van herkomst, doordat ze hun kinderen , kleinkinderen en 

vrienden in Nederland niet willen missen . Antilliaanse ouderen beschouwen 

hun vrienden in Nederland als belangrijke contacten, door de hechte band die 

ze hebben gecreëerd in al de jaren dat ze hier hebben gewoond. 

5.2 .2 VERWA CHT I N G MET IJETRI.lK I<I Nr. T OT ZO R G DOO R H UN 

KIN D ER E N 

Opvallend bij de Turkse ouderen is dat de meesten van hen niet (meer) 

verwachten om bij hun kinderen in huis te wonen en/of om (geheel) zorg te 

ontvangen door hun kinderen als ze ouder worden . De kinderen hebben 

namelijk druk met werk en een eigen gezin waar ze voor moeten zorgen. Ze 

vinden het al voldoende om in de buurt van hun kinderen te wonen in plaats 

van bij elkaar in huis, zodat hun kinderen (snel) aanwezig kunnen zijn, indien 

ze toch (gedeeltelijk) hulp nodig hebben. Ook de meerderheid van de 



Surinaamse en Antilliaanse ouderen zijn ervan overtuigd dat ze later niet 

verzorgd gaan worden door hun kinderen, maar eerder door professionele 

zorgverleners. Bij Surinaamse ouderen die pendelen, is de verwachting met 

betrekking tot zorg door de kinderen wel groter dan bij Surinaamse ouderen 

die niet pendelen. Ze verwachten namelijk dat ze tijdens de maanden dat ze in 

Nederland verblijven, bij één van hun kinderen in huis kunnen wonen. 

Bij de Marokkaanse ouderen zij n de meningen sterk verdeeld over de 

verwachtingen van zorg door hun kinderen . Één deel is ervan overtuigd dat 

het niet meer realiseerbaar is in de huidige samenleving, doordat de kinderen 

tegenwoordig hun eigen leven hebben (bijv. druk met werk en hun eigen 

gezin) en omdat ze het huwelijk van hun kinderen niet daaraan willen laten 

lijden. Zij vinden, net zoals de Turkse ouderen, het voldoende om in de buurt 

van hun kinderen te wonen in plaats van bij hun kinderen in huis. Het ander 

deel vindt echter dat de kinderen zorg moeten dragen aan hun ouders net 

zoals hoe de ouders voor hun kinderen hebben gezorgd, wat ook in de Koran 

staat beschreven . 

Indien ze verzorgd gaan worden door professionele hulpverleners, wensen 

alle vier de groepen zorg te ontvangen van mensen met dezelfde cultuur en 

die dezelfde taal spreken. 

5.2 .3 W OON W t::NSP.N 

5.2.3.1 De woning 

Tijdens de interviews met de oudere migranten in Breda, werden de 

verschillende woonvormen gepresenteerd . Het is opmerkelijk dat alle groepen 

oudere migranten, voordat de verschillende woonvormen gepresenteerd 

werden, niet of nauwelijks op de hoogte zijn van de mogelijkheden met 

betrekking tot woonvormen voor ouderen. De gewenste woonvorm, nadat de 

woonvormen gelntroduceerd zijn, zal hierna per groep beschreven worden. 

Marokkaanse ouderen 

Uit het interview blijkt dat het merendeel van de Marokkaanse ouderen in 

een woongroep wil wonen met mensen van dezelfde etnische achtergrond 

mits iedereen een eigen gelijkvloerse woonruimte heeft in de woongroep. De 

ouderen vinden het gezellig om bij elkaar te wonen en kunnen dan elkaar 

gemakkelijk hulp bieden (Marokkaanse mensen helpen elkaar onderling 

graag). Het is belangrijk dat de eigen woonruimte minimaal beschikt over een 

keuken, een badkamer, een slaapkamer en een logeerkamer. Verder is de 

aanwezigheid van de volgende gezamenlijke ruimtes en voorzieningen ook als 

belangrijk gevonden in dergelijke woongroep: 

•!• gescheiden ontmoetingsruimtes voor de mannen en de 

vrouwen, 

•!• een gebedsruimte; 

•!• een (kleine) supermarkt; 

•!• Een huisarts; 

•!• Een apotheek; 

•!• Een grote gezamenlijke keuken; 

Bij de Marokkaanse cultuur mogen mannen en vrouwen niet bij elkaar zitten, 

om te voorkomen dat voornamelijk getrouwde personen met iemand van het 

ander geslacht in contact komen. Ze denken dat het contact tussen de 

mannen en de vrouwen vergroot wordt in dergelijke gemeenschappelijke 

ruimtes. Wanneer de mannen en de vrouwen gescheiden zitten, is de kans 

kleiner. De belangrijke voorzieningen zoals de supermarkt, de huisarts en de 

apotheek willen ze ook in het complex hebben, zodat ze in de wintermaanden 

gemakkelijk en veilig die voorzieningen kunnen bereiken. 

De tweede woonvorm die ideaal lijkt volgens de Marokkaanse ouderen is de 

kangoeroewoning. Marokkaanse ouderen vinden het belangrijk om privacy te 

behouden tussen de ouders en hun kinderen. Door middel van boven elkaar 

of naast elkaar te wonen, wonen de ouders samen met hun kinderen met 

behoud van privacy. Op deze manier denken de ouderen hun kind niet tot last 
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te zijn. De mantelzorgwoning, die ook een gemeenschappelijke woonvorm is, 

krijgt niet de voorkeur van de Marokkaanse ouderen. De reden daarvan is dat 

de oppervlakte van de woning te klein is. Daarnaast voelen sommige 

Marokkaanse ouderen zich te trots om in "de tuin" van hun kinderen te 

wonen. 

Wanneer de keuze gemaakt moet worden tussen zelfstandig blijven wonen in 

de huidige woning, in een gelijkvloerse seniorenwoning of in een 

aanleunwoning, wil het merendeel van de Marokkaanse ouderen in de huidige 

woning blijven wonen. Indien de huidige woning niet aangepast kan worden, 

gaat de voorkeur uit naar een gelijkvloerse woning elders in de wijk. Bij het 

verhuizen naar een aanleunwoning of een gelijkvloerse woning bestaat er een 

kans dat ze naast Nederlandse buren komen te wonen. De Marokkaanse 

ouderen denken dat er klachten van de buren kunnen ontstaan, waardoor het 

woongenot van beiden belemmerd wordt. Marokkaanse ouderen zijn 

namelijk gewend om veel en vaak bezoek te krijgen, wat rumoerigheid kan 

veroorzaken. Nederlandse ouderen wonen vaak in "stilte" en "rust", volgens 

de Marokkaanse ouderen. 

Turkse ouderen 

Veel Turkse ouderen vinden groepswonen met gelijkgestemden de meest 

gewenste woonvorm. Ze zullen in dergelijke woonvorm minder geïsoleerd 

raken, doordat ze vaak zullen communiceren met andere ouderen (in dezelfde 

taal) en gebruik gaan maken van gemeenschappelijke ruimtes voor de sociale 

contacten. Een klein percentage van de Turkse vrouwen vindt echter dat de 

aanwezigheid van Nederlandse ouderen niet mag ontbreken, omdat ze van 

die ouderen kunnen leren. Het complex moet daarom en Nederlandse 

ouderen en Turkse ouderen bevatten volgens deze ouderen. De Turkse 

ouderen zijn ervan overtuigd dat iedereen in een dergelijke woongroep een 

eigen gelijkvloerse woonruimte moet hebben met de volgende indeling: 

•!• 2 sllaapkamers, waarvan llogeerkamer; 
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•!• 1 woonkamer; 

•!• Gesloten keuken; 

•!• Badkamer en toilet gescheiden; 

Daarnaast moet er in het complex een lift aanwezig zijn en 

gemeenschappelijke ruimtes zijn voor de vrijetijdsbesteding, zoals: 

•!• Een sportruimte; 

•!• Een atelier om een hobby te kunnen beoefenen; 
•!• Een bibliotheek om hun kennis te kunnen verbreden of om kranten 

te lezen; 
•!• Ontmoetingsruimte; 

•!• Gezamenlijke eetruimte. 

Gemeenschappelijke woonvormen zoals de kangoeroewoning of de 

mantelzorgwoning zijn minder gewenst, omdat het irreëel is om van de 

kinderen te verwachten dat ze later voor de ouders gaan zorgen (zoals eerder 

is vermeld). De Turkse ouderen zijn daarom ervan overtuigd dat ze later niet 

bij hun kinderen in gaan wonen of in dergelijke woonvormen zoals de 

kangoeroewoning wonen. Ze verklaarden dat afstand geen rol speelt als de 

kinderen behoefte hebben om hun ouders op te zoeken. Dus met andere 

woorden, wanneer de kinderen geen behoefte hebben om de ouders te 

bezoeken, heeft het ook geen zin om naast hen te wonen. Toch zijn er enkele 

Turkse ouderen die aangaven wel in dergelijke woning te willen wonen om in 

de buurt van hun kind te kunnen zijn. Maar de eisen die daaraan vastzitten en 

de vaste indeling van een mantelzorgwoning vormen een obstakel voor die 

ouderen. Daarnaast denken ze dat de tuin of erf van hun kinderen te klein is 

om dergelijke woonvorm erop te monteren. Verder vinden sommige Turkse 

ouderen de woning te klein en de open keuken ongunstig. 

Naast groepswonen, lijkt het de Turkse ouderen ook fijn om in een 

gelijkvloerse seniorenwoning te wonen. Het ontbreken van een trap in een 

woning vinden ze erg belangrijk om optimaal te kunnen functioneren binnen 

een woning. Ook hierbij is de eerder genoemde woningindeling van belang. 

Verder gaven veel ouderen aan dat ze willen of al bezig zijn met pendelen. De 



ouderen vinden dat het achterlaten van een meergezinswoning veiliger is dan 

een eengezinswoning in verband met inbraak. Bovendien besch ikt een 

meergezinswoning in de meeste gevallen niet over een tuin. Veel Turkse 

ouderen hebben moeite met het onderhouden van hun tuin. 

Surinaamse ouderen 

Het merendeel van de Surinaamse ouderen vindt de kangoeroewoning de 

meest ideale woonvorm. Voornamelijk de ouderen die pendelen, vi nden deze 

woonvorm zeer geschikt. Ze kunnen dan in de maanden dat ze terug zijn in 

Nederland bij hun kinderen wonen met behoud van privacy. Indien deze 

woonvorm voor de ouderen te duur is, willen ze door middel van een soort 

aanbouw bij hun kinderen wonen. Een mantelzorgwoning is volgens de 

ouderen te klein en moeilijk toe te passen in de (kleine) tuinen van de 

kinderen. Andere Surinaamse ouderen gaven aa n dat ze door middel van 

woningaanpassingen zo lang mogelijk in hun huidige woning willen blijven. Ze 

voelen zich vertrouwd in de huidige woning en zullen dit opnieuw moeten 

opbouwen indien ze naar een ander woning of (onbekende) woonvorm 

verhuizen. Ze hebben de overige woonvormen nog niet zelf meegemaakt, 

waardoor ze onzeker zijn over die vormen . 

Het tweede alternatief is de groepswoning die bestemd is voor zowel 

Surinaamse als Antilliaanse ouderen. Ze zijn van mening dat, naarmate ze 

ouder worden, ze het liefst terugvallen op hun eigen groep mensen met 

dezelfde culturele achtergrond. Sommige Surinaamse ouderen zijn van 

mening dat Nederlandse ouderen ook in het concept thuishoren, mits ze aan 

kunnen passen aan de Surinaamse en Antilliaanse cultuur. De Nederlandse 

ouderen dienen bijvoorbeeld niet te klagen indien de ouderen veel bezoek 

krijgen en rumoerigheid is in het gebouw (rumoerigheid wordt door 

Surinaamse ouderen vertaa ld naar gezelligheid) . De gemeenschappelijke 

ruimtes in het complex moeten klein en flexibel in te delen zijn. Grote ruimtes 

kunnen namelijk ten koste gaan van de gezelligheid. Verder moeten de 

ruimtes in het gebouw zelf niet kil en strak ingericht/ontworpen zijn. Veel 

kleurgebruik is zeer gewenst en levert een bijdrage aan de gezell igheid van 

het gebouw. Bij de Surinaamse ouderen is het opva llend dat zij geen 

specifieke eisen hebben over de woningindeling. 

Antilliaanse ouderen 

De meningen zi jn zeer verdeeld over de meest gewenste woonvorm. Het 

merendeel van de Anti lliaanse ouderen w il in een woongroep wonen met 

gelijkgestemden (Antill iaanse, Arubanen en Surinaamse ouderen) wanneer 

hun huidige woning niet meer geschikt is voor hen. Naarmate ze ouder 

worden, zijn hun " roots" het belangrijkst en willen ze in hun eigen cultuur en 

met " dezellfde"mensen oud worden. Sommige ouderen gaven aan de huidige 

woning niet te willen verlaten. Indien hun gezondheid het niet meer toelaat 

om in hun huid ige won ing te blijven wonen, willen ook zij verhuizen naar een 

woongroep. Verder is er een klein deel van de Antilliaanse ouderen die naar 

een kangoeroewoning wil verhuizen. 

Antilliaanse ouderen vinden, net zoa ls de Surinaamse ouderen, dat het 

gebouw voor groepswonen gezelligheid moet vertonen en uitnodigend uit 

moet zien . Weinig witte tinten en veel kleurgebruik zu llen daarom gewenst 

zijn. Verder willen ze zichzelf (hun cultuur) terug kunnen herkennen in de 

diensten, de mensen om zich heen en het gebouw zelf. Daarnaast moet 

iedereen een eigen woonruimte hebben in het gebouw en de volgende 

gemeenschappelijke ruimtes bevatten : 

•!• een ontmoetingsruimte; 

•!• een kle ine feestzaal (waar verjaa rdagen en andere feesten gevierd 

kunnen worden); 

•!• een grote keuken (waar de ouderen gezamenlijk kunnen koken) . 

Wat betreft de won ingindeling hebben Antilliaanse ouderen, net zoals de 

Surinaamse ouderen, geen specifieke eisen. 
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5.2.3.2 Opvatting over het verzorgingshuis 

Het verhuizen naar een verzorgingshuis is voornamelijk bij de Marokkaanse 

gemeenschap onacceptabel in verband met hun cultuur. Ook bij de Turkse 

gemeenschap is dit zeer ongepast. Marokkaanse ouderen gaven aan dat ze 

geen vertrouwen hebben in de service die het verzorgingshuis biedt en kan 

het cultuurverschil tussen de islamitische en Nederlandse gemeenschap het 

woongenot van Marokkaanse ouderen belemmeren . Een Nederlands 

verzorgingshuis heeft namelijk geen ruimtes die aansluiten op hun 

Islamitische cultuur, zoals een gebedsruimte en gescheiden ruimtes voor de 

mannen en de vrouwen . Daarnaast denken Turkse ouderen dat ze geïsoleerd 

raken, doordat ze niet met de Nederlandse ouderen kunnen communiceren 

vanwege hun taalachterstand. 

Ook de Surinaamse en Antilliaanse ouderen vertrouwen de diensten die in 

een verzorgingshuis aangeboden worden niet. Ze willen, net zoals de 

Marokkaanse en Turkse ouderen, niet naar een verzorgingshuis door het 

negatieve beeld wat ze gekregen hebben. Ze denken dat ze geïsoleerd raken, 

hun vrijheid kwijtraken en verwaarloosd worden in een verzorgingshuis. Ook 

vinden ze de sfeer en de ruimtes in een verzorgingshuis in Nederland niet 

aansluiten bij de Surinaamse en Antilliaanse cultuur. Alles is kil en afstotelijk 

ingericht en ontworpen, waardoor ze het idee krijgen dat ze daarheen gaan 

om op de dood te wachten. Het is meestal muisstil in een verzorgingshuis, wat 

niet wenselijk is bij deze gemeenschappen (ze houden van drukte en 

gezelligheid). Bovendien worden ze daar niet met respect behandeld, wat een 

zeer belangrijk aspect is bij de Antilliaanse ouderen. 

5.2.3.3 De woonomgeving 

Alle oudere migranten die deel hebben genomen aan de interviews wonen in 

een wijk waar veel mensen met dezelfde etnische achtergrond wonen. Ze 

hebben daardoor een hechte vriendenkring opgebouwd en voelen zich veilig 

in de wijk waar ze wonen. Daarnaast wonen veel familieleden van hen in 
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dezelfde wijk, waardoor ze snel om hulp kunnen vragen indien het nodig is. 

Het merendeel van deze ouderen heeft, sinds ze in Nederland zijn, altijd of 

grotendeels in de wijk gewoond waar ze momenteel wonen . Sommige 

Antilliaanse ouderen zijn in het verleden zelfs naar de huidige wijk verhuisd, 

om in de buurt te kunnen wonen van andere mensen van Antilliaanse 

afkomst. 

De woonomgeving voelt vertrouwd aan en is mede bepalend voor het 

veiligheidsgevoel van deze ouderen. Vaak hebben ze in de tijd dat ze in 

Nederland wonen lang in dezelfde wijk gewoond, waardoor ze de mensen, de 

omgeving en de voorzieningen in de wijk goed kennen. Ze zijn erg gehecht aan 

de wijk en willen daarom in de meeste gevallen niet uit de wijk verhuizen 

waar ze momenteel wonen. Marokkaanse en Turkse ouderen zullen alleen 

voor de woonvorm "groepswonen met gelijkgestemden" de wijk verlaten om 

elders in dezelfde stad te wonen (mits het in de buurt is van de voorzieningen 

die hieronder vermeld staan). Deze uitzondering wordt bij geen enkele andere 

woonvorm gemaakt, doordat de factoren "sociale contacten" en "veiligheid" 

zwaarder meewegen dan bij de overige woonvormen. 

Marokkaanse ouderen vinden het van belang om in de buurt van hun familie, 

kinderen en kennissen (met dezelfde etnische achtergrond) te wonen. Verder 

moeten de primaire voorzieningen zoals de huisarts, de supermarkt en de 

bakker op loopafstand gelegen zijn. Volgens hen is de beste oplossing dat alle 

belangrijke voorzieningen bij elkaar gesitueerd zijn in de vorm van een 

(winkel)centrum in plaats van verspreid over de wijk. 

Ook de Turkse ouderen vinden het wenselijk om hun familie, kinderen en 

kennissen in de buurt te hebben. Verder maken Turkse ouderen vaak gebruik 

van het openbaar vervoer, waardoor ze het wenselijk vinden om in de buurt 

van een bushalte te wonen en dat het openbaar vervoer goed geregeld is. 

Daarnaast vinden ze het van belang om in een rustige en groene omgeving te 

wonen en in de buurt te wonen van de volgende voorzieningen: 

•!• een zorgcentrum; 



•:• een bibliotheek; 

•:• een apotheek; 

•:• een huisarts; 

•:• een supermarkt; 

•:• een park; 

•:• een moskee; 

•:• een Turks ontmoetingscentrum. 

Turkse ouderen vinden het voorzieningenaanbod in de buurt van waar ze 

wonen het belangrijkst. Zij kiezen er niet voor om in het centrum te wonen in 

verband met de drukte. 

Surinaamse en Antilliaanse ouderen vinden net zoals de overige groepen het 

voorzieningenaanbod in de buurt een belangrijk aspect. Het gaat hierbij 

voornamelijk om de voorzieningen voor de dagelijkse behoeften en de 

zorgvoorzieningen voor ouderen. 

5.2 .4 SA MENVA TTI NG 

Oudere migranten kiezen er niet voor om later terug te keren naar het land 

van herkomst (remigreren), omdat ze hun kinderen, familie en vrienden niet 

willen achterlaten. Pendelen is meer gewenst, omdat ze daardoor hun verblijf 

in beide landen kunnen combineren. Pendelen is een gewoonte wat vaker 

voorkomt bij Turkse en Surinaamse dan bij Marokkaanse en Antilliaanse 

ouderen in Breda. 

Het merendeel van de oudere migranten verwacht niet bij hun kinderen in 

huis te wonen en verzorgd te worden door hun kinderen als ze 

zorgbehoevend zijn. Marokkaanse en Turkse ouderen vinden het wel 

belangrijk om in de buurt te wonen van hun kinderen en familie om toch 

gedeeltelijk zorg en/of hulp te ontvangen van hen. De kinderen kunnen hen 

dan door de korte afstand snel bijstaan indien er hulp nodig is. Verder is de 

verwachting met betrekking tot zorg door de kinderen is hoger bij de 

Marokkaanse ouderen in vergelijking met de overige groepen ouderen 

Gemeenschappelijke woonvormen (waar er zelfstandig gewoond kan worden) 

in de vorm van een woongroep en een kangoeroewoning hebben de grootste 

voorkeur bij het merendeel van de oudere migranten. Bij de Marokkaanse en 

Turkse ouderen is de belangstelling het grootst voor een woongroep met 

gelijkgestemden, gevolgd door de kangoeroewoning. Echter, Surinaamse 

ouderen vinden de kangoeroewoning aantrekkelijker dan de woongroep. 

Turkse ouderen hebben naast de woongroep ook voorkeur voor de 

gelijkvloerse seniorenwoning. Het merendeel van de Antilliaanse ouderen wil 

pas naar een woongroep gaan, wanneer hun huidige woning niet meer 

geschikt is voor hen. Alle vier de groepen ouderen vinden dat een woongroep 

gemeenschappelijke ruimtes moet hebben die aansluiten op hun cultuur. De 

Marokkaanse ouderen vinden het belangrijk dat de gemeenschappelijke 

(ontmoetings)ruimtes gescheiden zijn voor de mannen en de vrouwen met 

betrekking tot hun religie en geloof. Verder willen ze dat de primaire 

voorzieningen in het complex gelegen zijn. De overige groepen ouderen 

vinden het al voldoende om die voorzieningen in de buurt te hebben in plaats 

van in het complex zelf. 

Over de aanwezigheid van Nederlandse ouderen in een woongroep is de 

mening (tussen de groepen en in de groepen zelf) erg verdeeld . Het blijkt uit 

de interviews dat een klein deel van de Turkse ouderen vindt dat ze baat erbij 

hebben om Nederlandse ouderen in het complex te hebben. Marokkaanse 

ouderen willen echter dat er alleen maar mensen met een islamitisch geloof 

in de woongroep wonen. Surinaamse en Antilliaanse ouderen vinden de 

aanwezigheid van Nederlandse ouderen geen probleem mits ze zich 

aanpassen aan de Surinaamse en Antilliaanse cultuur (regels die door hen 

opgesteld worqen in dergelijke woongroep). Er hangt dus een voorwaarde 

aan. Verder moet iedereen beschikken over een eigen woonruimte (met een 

juiste woningindeling) om privacy te behouden. 

Indien de keuze gemaakt moet worden tussen zelfstandige woonvormen, 

kiest het merendeel van de Marokkaanse, A111tilliaanse en Surinaamse ouderen 
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om zo lang mogelijk in hun huidige woning te wonen . De meerderheid van de 

Turkse ouderen denkt daar anders over, zij willen dan het liefst naar een 

gelijkvloerse woning verhuizen . 

Alle vier de groepen oudere migranten zijn van mening dat het 

verzorgingshuis het laatste alternatief waar ze voor kiezen , indien ze 

zorgbehoevend zijn . Turkse en Marokkaanse ouderen vinden een 

verzorgingshuis ongepast en onacceptabel en Surinaamse en Antilliaanse 

ouderen denken dat ze dan geïsoleerd raken en hun vrijheid kwijtraken . 

Opvallend bij alle vier de groepen ouderen is dat ze lang in de dezelfde wijk 

hebben gewoond. De wijk waar ze in wonen, bevat veel mensen (die ze 

kennen) met dezelfde culturele achtergrond. Verder voelen ze zich vertrouwd 

en veilig in de wijk en zijn ze erg tevreden over de buurt waarin ze wonen en 

de overige mensen in de wijk. Dit zorgt ervoor dat de verhuisgeneigdheid van 

alle vier de groepen bijna nihil is. Wonen in de buurt van hun sociale 

contacten (kinderen, familie en vrienden) en de primaire voorzieningen 

hebben duidelijk de prioriteit bij oudere migranten . 

5.3 DE UTERATUUR IN VERGELIJKING MET DE INTERVIEWS 

In deze paragraaf wordt de informatie die voortvloeit uit de literatuur 

vergeleken met die van de interviews. De resultaten van de woonwensen zijn 

weergegeven in de tabellen 5.1 t/m 5.3 om een duidelijk overzicht te krijgen 

wat nieuw is aan informatie, wat met elkaar overeenkomt of juist in 

tegenstrijd is met elkaar (de onderwerpen die in de eerste kolom vermeld 

staan, zijn tevens de labels van de inhoudsanalyse) . In het geval dat er 

tegenstellingen geconstateerd worden, vormen die de aandachtspunten die 

achterhaald moeten worden met behulp van de gesprekken met de 2• 

generatie en/of door middel van een eigen inzicht. De uitleg van de 

aandachtspunten wordt in paragraaf 5.5 omschreven . 
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Tabel 5.1 kenmerken van gewenste woning van oudere migranten 

slaapkamer logeerkamer 

slaapkamer bereikbaar 
vanaf de hal 

keuken ruime keuken 

gesloten keuken 

keuken bereikbaar vanaf de 
hal 

woonkamer ruime woonkamer 

sanitaire ruimte ruime badkamer/toilet 

gescheiden badkamer en 
toilet 
bidet in badkamer 

buitenruimte geen tuin 

aanwezigheid tuin 

overige ruimte bergruimte 

ontwerp gelijkvloers 

bovenwoning 

Tabel 5.2: gewenste woonvorm/gewoonte 

zelfstandig 

gezamenlijk 

huidige woning 

gelijkvloerse 
seniorenwoning 
aanleunwoning 

kangoeroewoning 

mantelzorgwoning 

woongroep met 
gelijkgestemden 

niet-zelfstandig verzorgingshuis 

bij de kil]deren inwonen 

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen 
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Tabel 5.3: kenmerken gewenste woonomgeving en voorzieningenaanbod in de buurt van 
oudere migranten 

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen 

kenmerk 

bevolking 

algemene 
voorzieningen 

rustig 

veilig 

familie/kinderen 

mensen met dezelfde 
afkomst 
openbaar vervoer 

winkels voor dagelijkse 
behoeften 
huisarts 

apotheek 

bibliotheek 

groen/park 

voorzieningen moskee 
m.b.t. 
cultuur/religie 

ligging 

kerk 

islamitische slager 

Surinaamse/ Antilliaanse 
toko 
activiteitencentrum voor 
gelijkgestemden 
huidige buurt 

niet in het centrum 
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Uitleg tabel 5.1 en 5.3: de zwarte kruisjes in de linkerkolom vertegenwoordigen de wensen van de 

verschillende bevolkingsgroepen die vanuit de literatuur voortgevloe id zijn. De blauwe kruisjes in de 

rechterkolom staan voor de wensen die de ouderen hebben genoemd tijdens de interviews. 

Uitleg tabel 5.2: aan de hand van het 'plus' en het 'min' teken wordt er een beeld geschetst over de mate hoe 

de ouderen tegenover de verschillende woonvormen staan. Wanneer er een '+/-' teken bij een bepaalde 

woonvorm staat, wil dat zeggen dat de meningen ongeveer gelijk verdeeld zijn over die woonvorm . Er zijn dus 

zowel ouderen die die woonvorm positief vinden als ouderen die het negatief vinden. De uitleg hierover is 

terug te vimterf"fn ·d~ötekst:·ln·tret·g-eval·ttat·h'et'vakje·op'eTT'rs·-getaten ;·is·h'et ·ni'et·bekend·wat·de-uuderen·van 

die woonvormen vinden. Verder staat zwart voor de informatie uit de literatuur en blauw voor de informatie 

uit de interviews 

5.3 .1 VE IH.iE L:II I<lNGR Vi\ N DJ; 1\N WOONWENSEN VAN llE 1 · 
Gt.NJ.'Ri\ I l il OUDI!Rf. MIGRANTEN 

Uit tabel 5.1 is af te lezen dat een aantal van de woonwensen die genoemd 

werden tijdens de interviews, overeenkomen met de woonwensen die 

beschreven staan in de literatuur. Echter, veel woonwensen die in de 

literatuur vermeld staan, zijn niet door de oudere migranten genoemd tijdens 

de interviews. Het blijkt uit de interviews dat Turkse ouderen de aanwezigheid 

van een tuin als lastig ervaren, terwijl uit de literatuur blijkt dat veel Turkse 

ouderen een tuin willen hebben om daarin te kunnen werken. Zij hebben 

namelijk een agrarische achtergrond en vinden het daarom fijn om in de tuin 

te kunnen werken (hobby). Een andere tegenstelling is de wens van 

Surinaamse en Antilliaanse ouderen om in een bovenwoning te wonen. In de 

literatuur staat vermeld dat die ouderen geen tuin willen hebben 

(onderhoudsproblemen) en daarom niet in een benedenwoning willen wonen. 

Echter, uit de interviews bleek niet dat Surinaamse en Antilliaanse ouderen 

liever in een bovenwoning wonen dan in een benedenwoning. 

Volgens tabel 5.2 kiezen veel ouderen ervoor om in een woongroep met 

gelijkgestemden te wonen. Uit de resultaten van de interviews blijkt dat het 

merendeel van de Marokkaanse en ongeveer de helft van de Turkse ouderen 

deze woonvorm zelfs nog geschikter vindt dan hun huidige woning. In de 

literatuur staat alleen vermeld dat ze wel in groepsverband met 

gelijkgestemden willen wonen, maar niet ten opzicht van hun huidige woning. 

Verder is nergens in de literatuur vastgesteld wat oudere migranten over de 

overige woonvormen denken. Het is opvallend dat er een groot verschil is 

tussen de literatuur en de interviews wanneer het gaat om de wens om later 

naar het verzorgingshuis te gaan of om bij de kinderen in huis te wonen. Uit 

de literatuur blijkt dat het merendeel van de Surinaamse en Antilliaanse 

ouderen naar een verzorgingshuis wil gaan wanneer ze zorgbehoevend zijn, 

terwijl ze tijdens de interviews aangaven dat ze er absoluut niet heen willen 

gaan. Verder staat er in de literatuur vermeld dat meer dan de helft van de 
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Turkse en de Marokkaanse ouderen verwachten dat ze verzorgd worden door 

hun kinderen en zelfs bij hen in huis willen wonen. Echter, het omgekeerde is 

waar tijdens de interviews. Bij de Turkse ouderen verwacht men helemaal niet 

meer dat ze bij hun kinderen in huis gaan wonen om door hen verzorgd te 

worden. Bij de Marokkaanse ouderen zijn de meningen daarover verdeeld, 

vandaar dat er een plus/min teken erbij staat. Het aantal Marokkaanse 

ouderen met deze opvatting is wel iets minder dan de helft. 

De woonwensen met betrekking tot de woonomgeving van oudere migranten 

die naar aanleiding van zowel de literatuur als de interviews vast zijn gesteld, 

staan vermeld in tabel 5.3. Het blijkt dat oudere migranten er veel waarde aan 

hechten om in de buurt te wonen van hun familie, kinderen en mensen met 

dezelfde culturele achtergrond. Ook vinden zij de aanwezigheid van een 

huisarts belangrijk in hun nabije omgeving en willen ze hun huidige buurt niet 

verlaten . Het gewenste voorzieningenaanbod in de wijk is gespecificeerd door 

de interviews. Er zijn hierbij geen tegenstellingen geconstateerd; de resultaten 

van de interviews vullen enkel de gegevens uit de literatuur aan. 

Aan de hand van reeds vermelde vergelijkingen kunnen de volgende 

aandachtspunten geformuleerd worden. 
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•:• Aandachtspunt 1: In tegenstelling tot de gegevens uit de interviews 

verwacht het merendeel van de Marokkaanse en de Turkse ouderen 

volgens de literatuur verzorgd te worden door hun kinderen en later 

bij hen in te wonen. 

•:• Aandachtspunt 2: veel woonwensen van oudere migranten met 

betrekking tot de woning en woonomgeving die in de literatuur staan 

vermeld, zijn niet genoemd tijdens de interviews 

•:• Aandachtspunt 3: in de literatuur staat vermeld dat Turkse ouderen 

graag een (achtertuin)tuin willen, terwijl de Turkse ouderen bij de 

interviews juist geen tuin willen. 

Kleurrijke Vergrijzing 

---------=====~~-----

5.4 

•:• Aandachtspunt 4: volgens de literatuur wil het merendeel van de 

Surinaamse en de Antilliaanse ouderen in een bovenwoning 

(meergezinswoning) wonen, terwijl deze wens niet naar voren is 

gekomen tijdens de interviews. 

•:• Aandachtspunt 5: uit de literatuur blijkt er dat het merendeel van de 

Surinaamse en de Antilliaanse ouderen later naar een verzorgingshuis 

wil, terwijl tijdens het interview naar voren is gekomen dat geen 

enkele Surinaamse of Antilliaanse oudere daarheen willen gaan. 

2e GENERATIE OUDERE MIGRANTEN 

5.4 . '1 Rt:MIGI{ATIEW ENS 

Marokkaanse migranten 

Het blijkt uit de interviews dat de 2e generatie Marokkaanse migranten graag 

in de toekomst willen pendelen tussen Marokko en Nederland. Hun ouders 

hebben in de tijd dat ze hier wonen een huis in Marokko laten bouwen, of ze 

hebben zelf een woning in Marokko laten bouwen waar ze tegen die tijd 

kunnen verblijven. Het goede klimaat, familie en de positieve ontwikkeling 

van Marokko zijn redenen om te pendelen naar Marokko. Definitieve 

terugkeer is minder gewenst, omdat ze hier zijn opgegroeid (gewend aan 

Nederland) en hier hun toekomst hebben opgebouwd (werk, sociale 

contacten en kinderen) . Echter, bijna de helft van de Marokkaanse migranten 

denkt wel definitief terug te keren vanwege het slechte klimaat in Nederland 

en de rooskleurige ontwikkeling in het herkomstland. Sommigen willen eerst 

de politieke situatie in Nederland afwachten. De mensen die aangaven te 

willen remigreren , willen hun kinderen en familie in Nederland blijven zien 

door middel van jaarlijkse terugkeer naar Nederland voor 1 tot 3 maanden. 

Het is als het ware het omgekeerde pendelen. 



Turkse migranten 

Uit de interviews blijkt er dat Turkse ouderen van de 2• generatie niet 

definitief terug willen keren naar het herkomstland, omdat ze in Nederland 

zijn opgegroeid en daardoor niet meer aan kunnen passen aan de cu ltuur in 

Turkije. Daarnaast willen ze niet hun kinderen en kleinkinderen hier in 

Nederland achterlaten/missen. Ze willen wel het leven in hun herkomstland 

op hun oude dag meemaken en hun familie daar opzoeken en kiezen er 

daarom voor om dan 3 tot 6 maanden terug te gaan naar Turkije. In Turkije 

willen ze dan een woning kopen om erin te verblijven en in Nederland zullen 

ze een woning huren. Wellicht dat er tegen die tijd woonconcepten in 

Nederland bestaan die aansluiten op Turkse ouderen die pendelen. 

Surinaamse migranten 

Het merendeel van de 2• generatie Surinaamse migranten wil later definitief 

terugkeren naar Suriname of emigreren naar een ander warm land met meer 

ruimte (bijv. Griekenland of Zuid Frankrijk). Verder vinden de respondenten 

dat het leven in Nederland duur is en willen ze meer rust , natuur en ruimte 

om zich heen. Ze willen dan een woning in die landen kopen; sommigen 

hebben momenteel al een woning daar. Het merendeel van hen wil dan een 

paar maanden per jaar teruggaan naar Nederland {op vakantie) om hun 

familie en kinderen op te zoeken. Die ouderen zullen in die maanden bij hun 

familie en/of kinderen verblijven. Er zijn ook ouderen die nooit meer terug 

willen gaan naar Nederland. Ze vinden dat hun kinderen hen in Suriname op 

moeten zoeken als zij hun ouders willen zien. De ouderen die niet willen 

remigreren, willen wel 3 tot 6 maanden teruggaan naar Suriname om te 

overwinteren, omdat ze denken dat hun gezondheid daar goed aan toekomt. 

Bovendien kunnen ze hun familie daar tegelijkertijd opzoeken. Ze willen niet 

voorgoed terug naar Suriname, omdat ze hier alles hebben opgebouwd 

(sociale contacten, vrienden, kinderen en/of familie) en het niet achter willen 

laten. 

Antilliaanse migranten 

Uit de interviews blijkt dat voornamelijk de Antilliaanse mannen {2e generatie) 

niet oud willen worden in Nederland. Zij willen het liefst, wanneer ze met 

pensioen gaan, definitief terugkeren naar hun herkomstland. Het slechte 

klimaat (deprimerend) en de slechte financiële situatie in Nederland zijn 

redenen waarom ze terug willen gaan (daar is alles goedkoper). De reden 

waarom ze na hun pensioen pas willen remigreren, is dat de salarissen daar 

lager en de sociale voorzieningen (uitkeringen etc.) daar slechter zijn dan hier. 

Het is opvallend dat de vrouwen meer gehecht zijn aan hun kinderen, familie 

en vrienden in Nederland, waardoor ze niet definitief weg willen gaan uit 

Nederland. Maar omdat zij het klimaat in Nederland ook deprimerend en 

slecht vinden, willen ze het liefst in de wint ermaanden {3 maanden) naar de 

Nederlandse Antillen gaan om het mooie weer en hun familie op te zoeken. 

Een deel van de Antilliaanse mannen (die willen remigreren) gaf aan dat hun 

vrouwen niet willen remigreren en dat de kans daarom groot is dat ze later 

voor de tussenvorm kiezen, namelijk pendelen tussen de twee landen. Ook de 

Antillianen die willen remigreren, willen door middel van pendelen (daar 

wonen en hier elk jaar op vakantie gaan) hun familie in Nederland blijven zien . 

De Antillianen die willen remigreren, willen later een eigen woning 

kopen/bouwen in hun herkomstland . Wanneer ze hier op vakant ie zijn, zullen 

ze bij hun kinderen verblijven. Wanneer hun verblijf in Nederland langer is 

dan 2-3 maanden, denken ze eraan om in die maanden een tijdelijke 

verblijfplaats te huren (bijv. bij een vakantiepark). De respondenten die aan 

hebben gegeven te willen pendelen, willen hier hun eigen woning behouden 

en daar in de wintermaanden bij hun familie verblijven. Het is volgens hen vrij 

normaal om tijdens de vakantie bij de eigen familie te verblijven. 
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5.4.2 ZORG VOOR t!UN OUDERS 

Marokkaanse migranten 

Uit de interviews blijkt dat een deel van de ouders van Marokkaanse 

migranten verwachten om door hun kinderen (2e generatie) verzorgd te 

worden. Het aantal Marokkaanse ouderen die dit verwachten is echter minder 

dan wat er in de literatuur vermeld staat. Die ouderen verwachten dat ze 

verzorgd worden door de kinderen (2e generatie) net zoals zij voor hen 

hebben gezorgd. Het zorgen voor je ouders is volgens de 2e generatie een 

algemene verwachting die elk Marokkaanse migrant hoort te weten ongeacht 

het thuis besproken is of niet. De 2" generatie Marokkaanse migranten zullen 

daarom voor hun ouders zorgen net zoals zij voor hen hebben gezorgd. Er zal 

wel een probleem zijn bij ouderen die zijn geremigreerd, omdat Marokkaanse 

migranten dan niet voor hun ouders kunnen zorgen. 

Turkse migranten 

Het is opmerkelijk dat voornamelijk de ouders van de 2e generatie Turkse 

vrouwen geen verwachting hebben om later door hen verzorgd te worden. 

Het is een onderwerp dat nooit is besproken. De vrouwen gaven aan dat ze 

wel in staat zijn en met plezier voor hun ouders zullen zorgen indien dit 

gewenst is. De 2• generatie Turkse mannen gaven echter aan dat hun ouders 

wel verwachten dat ze later door hen verzorgd worden. De mannen willen dat 

ook graag voor hun ouders doen . Verder staat er in de Koran dat je later 

behandeld wordt op de manier hoe jij zelf met je ouders omgaat. Zij zullen 

daarom altijd goed voor hun ouders zorgen. Bij het merendeel van de Turkse 

migranten (2• generatie) komt het voor dat de ouders (1 e generatie) definitief 

terug zijn gekeerd naar Turkije, waardoor ze het niet waar kunnen maken om 

voor hun ouders te zorgen . 
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Surinaamse migranten 

Kleurrijke Vergrijzing .----
De ouders van de 2e generatie Surinaamse migranten hebben geen 

verwachting uitgesproken met betrekking tot de zorg door hun kinderen. 

Sommige ouders hebben hun kinderen wel duidelijk gemaakt dat ze absoluut 

niet naar het verzorgingshuis gaan. Volgens de 2e generatie Surinamers is het 

in hun cultuur normaal om voor de ouders te zorgen indien ze zorgbehoevend 

zijn en de ouders niet weg te stoppen in het verzorgingshuis . Het is eenmaal 

iets wat generatie op generatie mee wordt genomen bij de meeste 

Surinamers. De 2• generatie Surinamers is daarom altijd bereid om hun 

ouders in huis te nemen om voor hen te zorgen. 

Antilliaanse migranten 

De 2• generatie Antillianen zijn over het algemeen bereid om voor hun ouders 

te zorgen. Opvallend is dat ze het dan voornamelijk over hun moeder hebben 

en dat ze voor haar willen zorg·en (ook in huis nemen als het nodig is). Het 

probleem is alleen dat de woningen waar ze momenteel in wonen niet 

gelijkvloers zijn en daardoor niet geschikt zijn voor ouderen . 

5 .4 . 3 VëRW Ci-ITING Mli T llli fRiiKKING I Ol ZO RG DOO R HUN 

KINUEREN 

Marokkaanse migranten 

Marokkaanse migranten gaven allen aan dat ze later het liefst verzorgd willen 

worden door hun kinderen (3e generatie), maar het niet als een plicht zien. 

Als de kinderen niet voor hen kunnen zorgen, zullen ze daar respect voor 

hebben en hun kinderen niet tot last zijn. Mede door de laatstgenoemde 

reden willen zij later niet bij hun kinderen in huis wonen. Verder vinden ze 

privacy belangrijk tussen de ouders en kinderen en is het daarom niet 

gewenst om bij de kinderen in te wonen. In het geval dat ze later definitief 

terugkeren naar hun herkomstland en hier geen woning meer hebben, 



wensen ze wel bij de kinderen te kunnen verblijven in de maanden dat ze hier 

op vakantie gaan. 

Turkse migranten 

Turkse migranten verwachten niet dat ze later door hun kinderen (3e 

generatie) verzorgd gaan worden, omdat hun kinderen met een andere 

mentaliteit en in een andere samenleving en cultuur zijn opgegroeid. Ze zijn 

het niet gewend en zullen het zelf druk hebben met hun werk en eigen gezin. 

Toekomstige Turkse ouderen (2• generatie) beheersen bovendien de 

Nederlandse taal voldoende om zichzelf in de Nederlandse samenleving te 

redden (bijv. een bezoek aan de huisarts) en hoeven ze daardoor hun 

kinderen niet om hulp te vragen. De kinderen zijn van jongs af aan dus niet 

gewend om hulp te bieden aan hun ouders. De ouderen willen dat zo houden 

en willen ook later niet op de schouders van hun kinderen leunen. Ze vinden 

dat er in Nederland voldoende mogelijkheden zijn om jezelf door goede 

professionals te laten verzorgen in plaats van je kinderen tot last t e zijn. Ze 

verwachten wel dat hun kinderen hen wegbrengen wanneer ze ergens heen 

moeten gaan (die niet op loop of fietsafstand bere ikbaar is). Verder willen ze 

niet bij hun kinderen inwonen, omdat de kans groot is dat er conflicten 

ontstaan tussen hun zoon en de schoondochter (of de ouders en de 

schoondochter). Daarnaast vinden ze het belangrijk dat er privacy is voor 

zowel de ouderen als de kinderen en willen ze daardoor niet bij hun kinderen 

in huis wonen. 

Surinaamse migranten 

Ook de 2e generatie Surinaamse migranten eist niet van hun kinderen (3e 

generatie) dat ze later voor hen gaan zorgen, omdat de kinderen een andere 

ontwikkeling hebben meegemaakt. Ze denken dat de Surinamers van de 2• 

generatie toch meer van de Surinaamse cultuur hebben meegekregen (tijdens 

de opvoeding) dan de 3• generatie. Maar ze zullen het wel prettig vinden 

wanneer ze door hun eigen kinderen verzorgd gaan worden. Het merendeel 

van de 2e generatie Surinaamse migranten is ervan overtuigd dat ze later toch 

we l verzorgd gaan worden door hun kinderen, omdat ze bijvoorbeeld hebben 

gezien dat hun moeder ook voor hun grootouders hebben gezorgd en/of in 

huis hebben genomen. 

Antilliaanse migranten 

Uit de interviews blijkt dat de 2° generatie Antilliaanse migranten niet bij hun 

kinderen in huis wi llen wonen en om door hen verzorgd te gaan worden . Hun 

kinderen (3e generatie) zullen het zelf druk hebben met hun eigen leven en 

werk. Daarnaast lijkt het hun zwaar om elkaar 24 uur per dag t e zien (dat kan 

voor irritaties zorgen ). Ze willen wel in de buurt van hun kinderen wonen, 

zodat zij toch snel hulp kunnen bieden wanneer het echt nodig is. 

5 .4.4 WOONWf.N5r.N 

5.4.4.1 De woning 

Marokkaanse migranten 

Uit de interviews blijkt dat het merendeel van de Marokkaanse migranten zo 

lang mogelijk in hun huidige woning of in een kangoeroewoning wil wonen 

(zie bijlage 7). Indien hun gezondheid het niet meer toelaat om in hun huidige 

woning te wonen of hun kinderen niet samen een kangoeroewoning willen 

delen, willen ze verhuizen naar een gelijkvloerse won ing. Het verzorgingshuis, 

gevolgd door de mantelzorgwoning scoren verreweg het slechtst bij 

Marokkaanse migranten. Volgens hun trad it ie en cultuur is het ongepast om 

naar een verzorgingshuis te gaan. In hun land van herkomst is opname in een 

tehuis of instelling iets voor mensen zonder kinderen of mensen die verlaten 

zijn door hun eigen kinderen. Ze leiden daardoor gezichtsverlies. Bovendien 

zijn ze van mening dat een verzorgingshu is ki l en afstotend is en dat ze daar 

niet goed verzorgd worden . Een mantelzorgwoning is te klein en de indeling is 

onpraktisch. Daarnaast heeft een aanta l Marokkaanse migranten het gevoel 

dat ze dan in een doos of een hok wonen in de tuin van je kind. 
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Marokkaanse migranten willen (later) liever in een eengezinswoning wonen in 

plaats van een meergezinswoning. Ze vinden namelijk de aanwezigheid van 

een (privé) tuin belangrijk en zijn ze van mening dat een eengezinswoning 

meer ruimte heeft en praktischer is. Bovendien voelen ze zich erg opgesloten 

in een meergezinswoning. Het merendeel van de Marokkaanse migranten 

willen in een rijtjeswoning wonen in plaats van een vrijstaande woning, omdat 

zij de aanwezigheid van buren erg waarderen (elkaar helpen en bevorderen 

van de sociale contacten). Verder voelen ze zich in een rijtjeshuis veiliger, 

minder eenzaam en is het gezelliger om buren te hebben. In het geval dat ze 

toch naar een meergezinswoning moeten verhuizen, is het van belang dat het 

complex beschikt over een goed onderhouden lift. 

De meningen zijn sterk verdeeld indien het gaat over de aanwezigheid van 

een gescheiden ontmoetingsruimte binnen een woongroep. Ze zijn wel allen 

van mening dat er een gebedsruimte aanwezig moet zijn in dergelijke 

woongroep. 

Verder zijn de volgende kenmerken en woningindeling wenselijk binnen een 

woning/woonruimte: 

Slaapkamers: 2 slaapkamers, waarvan 1 logeerkamer. De eigen slaapkamer 

dient ruim genoeg te zijn, zodat de vrouwen daarin kunnen bidden. Echter, de 

kamer hoeft niet al te groot te zijn in verband met de schoonmaak. De grootte 

van de logeerkamer is minder belangrijk . 

Woonkamer: een grote woonkamer om veel gasten en familie op te kunnen 

vangen. Een klein aantal vindt de grootte minder belangrijk als er maar ruimte 

is voor een Marokkaanse zithoek. 

Keuken: een grote gesloten keuken. De scheiding is wenselijk om privacy te 

behouden en geuroverlast te voorkomen. De grootte van de keuken is 

belangrijk, omdat er ruimte moet zijn voor het plaatsen van een eettafel. 

Daarnaast kan het zijn dat de keuken gebruikt wordt als de ontmoetingruimte 

53 

Kleurrijke Vergrijzing ---
voor de vrouwen. Het is daarom van belang dat het gescheiden is van de 

ruimte waar de mannen zitten (de woonkamer) en ruimte biedt voor de 

vrouwen om daar bijeen te komen. 

Sanitaire ruimtes: een gescheiden toilet en badkamer. In het geval dat het 

toilet wel in de badkamer gelegen is, willen ze dat het toilet op een afstand 

ligt van het douchegedeelte en dat er een extra toilet met een klein 

wastafeltje aanwezig is in de woning voor de gasten wegens prakt ische en 

hygiënische redenen. Daarnaast moeten de sanitaire ruimtes niet in de buurt 

gelegen zijn van het woon- en kookgedeelte om privacy en hygiëne te 

waarborgen. 

Buitenruimtes: de aanwezigheid van een achtertuin is zeer wenselijk bij de 

Marokkaanse migranten, omdat zij daar "vrij" kunnen ontspannen en met hun 

kleinkinderen kunnen spelen. Bovendien is het de enige buitenruimte waar de 

vrouwen hun hoofddoek af kunnen doen (private buitenruimte). Het 

merendeel van de Marokkaanse migranten vinden de aanwezigheid van een 

voortuin niet belangrijk. Sommigen vinden het wel wenselijk om een voortuin 

te hebben wanneer de woning gelegen is in een rustige en gezellige wijk. Er 

kan dan sneller contact gelegd worden met de voorbijgangers die ze kennen. 

Daarnaast is de voortuin belangrijk voor het optimaliseren van privacy en 

veiligheid binnen de woning. Er wordt dan afstand gehouden tussen de 

voordeur van de woning en het trottoir, zodat (onbekende) voorbijgangers 

niet zomaar in de won ing kunnen kijken. Zowel de voortuin als de achtertuin 

dient niet groot te zijn in verband met het onderhoud. 

Bergruimtes: het merendeel van de Marokkaanse migranten vindt het 

belangrijk om zowel een bergruimte binnenshuis als buitenshuis te hebben. 

Slechts een klein aantal Marokkaanse migranten vinden enkel een bergruimte 

buitenshuis belangrijk en w il j uist helemaal geen bergruimte binnenshuis in de 

vorm van een kelder. Zij wi llen liever een inloopkast of dat de keuken ruimte 

heeft voor een aantal keukenkasten in plaats van een kelder. 



Overig: het is belangrijk dat alle ruimtes gescheiden en bereikbaar zijn vanuit 

de hal (de vrouwen hoeven dan niet via de woonkamer, waar de mannen 

zitten, naar de keuken} . De hal dient breed te zijn om daar minimaal één 

schoenenkast of -rek in te kunnen plaatsen . Marokkanen zijn namelijk 

gewend om de schoenen uit te trekken voordat zij de woonkamer betreden 

(ook de gasten dienen de schoenen uit te trekken). Verder is de breedte van 

de hal ook belangrijk om de toegankelijkheid van rolstoelgebruikers te 

optimaliseren. Mede voor de optimalisatie van de toegankelijkheid van 

voornamelijk oudere mensen, wi llen ze een drempelloze woning. Indien er in 

de woning een zolder aanwezig is, is het van belang dat die ruimte met een 

vaste trap te bereiken is in plaats van een vlizotrap. 

Turkse migranten 

Uit de interviews is naar voren gekomen dat de toekomstige Turkse ouderen 

zo lang mogelijk in hun huidige woning of in een aanleunwoning willen wonen 

(zie bijlage 7). Indien hun gezondheid het niet meer toelaat om in hun huidige 

woning te wonen of dat ze niet in aanmerking komen voor een 

aanleunwoning, willen ze in de meeste gevallen naar een gelijkvloerse woning 

verhuizen of samen met hun kinderen een kangoeroewoning delen. De 

mantelzorgwoning, gevolgd door het verzorgingshuis is verreweg de minst 

gewenste woonvorm bij Turkse migranten. Zij vinden het niet fijn om in de 

tuin van de kinderen te wonen, omdat ze dan het gevoel krijgen alsof ze 

reserves zijn. Verder is de mantelzorgwoning te klein en heeft het een 

onplezierige en breekbare uitstraling (stort snel in). Een verzorgingshuis is 

ongewenst, omdat ouderen die daar zitten zich aan moeten passen aan de 

regels van het verzorgingshuis en rekening moeten houden met de 

medebewoners in het verzorgingshuis (geen vrijheid). Turkse ouderen krijgen 

vaak bezoek van hun kinderen en kleinkinderen en denken ze dat ze daardoor 

andere ouderen tot last kunnen zijn. Een uitgebreide opvatting over het 

verzorgingshuis zal in paragraaf 5.4.4.2 vermeldt staan. 

Turkse migranten geven de voorkeur aan om in een eengezinswoning te 

wonen in plaats van een meergezinswoning, omdat ze het gewend zijn om in 

een eengezinswoning te wonen. Daarnaast denken ze dat je minder rust hebt 

in een meergezinswoning, omdat er daar meer herrie en lawaai is. Een ander 

voordeel van een eengezinswoning is dat je maar door één entree hoeft te 

gaan om je woning te bereiken (sneller en beter bereikbaar) . Verder beschikt 

een eengezinswoning over een achtertuin die veel Turkse migranten 

belangrijk vinden. Het merendeel van de Turkse migranten willen liever in een 

rij tjeswoning wonen dan in een vrijstaande woning, omdat ze het belangrijk 

vinden om buren te hebben (sociale contacten en gezelligheid). Daarnaast is 

het veiliger om in een rijtjeswoning te wonen, omdat de buren elkaar snel 

hulp kunnen bieden en is er vaak sociale controle voor het geval dat er 

plotseling wat gebeurt. 

Verder blijkt er dat het merendeel van de Turkse migranten het belangrijk 

vindt dat er een gezamenlijke ontmoetingsruimte, een gebedsruimte, een 

park/tuin en een sportruimte in een woongroep moeten zitten. De 

woongroep dient dan gezellig, levendig en vrolijk uit te zien door middel van 

lichte en vrolijke kleuren en veel natuur eromheen te hebben. De meesten 

vinden dat de mensen die daarin komen te wonen verschillende 

nationaliteiten kunnen hebben, mits ze een islamitische achtergrond hebben. 

Echter, sommigen hebben er geen moeite mee om tussen mensen met een 

ander geloof te wonen in dergelijke woongroep. 

Turkse migranten willen het liefst in een woning wonen met de volgende 

kenmerken : 

Slaapkamers: 2 slaapkamers (normale grootte), waarvan 1 logeerkamer. De 

slaapkamer moet niet te groot zijn om de schoonmaak te minimaliseren. 

Verder dienen de slaapkamers rechtstreeks vanuit de hal bereikbaar zijn (dus 

niet via de woonkamer) in verband met privacy. 
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Woonkamer: over de grootte van de woonkamer zijn de meningen sterk 

verdeeld . Het varieert van klein naar groot. Een grote woonkamer is bij 

sommigen wenselijk om veel gasten en familie op te kunnen vangen, terwij l 

een ander deel vindt dat de woonkamer niet te groot moet zijn om de 

schoonmaak ervan te beperken. Er was een Turkse vrouw die zelfs aangaf dat 

ze een k!eine woonkamer wil om het schoonmaken te beperken. 

Keuken: de keuken is volgens de Turkse migranten belangrijker dan de 

woonkamer. Ze willen daarom liever een grote keuken ongeacht dat dit ten 

koste kan gaan van de grootte van de woonkamer. Omdat er in de Turkse 

keuken zowel wordt gekookt als gegeten, moet de keuken ruim genoeg zij n 

om daarin een eettafel te plaatsen. Verder is een ru ime keuken van belang om 

de ouderen bewegingsvrijheid te geven. Turkse migranten vinden het prettig 

om een gesloten keu ken te hebben in verband met privacy en vermindering 

van geuroverlast in de overige ruimtes (voornamelijk in de woonkamer). 

Echter, er was een persoon die duidelij k maakte dat ze geen gesloten keuken 

wil, zodat ze gemakkelijk kan bewegen tussen de ruimtes (geen deuren te 

moeten openen). 

Sanitaire ruimtes: Het merendeel van de Turkse migranten heeft geen moeite 

met een gezamenlijke badkamer en toilet. Zij vinden het we l handig dat beide 

voorzieningen in één ruimte gelegen zijn. Anderen willen juist niet dat het 

toilet gelegen is in de badkamer wegens praktische (wanneer iemand gebruik 

maakt van de badkamer, kan er door een ander geen gebruik gemaakt 

worden van het toilet)) en hygiënische redenen . Een badkamer beschouwen 

ze als een "reine" plek waar er gewassen wordt (voordat ze gaan bidden). 

Daarentegen is een toilet "vies" en "onrein". Een toilet hoort daarom niet in 

de ruimte te zitten waar er "gereinigd" wordt. 

Reinheid vinden Turkse mensen erg belangrijk. Vandaar dat alle Turken het 

belangrijk vinden dat er een fonteintje in het toilet aanwezig moet zijn, zodat 

de handen meteen gewassen kun nen worden na elk toiletbeurt Verder 

vinden ze het fijn als de badkamer (i nclusief toilet ) groot is, zodat er een 
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optimale bewegingsvrijheid voor ouderen en/of rolstoelgebruikers 

gegarandeerd wordt. Daarnaast kunnen er bij een grote badkamer 

gemakkelijk aanpassingen in de badkamer aa ngebracht worden, als het nodig 

is (bijv. steu nen voor ouderen). Ook de aanwezigheid van een bidet in de 

badkamer is van belang, omdat de rituele handel ingen (voeten wassen) 

gemakkelijker gedaan kunnen worden. Sommigen vinden het ook prett ig dat 

de badkamer en t oilet direct t oegankelij k is vanuit de hoofdslaapkamer. 

Bu itenruimtes: Turkse migranten vinden het fi jn om zelf groenten en kruiden 

te kweken in hun achtertuin. Voor sommigen is het een hobby en sommigen 

willen verse kruiden en groent en hebben bij het voorbereiden van de 

gerechten. Verder wordt er in de zomer vaak gebruik gemaakt va n de 

achtertuin om te ontspannen, feesten te vieren, bezoek op te vangen en/of 

om een hobby uit t e oefenen. Om het onderhoud (wat een probleem kan zijn 

voor ouderen) te minimaliseren, is het bet er om een kleine t uin te hebben in 

plaats van een grote. In tegenstelling tot de achtertuin, wordt er geen waarde 

gehecht aan de voortuin . Wanneer de voortuin helemaal bet egeld is en 

waarop je de auto mag parkeren, vin den sommigen het toch we l fijn om een 

voortuin te hebben. 

Bergru imtes: zowel een bergruimt e buitenshu is als binnenshuis is van belang. 

Het maakt daarbij niets uit wat de vorm is van de bergruimte binnenshuis 

(bijv. een kelder onder de trap). De bergruimt e binnenshuis wordt vaak 

gebru ikt voor het opslaan van voedselvoorraad (voedsel uit Turkije en/ of 

inkoop van grote hoeveelheden voedsel tegelij kertijd) en het opbergen van 

huishoudelij ke spullen. Een bergruimte buitenshuis (bijv. een schuur) is fijn 

om de f ietsenen/of scootmobiel erin op te bergen. 

Overig: De hal moet breed/groot genoeg zijn om daar minimaal één 

schoenenkast of -rek in te plaatsen. Turken zijn namelijk gewend om de 

schoenen uit te trekken voordat de woonkamer bet reden wordt (ook de 

gasten dienen de schoenen uit te trekken). In de woonkamer wordt er vaak 

door Turkse mensen gebeden en moet daarom schoon (rein) zijn. De ruimte 



mag daarom niet betreden worden met (vieze) schoenen waarmee er buiten 

gelopen wordt. Verder is de grootte van de hal belangrijk om de 

bewegingsvrijheid van meerdere personen tegelij k en/of rolstoelgebruikers te 

optimaliseren. 

Surinaamse migranten 

Het blijkt uit de interviews dat de meeste Surinaamse migranten later het 

liefst in een gelijkvloerse seniorenwoning wonen (zie bijlage 7), omdat 

ouderen meestal moeite hebben met trappen lopen. De mobiliteit in 

dergelijke woning is beter dan een woning met een trap. Indien ze 

zorgbehoevend zijn, geven ze vaak de voorkeur aan een kangoeroewoning, 

waarbij ze zelfstandig kunnen wonen met extra hulp van de kinderen. Een 

andere mogelijkheid is de aanleunwoning, waarbij ze gebruik kunnen maken 

van de diensten en verzorging van het nabije verzorgingshuis. In het 

verzorgingshuis zelf wonen, is echter geen optie bij de Surinaamse migranten. 

Zij vinden het namelijk ongepast om daar te wonen en hebben een erg 

negatieve opvatting daarover (wordt nader toegelicht). Het merendeel van de 

Surinaamse migranten wil niet in de huidige woning wonen, omdat ze de 

huidige woning te groot vinden om later (alleen) erin te wonen of omdat de 

woning waar ze nu in wonen een meergezinswon ing is. 

Surinaamse migranten vinden het fijner om in een eengezinswoning te wonen 

dan in een meergezinswoning, omdat ze zich in een meergezinswoning 

opgesloten voelen. Het geeft hen het gevoel alsof ze weggezet zijn van de 

buitenwereld en dat ze hun vrijheid en ruimte kwijt zijn. Daarnaast vinden ze 

dat een meergezinswoning over het algemeen meer beperkingen heeft dan 

een eengezinswoning. Als een lift bijvoorbeeld niet werkt, moeten de ouderen 

met de trap een aantal verdiepingen omhoog klimmen. Daarnaast is de galerij 

van een meergezinswoning over het algemeen vrij smal, waardoor het niet 

altijd gemakkelijk toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Verder vindt het 

merendeel van de Surinaamse migranten het f ijn om een tuin te hebben, 

omdat ze dan het gevoel hebben dat ze meer ruimte hebben en om zich daar 

vrij te kunnen ontspannen. Een balkon is niet vergelijkbaar met een t uin, 

omdat het een opgesloten (kleine) ruimte is waar grenzen aan verbonden zijn 

(ze kunnen bijvoorbeeld niet verder dan de hekken gaan). Er waren 

Surinamers die het merendeel van hun leven in een meergezinswon ing 

hebben gewoond (geen fijne ervaring) en daarom wat anders willen . Enkele 

Surinamers hebben geen prob lemen met een meergezinswoning mits ze op 

de begane grond wonen . 

De meningen zijn verdeeld wanneer het gaat over de wens om in een 

vrijstaande woning te wonen of in een rijtjeswoning. Sommigen willen in een 

rijt jeswoning wonen, omdat ze dat altijd gewend zijn en/ of omdat ze de 

aanwezigheid van buren belangrijk vinden (voor de sociale contacten). 

Anderen denken dat de sociale cont acten met de buren niet belemmerd 

worden door het feit dat de woning vrijstaand of naast elkaar gelegen zijn . Ze 

gaven aan dat er in Suriname allemaal vrijstaande won ingen zijn, waarbij de 

sociale contacten met de buren juist positief beïnvloed worden. De afstanden 

tussen de won ingen moeten dan wel beperkt zijn (enkele meters is 

voldoende). Een vrijstaande woning biedt hen meer ru imt e (gewend vanuit 

Suriname) en privacy (geen last van de buren) en wonen zij liever in een 

vrijstaande woning. 

Het blijkt uit de interviews dat de woongroep tot één van de minst gewenste 

woonvorm behoort bij de Surinaamse migranten. Indien zij toch in een 

woongroep komen te wonen, willen ze dat de woongroep voornamelij k 

beschikt over een gemeenschappelijke ontmoetings-Ihobbyru imte en een 

gezamenlijke eetruimte. Sommigen vinden het ook prettig om een 

gezamenlij ke kookruim te en sportruimte te hebben in de woongroep. 

Daarnaast is het belangrijk dat de woongroep over veel parkeerplekken 

beschikt, omdat Surinamers het gewend zijn om veel bezoek t e krijgen. De 

woongroep moet er gezellig uitzien en omringd worden door veel groen en 

natuur. Een buitentuin waar de ouderen in de zomer kunnen ontspannen 

en/of gezamenlijk kunnen barbecueën is ook wenselijk. Surinaamse migranten 
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staan open voor verschillende nationaliteiten en w illen daarom het liefst 

tussen verschillende culturen wonen. 

Wat betreft de woningindeling, willen Surinaamse migranten later het liefst in 

een woning met de volgende kenmerken wonen: 

Slaapkamers: 2-3 slaapkamers, het merendeel van de Surinaamse migranten 

wil later 3 slaapkamers hebben. De derde slaapkamer kan dan gebruikt 

worden als een extra logeerruimte, een hobbyruimte en/of een was- en 

strijkruimte. De tweede kamer is bij alle Surinaamse migranten wenselijk om 

gasten te kunnen ontvangen. Bij de Surinaamse cultuur bllijft er altijd wel 

iemand slapen (kinderen en/ kleinkinderen) en willen zij die gasten zelf op 

kunnen vangen. De oppervlakte van de extra slaapkamers hoeven niet groot 

te zijn, maar de eigen slaapkamer wel (voor een optimale bewegingsvrijheid). 

Woonkamer: normaal tot grote woonkamer. Surinaamse migranten vinden 

het belangrijk dat de woonkamer genoeg ruimte moet bieden voor visite en 

toegankelijk moet zijn voor minder validen . Bij de Surinaamse cultuur krijgen 

ouderen vaak op een zondag veel visite (familie). 

Keuken: een grote keuken, Surinamers houden over het algemeen van 

uitgebreid koken en staan vaak met meerdere personen gezamenlijk in de 

keuken om met zijn allen gezellig het eten voor te bereiden en tegelijkertijd te 

kletsen. De keuken is een "ingebakken" ruimte en functioneert dus niet alleen 

als een kookruimte maar het is tevens een ontmoetings-/bijeenkomstruimte 

voor de Surinamers (voornamelijk bij de vrouwen). De keuken moet daarom 

ruimte bieden voor die mensen . Daarnaast willen Surinamers graag in de 

keuken kunnen eten en moet de keuken daarom plaats hebben voor het 

plaatsen van een eettafel. 
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De meningen zijn verdeeld wanneer het gaat om de geslotenheid van de 

keuken . Het merendeel van de Surinamers wil dat de keuken gesloten is om te 

voorkomen dat etenslucht verspreid wordt in het huis en om privacy te 

waarborgen. Het ander deel w il juist een open keuken om de 

bewegingsvrijheid in een woning en de toegankelijkheid van de keu ken te 

optimaliseren. 

Sanitaire ruimtes : een grote badkamer, zodat het toeganke lijk is voor 

bijvoorbeeld rolstoelgebruikers en om het comfort in dergelijke ruimte voor 

ouderen te garanderen. Verder moet de badkamer ruim genoeg zijn om daar 

de wasmachine in te plaatsen (in het geval dat er geen aparte washok 

aanwezig is in de won ing). Als er maar één toilet aanwezig is in de woning, 

vinden de meeste Surinamers het fij n als het toilet gescheiden is met de 

badkamer. In een badkamer staan vaak privé spu llen, waardoor ze het niet fijn 

vinden dat de gasten die ruimte betreden . Daarnaast is het vanwege 

praktische redenen prettiger om een gescheiden toilet te hebben, omdat ze 

dan niet op elkaa r hoeven te wachten (indien één van de voorzieningen in 

gebruik is). Verder voorkomt een gescheiden toilet stankoverlast in de 

badkamer (na een toiletbeu rt). Het is daarbij belangrij k dat het gescheiden 

toilet voorzien is van een fonteintje waar de gasten hun handen kunnen 

wassen. Ze vinden het onhandig wanneer de gasten naar de keuken moeten 

lopen om hun handen te wassen of onhygiënisch wanneer de gasten hun 

handen helemaal niet (kunnen) wassen. In het geval dat ze in een 

eengezinswoning wonen, w illen ze een tweede t oi let die wel gelegen is in de 

badkamer (privégebruik) . Ze hoeven dan bijvoorbeeld 's avonds niet de trap af 

te lopen om naar de wc te gaan. Het is belangrijk dat de sanita ire ru imtes 

beschikken over een raam, zodat er frisse lucht van buiten in die ruimte kan 

komen. Ook is het van belang dat de sanitaire voorzieningen in de woning 

aangepast zijn aan de Surinaamse ouderen (hoogte etc.). 



Buitenruimte: voornamelij k de achtertuin is belangrij k, omdat ze van uit hun 

cultuur gewend zijn om vrij naar buiten te kunnen lopen (niet een balkon). 

Daarnaast kunnen ze zich daar ontspannen, met de kleinkinderen spelen, 

visite ontvangen en feesten vieren (waar Surinamers erg van houden) in de 

zomer. Het merendeel wil dat de achtertuin zo onderhoudsvrij mogelijk is en 

wil daarom het liefst een volledig betegelde tuin . Echter, een klein deel van de 

Surinamers wil zelf planten kunnen kweken in hun achtertuin en wil daarom 

niet een volledig betegelde tu in. Wat betreft de grootte van de achtertuin, 

variëren de meningen van klein naar groot. Een voort uin is in tegenstelli ng t ot 

de achtertuin niet wenselij k. Ze vinden het een nutteloze, waardeloze en 

overbodige ruimte die alleen om onderhoud vergt. 

Bergruimt e: zowel de bergruimte binnenshuis als buitenshuis is van belang. 

Surinamers houden er meestal van om veel voedselvoorraad in huis te 

hebben, waardoor ze het fijn vinden om een (ruime) ru imte in huis t e hebben 

waar die spullen in bewaard kunnen worden. Verder vinden ze het prettig dat 

die berging ook ruimte heeft voor bijv. huishoudelij ke spullen (in plaats van in 

de meterkast). Sommige Surinamers willen het niet in de vorm van een kelder, 

omdat ouderen dan gemakkelijk kunnen struikelen. De bergruimte 

buitenshuis hoeft niet groot te zijn, omdat ze denken dat ze daar alleen een 

fiets in plaatsen. 

Overig: alle ruimten dienen gel ijkvloers te zijn en toegankelijk te zijn voor 

rolstoelgebruikers. 

Antilliaanse migranten 

Het blijkt uit de interviews dat het merendeel van de 2• generatie Antil liaanse 

migranten het liefst zo lang mogelijk in hun huidige woning wil wonen (zie 

bijlage 7). Vaak zijn ze die woning gewend en w illen ze daarom niet naar een 

andere woning verhuizen. Wanneer hun gezondheid het niet meer t oelaat om 

in de huidige woning te wonen, wil het merendeel van hen naar een 

gelijkvloerse seniorenwoning verhuizen elders in dezelfde w ijk. Antilliaanse 

migranten die niet in hun huidige woning w illen blijven wonen, 

argumenteerden dat de woning wellicht te ruim is om erin te wonen wanneer 

de kinderen allemaal uit huis zijn gegaan. Het beperken van de schoonmaak is 

mede de reden waarom ze liever in een seniorenwoning wonen . Daarnaast 

denken ze dat het traplopen slecht is voor ouderen (de kans is groter dat ze 

val len). Daarnaast zien ze aan hun eigen ouders dat ze vaak moeite hebben 

met het traplopen en willen zij het daarom voorkomen. Een andere 

woonvorm die Anti lliaanse migrant en prettig vinden om in t e wonen, is de 

kangoeroewon ing. Zij denken dat er op die manier het dichtst bij de kinderen 

gewoond kan worden met behoud van privacy. Bovendien kan er in dergelij ke 

woonvorm wederzijdse zorg geleverd worden. 'Het verzorgingshuis is 

verreweg de meest ongeschikte woonvorm voor de 2e generatie Antilliaanse 

migranten . Zij denken namelijk dat ze hun vrijheid in het verzorgingsh uis 

kwijtraken en willen daarom liever t huiszorg krijgen . 

Verder blijkt het uit de interviews dat de woongroep tot één van de minst 

gewenste woonvorm behoort . Enkele Ant illiaanse migranten gaven aan dat ze 

in dergelijke woongroep, waar er in groepsverband wordt gewoond, verplicht 

zijn om met de mensen die daarin wonen in cont act t e komen. Bij de andere 

woonvormen, waar er zelfst andig wordt gewoond, kunnen ze zelf kiezen met 

welke buurtbewoners ze in contact willen komen (meer vrijheid). Daarnaast 

denken ze dat de woongroep met gelij kgestemden (alleen maar Anti ll ianen) 

niet hoort in de Nederlandse samen leving. Zij willen daarom, indien ze toch in 

een woongroep komen te wonen, dat er mensen zijn met versch illende 

nat ionaliteiten. Het is dan van belang dat de woongroep voornamelijk 

beschikt over een gezamenlijke hobby-/ontmoet ingsruimte en een 

buitenplaats waar de ouderen in de zomer kunnen ont spannen. De 

woongroep dient gezellig, vrolijk en uitnodigend uit te zien. Het t oepassen van 

grauwe grijst inten verdient daarbij niet de voorkeur, maa r juist warme 

natuurlijke kleuren. Ook zal de natuur (bloempotten) eromheen een bijdrage 

kunnen leveren aan de gewenste uitstraling van de woongroep. 
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Antilliaanse migranten vinden het prettiger om in een eengezinswoning te 

wonen dan in een meergezinswoning, omdat het meestal druk (gehorig) is in 

een meergezinswoning (eigen ervaring). Verder denkt een deel van de 

Antilliaanse migranten dat ze eerder vereenzaamd en geïsoleerd raakt in een 

meergezinswoning, omdat de kans kleiner is dat ze in contact komen met de 

buren of overige buurtbewoners (bij een eengezinswoning zien ze hen 

bijvoorbeeld bij het tuinieren) . Enkele Antilliaanse migranten vinden de 

aanwezigheid van de tuin belangrijk en willen zij daarom niet in een 

meergezinswoning wonen met hooguit de aanwezigheid van een groot 

balkon. Daarnaast hebben ze meer privacy in een eengezinswoning dan in een 

meergezinswoning. Bij een meergezinswoning kunnen de mensen die over de 

galerij lopen beter hun woning inkijken. Verder is de bereikbaarheid en 

toegankelijkheid van een meergezinswoning slechter dan die van de 

eengezinswoning. Bij een meergezinswoning moeten ze bijna altijd eerst via 

een trap of een li ft om hun eigen woning te kunnen bereiken. 

Mede doordat ze niet geisoleerd willen raken en de socia le contacten met de 

buren belangrijk vinden, willen de Antilliaanse migranten in een rijtjeswoning 

wonen in plaats van een vrijstaande woning. De aanwezigheid van buren is 

verder goed voor de sociale cont role. Stel dat er wat gebeurt, kunnen de 

buren dat eerder opmerken en sneller bijstaan. Ze vinden het daarom ook 

veiliger om buren te hebben. 

De 2" generatie Antilliaanse migranten vinden het f ijn om in een woning te 

wonen met de volgende kenmerken : 

Slaapkamers: 2 slaapkamers (1 eigen slaapkamer en 1 logeerkamer). De eigen 

slaapkamer dient groot te zijn om zoveel mogelijk bewegingsvrijheid te 

hebben. Daarnaast liggen ouderen vaak in hun slaapkamer wanneer ze 

bijvoorbeeld ziek zijn. Een ruime kamer zorgt ervoor dat de ouderen zich niet 

snel opgesloten voelen. De logeerkamer hoeft niet groot te zijn . Het is wel 

belangrijk dat de logeerkamer ruimt e heeft voor een tweepersoonsbed . 
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Enkele Antillianen vi nden het fijn om ook een derde slaapkamer te hebben om 

dingen in op te bergen. Die kamer ka n tevens gebruikt worden als was- en 

strijkruimte. 

Woonkamer: een normale woonkamer (niet te groot en ook niet te klein) . Het 

is belangrijk dat de woonkamer ru im genoeg is om gasten te ontvangen. Maar 

het moet niet al te groot zijn om de schoonmaak ervan te beperken. 

Keuken: het merendeel van de Ant ill iaanse migranten wil een grote open 

keuken . De bereikbaarheid, toegankelijkheid en communicatie (tussen de 

mensen in de woonkamer en de mensen in de keuken) van een open keuken 

is volgens hen beter dan die van een gesloten keuken. Daarn aast creëert een 

open keuken meer ru imte in een woning (de woning ziet er groter uit ). De 

Antilliaanse migranten die liever een gesloten keuken willen, vinden dat er 

dan minder geuroverlast is en dat er meer privacy is voor degene die kookt. 

Antill ianen koken vrij uitgebreid, voornamelij k wanneer er feesten zijn (ze 

w il len vandaar een grote keuken ). Wanneer ze ouder zijn, zijn ze minder in 

staat om alles gel ijk na het koken op t e ruimen . Ze w illen dat de keuken 

gesloten kan worden, zodat de gasten niets van de rom mel in de keu ken 

merken . 

Sanita ire ruimtes: de meeste Antill iaanse migranten willen een ruime 

badkamer om zoveel mogel ijk bewegingsvrijheid te hebben voor ouderen . 

Wanneer er maar één toi let in de woning is, vi nd t het merendeel van de 

Antilliaanse migranten het fijn dat het t oilet niet gelegen is in de bad kamer 

vanwege prakt ische redenen (niet op elkaar wachten). Daarnaast vinden ze 

het niet prettig dat de badkamer betreden wordt door de gast en (privacy). 

Enkele Antilliaanse migranten willen dat de badkamer direct verbonden is met 

de slaapkamer, zodat ze va nuit hun slaapkamer gelijk naar de badkamer 

kunnen en omgekeerd. 



Buitenruimte: het merendeel van de Antilliaanse migranten wil een (kleine) 

buit enruimte mits het volledig betegeld is (de overige Antillianen w il len in 

ieder geval een voor- en achtertuin). Ouderen hebben volgens de Antilliaanse 

migranten veel moeite met het onderhouden van de tuinen, waardoor ze 

geen tuin wi llen waar veel onderhoud aan vastzit. Ze willen daarom het liefst 

een betegelde achtertuin om daar in de zomer te kunnen ontspannen en te 

barbecueën . Ook vinden ze het f ijn om een voortuin te hebben. Ze ku nn en 

daar dan zitten wanneer de zon ondergaat. Daarnaast bevordert de 

aanwezigheid van een voortu in de sociale contacten met de buren. 

Bergruimte: de meeste Antill iaanse migranten w illen een kleine schuur 

buitenshuis om daar de f ietsen op t e bergen . Binnen is het ook van belang om 

een bergruimte te hebben om huishoudelijke spullen en het voedselvoorraad 

op te kunnen bergen. Volgens enkele Antilliaanse migranten hebben ze, 

wanneer ze ouder zijn, extra voedselvoorraad in hu is. Ze hoeven dan niet elke 

dag boodschappen te doen. 

Overig: enkele Antilliaanse migranten vinden het fijn dat de woning goed 

geïsoleerd is tegen geluid (geluidwerend). Volgens hen houden Antill ianen 

over het algemeen (jong en oud) van drukte (vee l bezoek) en spreekt men 

met luide stemmen. Een goed geïsoleerde woning is daarom wenselij k om 

overlast naar de buren toe te beperken . 

5.4.4.2 Opvatting over het verzorgingshuis 

Marokkaanse migranten 

Geen enkele Marokkaan wi l later naar een verzorgingshuis. Het is volgens hen 

ongepast en een taboe om daarheen te (moeten) gaan. Die gedachte zal 

generatie tot generatie meegenomen worden. Enkelen benadrukte dat ze 

zelfs liever terug naar Marokko gaan of in een "d ierenhok" in de t uin wonen 

dan daarheen te moeten verh uizen. Een verzorgingshuis is een ongezellige en 

"dodelijke" plek waar ouderen in hokjes worden gestopt (opgesloten). Ze zijn 

van mening dat ouderen daar niet goed en zonder emotie worden behandeld 

en geen aandacht krijgen. De ouderen die daar zitten, tellen als het ware de 

dagen af om dood te gaan. Verder ziet het gebouw er kil en afstotend uit, 

waardoor ze denken dat de sfeer van binnen ook zo zal zijn. Een 

verzorgingshuis hoort huisel ijk, gezelligheid en warmte uit t e stralen, zodat 

ouderen daar gezell ig en met plezier hun laatste dagen door kunnen brengen . 

Daarnaast moet het gebouw van bu iten kleurrijk zijn om een uitnodigend 

gevoel te creëren. 

Turkse migranten 

Het merendeel van de Turkse migranten vindt dat de verzorging in een 

verzorgingshuis in Nederland goed is in vergelijking met die in Turkije. Verder 

vinden ze het verzorgingshuis er schoner en hygiënischer uitzien. Zij hebben 

daarom geen bezwaar om daarheen te gaan wanneer het echt niet op een 

andere manier kan. Één vrouw gaf zelfs aan dat ze het veiliger vindt om in het 

verzorgingshuis te wonen dan thuiszorg (in haar eigen woning). Echter, 

enkelen gaven aan dat ze zich eenzaam en opgesloten gaan voelen, wanneer 

ze daar belanden. Ze vinden dat de meeste verzorgingshuizen als een 

doodskist eruitzien waarbij gezelligheid en vrolij kheid ontbreekt (belangrijk 

voor de ouderen). Ze denken dat het toepassen van levendige kle uren een 

positieve bijdrage zalleveren aan het uiterlij k van het gebouw . 

Surinaamse migranten 

Surinaamse migrant en w illen, zoa ls er eerder is vermeld, beslist niet naar het 

verzorgingshuis gaan . Ze vinden de verzorging in het verzorgingshuis slecht (te 

zakelijk) en dat de ouderen daar verwaarloosd worden. Surinamers zijn juist 

gewend om met respect behandeld te worden wanneer ze oud zij n. Er is 

binnen een verzorgingshuis weinig betrokkenheid en de ouderen horen zich 

aan de regels daar te houden (wein ig vrijheid). Daarnaast is het deprimerend 

om alle stervende mensen om hen heen te zien, want ze worden daardoor 
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eraan herinnerd dat ze zelf ook bijna sterven. Surinaamse migranten vinden 

dat verzorgingshuizen gezellig uit moeten zien aan de hand van warme 

kleuren in en rondom het gebouw. Wit- en grijstinten zorgen ervoor dat 

gebouwen kil en ongezellig uitzien . Verder moeten de ouderen daar veel 

ruimte hebben en het gevoel krijgen dat ze thuis zijn (huiselijke inrichting). 

Daarnaast moet het verzorgingshuis niet uit lange gangen met deuren bestaan 

die elk naar een (klein) kamer lijden. 

Antilliaanse migranten 

Antilliaanse migranten denken over het algemeen dat ouderen in een 

verzorgingshuis geen vrijheid hebben. Ze zijn namelijk verbonden aan de 

regels van het verzorgingshuis (bijv. vaste eet- en slaaptijden) . Daarnaast 

krijgen ze vaak slechte verhalen te horen over de verzorging in het 

verzorgingshuis (verwaarlozing van de ouderen). Verder lijkt het hen 

frustrerend om steeds geconfronteerd te worden met de dood. Ouderen die 

in een verzorgingshuis wonen, moeten steeds mensen zien komen en gaan. 

Het idee dat ze zelf bijna doodgaan, zal dus eerder opgewekt worden in een 

verzorgingshuis . Wat betreft het uiterlijk van de verzorgingshuizen die ze 

kennen, vindt het merendeel van de Antilliaanse migranten dat het gezellig en 

mooi uitzien. Opvallend is dat ze vaak Raffy* (het verzorgingshuis voor 

Indonesische ouderen in Breda) als voorbeeld van een mooi en gezellig 

verzorgingshuis opnoemden. Het overige deel, dat meer kennis heeft met de 

bestaande verzorgingshuizen, vindt echter dat de meeste verzorgingshuizen 

saai en verlaten uitzien ("geen kleur en fleur" ). 

' Raffy is een verzorgingshuis waa r zowel Molukse als Indische ouderen wonen . Het 

verzorgingshuis heeft een warme uitstra ling door middel van het rood/bruinkleurig metselwerk 

en de groenvoorzieningen in en rondom het gebouw. Daarnaast zijn de ruimten in he t 

verzorgingshuis zo huise lijk mogelijk ingericht met behulp van elementen vanuit hun 

herkomstland. De ouderen worden in het verzorgingshuis ver zorgd door mensen die hun cu ltuur 

kennen, hun taal spreken en respect tonen voor de ouderen. Er wordt meesta l gezellig 

gezamenlijk gegeten en het voedsel dat de ouderen krijgen is vanuit hun herkomstland . 
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5.4.4.3 De woonomgeving 

Marokkaanse migranten 

Marokkaanse migranten willen liever niet in het centrum wonen (in verband 

met de drukte) maar aan de rand van het centrum om toch gemakkelijk en 

snel gebruik te kunnen maken van de voorzieningen in het centrum. 

Daarnaast vinden ze het van belang om in de buurt van hun kinderen , familie 

en vrienden te wonen. De voorz ieningen die ze dan in de buurt en/of op 

loopafstand wensen te hebben, zijn voornamelijk : 

•:• Een huisarts; 

•:• Een apotheek; 

•:• Winkels voor dagelijkse behoeften; 

•:• Een islamitische slager; 

•:• Het openbaar vervoer; 

•:• Een moskee. 

De wijk dient veilig te zijn en te beschikken over veel groenvoorzieningen met 

het liefst een park in de omgeving. Verder is het van belang dat de wijk 

gezellig is, ook als het ten koste gaat van de rust in de wijk. Het merendeel is 

zelfs van mening dat een te rustige wijk juist ten koste gaat van de 

gezelligheid van de wijk. Bovendien geeft een (te) rustige wijk het gevoel alsof 

de wijk uitgestorven is. 

Turkse migranten 

Turkse migranten willen voornamelijk in de buurt won en van hun kinderen, 

omdat ze op die manier gemakkelijk en snel hun kinderen op kunnen zoeken. 

Het merendeel van hen vindt het ook van belang om in dezelfde buurt te 

wonen als hun familie en vrienden . Ze willen het liefst in een multiculturele 

wijk wonen, waarbij de aanwezigheid van zowel Turkse als Nederlandse 

mensen gewaardeerd wordt. Maar de wijk moet niet alleen maar uit Turkse 

mensen of een ander bevolkingsgroep bestaan (een gelijke verdeling tussen 



de verschillende nationaliteiten is wenselijk). Verder vinden ze het fijn om in 

de buurt te wonen van de volgende voorzieningen: 

•:• Winkels voor dagelijkse behoeften; 

•:• Een huisarts; 

•:• Een apotheek; 

•:• Het openbaar vervoer; 

•:• Een islamitische slager; 

•:• Een moskee; 

•:• Groenvoorzieningen/park; 

•:• Een ontmoetingsplek voor ouderen. 

Sommigen vinden het voldoende om winkels voor dagelijkse behoeften in de 

buurt te hebben in plaats van een winkelcentrum. Verder zijn er ook Turkse 

migranten die het belangrijk vinden dat er een politiebureau in de wijk 

aanwezig is om de veiligheid van de wijk te optimaliseren. De nabijheid van 

een moskee is steeds belangrijker naarmate je ouder wordt, omdat je de 

moskee dan vaker bezoekt. Ouderen hebben meer vrije tijd en ze gaan er 

steeds meer stilstaan bij de zingeving van het leven (wat heeft het leven voor 

zin?) 

Turkse migranten willen niet in het centrum wonen in verband met de drukte. 

Ze willen ook niet helemaal buiten het centrum wonen, omdat ze dan 

helemaal afgelegen wonen van de belangrijke voorzieningen. Daarnaast is het 

openbaar vervoer daar vaak slecht geregeld (slechte bereikbaarheid). Verder 

voelen ze zich eerder onveilig buiten het centrum, omdat er wein ig mensen 

over straat lopen (weinig sociale controle). Ze willen daarom het liefst aan de 

rand van het centrum wonen, omdat je dan minder last hebt van 

bovenstaande nadelen. 

Turkse migranten vinden het belangrijk dat de wijk veilig en rustig (geen 

schreeuwende kinderen op straat) is, omdat ouderen vaker rust nodig 

hebben. Echter, een klein deel van de Turkse migranten vindt dat de wijk 

overdag gezellig en levendig moet zijn, omdat het anders er verlaten uit ziet 

en daardoor niet leuk is om in te wonen. 

Surinaamse migranten 

Het merendeel van de Surinaamse migranten wil later remigre ren naar hun 

herkomstland (of een ander warm land) en zal daarom niet in de buurt van 

hun kinderen en famil ie hier in Nederland kunnen wonen. Wanneer ze in de 

toekomst toch niet gaan remigreren, w illen ze het liefst in de buurt wonen van 

hun kinderen en andere familieleden. Ook de Surinamers die niet gaan 

remigreren, vintien het belangrijk om in de buurt van hun fami lie en kinderen 

te wonen. Bij de Surinaamse cultuur is familie heel belangrij k. Bovend ien 

denken ze dat ze terugtrekken naar hun eigen cultuur en mensen wanneer ze 

ouder zijn (ze begrijpen elkaar eerder, omdat ze dezelfde dingen hebben 

meegemaakt). Vandaar dat ze de aanwezigheid van andere Surinaamse 

mensen om zich heen belangrijk vinden. De wijk moet echter niet alleen maar 

uit Surinamers bestaan, maar meer multicultureel (inclusief Nederlanders); 

het hoeft geen getto w ijk te zijn. Surinamers zijn over het algemeen gewend 

om tussen verschillen culturen te wonen en ervaren dat als prettig. 

Ze willen het liefst aan de rand van het centrum wonen, omdat ze dan in de 

buurt zijn van de voorzieningen in het cent rum. Ze hebben geen behoefte om 

in het centrum zelf te wonen, omdat het daar te druk is. Het merendeel van 

de Surinaamse migranten heeft de voorkeur om in de huidige w ijk te blijven 

wonen, omdat ze gewend zijn aan de w ijk en de mensen die in de wijk wonen 

(vriendenkring opgebouwd) . Het komt ook voor dat hun familie op 

steenworpafstand woont en dat ze daarom niet willen verhuizen naar een 

andere wijk. Ongeveer de helft van de Surinaamse migranten vindt het prettig 

om later in een veilige en rustige wijk te wonen . De ander helft vindt het 

alleen belangrijk dat het 's avonds rustig is in de wijk, maar dat het overdag 

wel gezellig en druk is om de leefbaarheid van de wij k te waarborgen. 
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Daarnaast vinden ze het prettig om in de buurt te wonen van de volgende 

voorzieningen: 

•!• Winkels voor dagelijkse behoeften; 

•!• Een huisarts; 

•!• Een apotheek; 

•!• Het openbaar vervoer; 

•!• Groenvoorzieningen/park; 

•!• Een ontmoetingsplek voor ouderen; 

•!• Een toko . 

Enkele Surinamers denken dat het openbaar vervoer minder belangrijk is, 

omdat ze tegen die tijd gebruik gaan maken van andere 

ouderenvoorzieningen (bijv. een deeltaxi voor ouderen). Daarnaast vindt een 

kleine minderheid van de Surinaamse ouderen dat een toko niet in de buurt 

gelegen hoeft te z,ijn mits het openbaar vervoer goed geregeld is om naar de 

toko in het centrum te gaan . 

Antilliaanse migranten 

Antilliaanse migranten wonen vaak in de buurt van hun ouders en willen later 

ook in de buurt van hun eigen kinderen wonen. Op die manier kunnen ze hun 

kinderen sneller bezoeken en om hulp vragen wanneer het nodig is. Daarnaast 

vinden ze het ook fijn om vlakbij hun broers en/of zussen te wonen. Zoals 

eerder is vermeld, wil het merendeel van de Antilliaanse migranten 

remigreren naar hun herkomstland wanneer ze met pensioen gaan. Daarom 

denken veel van hen dat het niet mogelijk is om in de buurt van hun kinderen 

en familie in Nederland te wonen. Enkele Antilliaanse mannen vinden dat 

remigratie de prioriteit heeft ten opzichte van in de buurt wonen van hun 

kinderen en de overige familieleden . Echter, Antilliaanse vrouwen denken 

daar anders over. Zij vinden het voornamelijk van belang om in de buurt van 

hun kinderen en klein kinderen te (blijven) wonen. 
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Antilliaanse migranten vinden het over het algemeen prettig om in een 

multiculturele wijk te wonen in plaats van in een wijk met enkel Nederlanders 

of Antillianen. Volgens hen hebben de meeste Nederlanders een gesloten 

karakter en is het daarom minder gezellig om in een wijk te wonen waar 

alleen maar Nederlanders wonen. Echter, wonen tussen alleen maar 

Antillianen is ook niet wenselijk, omdat ze zich met elkaar gaan bemoeien. 

Daarnaast zijn ze opgegroeid in een multiculturele samenleving (Nederland) 

waar ze gewend zijn (geraakt) om tussen verschillende nationaliteiten te 

wonen. Het is daarom het fijnst om in een wijk te wonen met mensen van 

verschillende culturen (inclusief Antillianen). Bovendien kunnen ze dan 

meerdere culturen leren kennen dan alleen die van henzelf. Antilliaanse 

migranten willen over het algemeen in hun huidige wijk blijven wonen mits ze 

niet gaan remigreren. Vaak wonen ze aan de rand van het centrum en bevat 

de wijk bijna alle voorzieningen die ze belangrijk vinden om in de buurt te 

hebben, namelijk: 

•!• Winkels voor dagelijkse behoeften; 

•!• Een huisarts; 

•!• Een a pot heek; 

•!• Het openbaar vervoer; 

•!• Groenvoorzieningen/park; 

•!• Een toko; 

•!• Een ontmoetingsplaats waar Antillianen tevens heen kunnen gaan 

om te bidden. 

Het merendeel van de Antilliaanse migranten wil later in een veilige, rustige 

en gezellige wijk wonen. De meeste Antillianen vinden dat de gezelligheid van 

de wijk zelfs belangrijker is dan de rust in de wijk. De wijk dient in de avond 

wel rustig te zijn. Vandaar dat ze er niet voor kiezen om in het centrum te 

wonen (in het centrum is het vaak zowel overdag als in de avond druk). Ze 

vinden het ook niet fijn om helemaal afgelegen van het centrum te wonen, 

omdat het meer tijd en moeite kost om de voorzieningen in het centrum te 



bereiken. Daarnaast bevat een w ijk die afgelegen is van het centrum in de 

meeste gevallen niet de bovenstaande voorzieningen. 

5.4 .5 SAME VATT I NG 

Het slechte klimaat en de financiële situatie in Nederland zijn vaak de redenen 

waarom migranten later defin itief of voor een aantal maanden per jaar terug 

willen gaan naar hun herkomstland. De veranderende politieke situatie van 

Nederland en de rooskleurige ontwikkeling van hun eigen land zijn mede de 

redenen waarom Marokkaanse migranten terug willen naar Marokko. Het 

merendeel van de Surinaamse en Antilliaanse migranten wi l remigreren 

wanneer ze met pensioen zij n. Andere Surinaamse en Antilliaan se migranten 

willen enkel in de wintermaanden teruggaan naar hun herkomstland . Bij de 

Turkse en Marokkaanse migranten is het omgekeerd . Het merendeel van hen 

wil juist gaan pendelen in plaats van definitief terugkeren naar hun 

herkomstland. Zij willen namelijk hun kinderen en alles wat ze hier hebben 

opgebouwd (sociale contacten, werk etc.) niet achterlaten. Zij kiezen er liever 

voor om ongeveer 3 maanden per jaar terug te gaan naar hun herkomstland 

om bijvoorbeeld hun familie daar op te zoeken . Het komt vaak voor dat de 

ouders van de 2e generatie Turkse en Marokkaanse migranten defin it ief terug 

zijn gegaan naar Turkije of Marokko. De 2e generatie wil daarom door middel 

van pendelen hun ouders bezoeken. Daarnaast komt het bij de Marokkaanse 

migranten, gevolgd door de Surinaamse migran ten vaak voor dat ze een 

tweede woning hebben in hun herkomstland. Het blij kt uit de interviews dat 

bijna niemand van de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Ant il liaanse 

migranten later volledig in Nederland oud wil worden . 

Alle vier de groepen migranten gaven aan dat ze bereid zijn om voor hun 

eigen ouders te zorgen (indien het nodig is) en zullèn zij hun ouders nooit 

wegstoppen in het verzorgingshuis. Het is namel ijk bij alle vier de culturen 

ongepast om de ouderen daarheen te sturen . Zelf verwachten de 2e generatie 

migranten niet dat ze later verzorgd gaan worden door hun eigen kinderen (3e 

generatie). Ze vinden het wel fijn als de kinderen het zelf aanbieden, maar 

leggen het hun kinderen niet op . Ze willen over het algemeen niet bij hun 

kinderen in huis wonen, omdat ze hun kinderen niet tot last w illen zijn . De 

kinderen zijn in een andere cultuur opgegroeid en zullen het zelf druk hebben 

met hun werk en gezin. Daarnaast vinden ze het belangrijk dat zowel de 

ouders (2e generatie) als de kinderen (3c generat ie) privacy hebben later. 

Echter, de 2" generatie migranten die wi llen remigreren, w i llen in de maanden 

dat ze hier op vakantie zijn wel bij hun kinderen inwonen (3 maanden). 

Het merendeel van de Marokkaanse, Turkse en Antilliaanse migranten wil zo 

lang mogelijk in hun huidige woning wonen. Ze zijn aan de woning gewend 

geraakt en wiUen daarom niet naar een andere woning verhu izen . Wanneer 

hun gezondheid het niet meer toelaat om in de huidige woning wonen, willen 

ze het liefst naar een gelijkvloerse woning of een kangoeroewoning verhuizen. 

Het merendeel van de Surinaamse migranten wil j uist niet in huidige won ing 

oud worden . Ze wonen liever in een gelijkvloerse woning, omdat de mobiliteit 

in dergelijke woning beter is (geen trap). De kangoeroewon ing wordt ook als 

prettig ervaren door de Surinaamse migranten, omdat ze zelfsta ndig kunnen 

blijven wonen met extra hulp van de kinderen. Het verzorgingshuis is 

verreweg de minst favoriete woonvorm bij de 2" generat ie migranten. Echter, 

de 2e generatie Turkse migranten vinden het minst f ijn om later in een 

mantelzorgwoning te wonen, omdat de woning te klein is. Daarnaast geeft het 

hen geen fijn gevoel om in de tuin van hun kinderen te moeten w onen. 

Alle vier de groepen migranten willen het liefst in een eengezinswoning in 

plaats van in een meergezinswoning wonen. Het merendeel vindt namelijk de 

aanwezigheid van een tu in belangrij k. Daa rnaast voelen ze zich opgeslot en in 

een meergezinswoning (die kan leiden tot eenzaamheid), hebben ze daar 

minder rust er;1 is de toegankelij kheid van de eigen woning slechter. Aan een 

meergezinswon ing zitten meer beperkingen in vergelijking met een 

eengezinswoning. Ze zijn namel ijk (bijna) altijd afhankelijk van een lift (die 

defect kan gaan) of een trap. De meeste Surinamers hebben in een 

meergezinswoning gewoond en hebben zelf bovenst aande ervaringen 
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meegemaakt. Verder vinden de vier groepen migranten het fijner om in een 

rijtjeswoning te wonen dan in een vrijstaande woning, omdat ze het belangrijk 

vinden om directe buren te hebben. Ze kunnen elkaar bijvoorbeeld sneller 

helpen wanneer het nodig is (socia le controle) . Bovendien bevordert de 

aanwezigheid van buren de sociale contacten in de buurt. t-Iet is dus veiliger 

en gezelliger om in een rijtjeswoning te wonen. Echter, een kleine 

hoeveelheid Surinaamse migranten denkt dat de sociale contacten tussen de 

buurtbewoners niet enkel beïnvloed wordt door de afstand tussen de 

woningen maar door de bewoners zelf. 

Het is opvallend dat de wensen van de 2• generatie Turkse en Marokkaanse 

migranten veel overeenkomen met betrekking tot de woningindeling. 

Sommige wensen zijn namelijk gerelateerd aan de religie van hen (Islam). Zij 

willen bijvoorbeeld een hal die groot genoeg is voor minimaal een 

schoenenkast Turkse en Marokkaanse mensen trekken al t ijd hun schoenen 

uit, voordat ze de woonkamer of de slaapkamers bet reden. Die ruimtes 

worden namelijk gebruikt om te bidden en dienen daarom schoon (rein) te 

zijn. Daarnaast is het ook van belang om een "reine" badkamer te hebben (om 

rituele handelingen in te verrichten) en wil daarom het merendeel van de 

Marokkaanse en ongeveer de helft van de Turkse migranten dat het toilet niet 

gelegen is in de badkamer. Daarnaast is het praktischer dat het toilet niet 

gelegen is in de badkamer, omdat er anders op elkaar gewacht moet worden 

wanneer één van de twee voorzieningen in gebruik is. Dat is tevens de reden 

waarom het merendeel van de Surinaamse en de Anti ll iaanse liever een 

gescheiden toilet en badkamer willen. Daarnaast beschouwen ze de badkamer 

als een private ruimte en willen ze daarom niet dat de gasten die ru imt e 

betreden. Echter, er zijn ook migranten die geen moeite hebben met een 

gezamenlijke badkamer en toilet. 

Alle vier de groepen vinden het fijn om een woonkamer te hebben die ruim 

genoeg is om gasten te kunnen ontvangen. Ook willen ze een ruime keuken 

hebben, omdat ze meestal il') de keuken (uitgebreid) staan koken, eten en 
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tevens kletsen met gasten. De keuken moet dus ruimte hebben voor een 

(kleine) eett afel en toegan kelij k zijn voor meerdere mensen t egelij k. 

Ant illiaanse migrant en gebru iken de keuken echter al leen om te koken en niet 

om daar te eten. Maar omdat ze vaak uitgebreid (met meerdere vrienden 

en/of familieleden) staan koken, vinden ook zij het fijn om een grote keuken 

te hebben. Surinaamse migranten en het merendeel van de Turkse migranten 

hechten meer waarde aan de keuken dan de woonkamer. Ze leveren liever de 

ru imte van de woonkamer in voor een grotere keuken. 

Marokkaa nse, het merendeel van de Turkse en het merendeel van de 

Surinaamse migranten vinden het fijn om een gesloten keuken te hebben in 

verband met privacy en het beperken van geuroverlast in de overige ruimtes. 

Bij de Marokkaanse migranten is de wenselijkheid van een gesloten keuken 

ook vanwege hun cul tuur. De gescheiden keuken kan namelij k gebruikt 

worden als een ontmoetingsruimte voor de vrouwen die gescheiden w illen 

zitten van de mannen . Andere Turkse en Su rinaa mse migranten vinden juist 

f ijner om later een open keuken te hebben om de bewegingsvrijheid en 

toegankelijkheid van die ruimte te optimaliseren voor ouderen. Daarnaast 

wonen ouderen over het algemeen in een kleine woning. Open ru imtes zullen 

meer ruimte creëren in de woning. Mede door die redenen wi l het merendeel 

van de Antillianen een open keuken hebben. 

Alle vier de groepen migrant en willen dat de woning beschikt over een 

logeerkamer en dat hun eigen slaa pkamer ru im is. Turkse en Marokkaanse 

migranten (voornamelij k de vrouwen) hebben namelijk ru imte nodig om te 

bidden en Surinaamse en Antill iaanse migranten willen dat vanwege de 

optimale bewegingsvrijheid in hun eigen slaapkamer. 

Het is opmerkelij k dat de aanwezigheid van een achtert uin wenselijker is dan 

de aanwezigheid va n een voortuin . Ze kunn en zich daar ontspannen, gasten 

ontvangen, barbecueën, en zelf kruiden en groenten kweken. Het merendeel 



van de migranten vindt zelfs de aanwezigheid van de voortuin overbodig. 

Enkelen gaven aan dat het afhankelijk is van de ligging van de woning of ze 

wel of geen voortuin willen . Wanneer de woning aan een drukke weg ligt, is 

het niet nodig om een voortuin te hebben. Bij een rustige wijk kunnen ze 

namelijk ook in de voortuin ontspannen. Bij de Surinaamse en Anti lliaanse 

migranten is het opvallend dat ze een tuin willen mits er niet veel onderhoud 

aan vastzit. Daarom willen ze vaak een volledig betegelde tuin om het 

onderhoud daarvan te beperken. 

Bijna alle 2e generatie migranten vinden het belangrijk om een bergruimte 

binnenshuis en een bergru imte buitenshuis te hebben. De (klein) bergruimte 

buitenshuis kan gebruikt worden om bijvoorbeeld gereedschappen, een fiets 

en/of een scootmobiel op te bergen. De (kleine) bergruimte binnenshuis is 

nodig om huishoudelijke spullen en het voedselvoorraad in te bewaren. 

Migranten houden namelijk over het algemeen van het opslaan va n veel 

voedsel in huis. Ook komt het voor dat ze gedroogde voedselwaren vanuit hun 

herkomstland meenemen om die hier de rest van het jaar te ben utten. 

Wanneer ze ouder zijn, denken ze dat ze nog meer behoefte aan hebben om 

veel voedsel in huis op te slaan (ze zien het aan hun ouders) . 

De 2e generatie Marokkaanse. Turkse, Surinaamse en Antilliaanse migranten 

willen over het algemeen niet in het centrum wonen vanwege de drukte. Het 

merendeel van hen vindt het ook niet fijn om helemaal afgelegen van het 

centrum te wonen, omdat ze de voorzieningen in het centrum moeilijk 

kunnen bereiken. Daarnaast is het saai om ver buiten het centrum te wonen. 

Gezelligheid, veiligheid en rust (in de avond) zijn de kenmerken van de 

gewenste wijk waar ze later in wonen. Sommige Turkse migranten denken 

zelfs dat het onveilig is om zo afge legen te wonen, omdat er weinig sociale 

controle is in een afgelegen wijk (weinig mensen op straat). Het liefst wonen 

ze daarom aan de rand van het centrum. Het merendeel van de migranten die 

mee heeft gedaan aan het onderzoek woont in een wijk aan de rand van het 

centrum. Zij willen la ter in hun huidige wijk blijven wonen, omdat ze 

momenteel dichtbij hun familie, vrienden (waar ze mee op zijn gegroeid) en 

de belangrijke voorzieningen wonen (ideale ligging). Voorna melijk Turkse en 

Marokkaanse migranten zijn gehecht aan de mensen in de wijk en willen 

daarom niet naar een andere wijk verhu izen. Alle groepen 2' generatie 

migranten vinden het fijn om tussen versch illende culturen te wonen in plaats 

van enkel tussen Nederlanders of gelijkgestemden. Echter, de aanwezigheid 

van enkele mensen met dezelfde achtergrond in de wijk is wel belanrgijk. 

De voorzieningen die de 2" generatie migranten voornamelijk in de buurt 

willen hebben is een huisarts, een apotheek, winke ls voor dagelijkse 

benodigdheden, het openbaarbaar vervoer (een bushalte), een 

ontmoetingsruimte voor ouderen en groenvoorzien ingen . Marokkaanse en 

Turkse migranten willen daarnaast ook in de buurt wonen van een 

islamitische slager en een moskee. Surinaamse en Antilliaanse migranten 

vinden het juist fijn om een toko in de buurt te hebben. Verder vi nden 

Antilliaanse migranten het prettig wanneer er een ruimte in de buurt is waar 

ze bij elkaar kunnen komen om te bidden . 

5.5 UITLEG VAN DE AANDACHTSPUNTEN 

Zoals er in paragraaf 5.3 beschreven staat, zijn er versch illen tussen de 

informatie die in de literatuur vermeld staat en de in formatie die vanuit de 

interviews naar voren is gekomen (met betrekking tot de woonwensen van de 

1e generatie). Om een goede vergelijking te maken van de woon wensen van 

de 1" en de 2" generatie is het van belang om eerst te bepalen welke 

informatie cruciaal is voor de 1 e generatie. Dat zijn tevens de 

aandachtspunten die achterhaald zijn met behulp van de verk laringen die de 

2e generatie tijdens de interviews hebben gegeven. Aan de 2e generatie werd, 

nadat ze hun eigen woonwensen hebben verteld, een aantal vragen gesteld 

die ingaan op die aandachtspunten (zie bij lage 3) . Verder za l ook het eigen 

inzicht van de onderzoeker die verkregen is op basis van de literatuur en de 
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praktijk een rol spelen bij de verklaringen en het bepalen van de cruciale 

informatie. In deze paragraaf worden die aandachtspunten nogmaals 

benoemd en uitgelegd. 

•:• Aandachtspunt 1: In tegenstelling tot de gegevens uit de interviews 

verwacht het merendeel van de Marokkaanse en de Turkse ouderen 

volgens de literatuur verzorgd te worden door hun kinderen en later 

bij hen in te wonen. 

Volgens de Turkse en Marokkaanse 2e generatie migranten klopt de 

informatie van de interviews dat de Turkse en Marokkaanse ouderen (le 

generatie) tegenwoordig minder tot geen verwachting hebben met betrekking 

tot zorg door hun kinderen en/of bij hen in te wonen . De informatie uit de 

literatuur is veelal afkomstig uit verschillende bronnen die enige tijd geleden 

onderzocht en vastgesteld zijn. De ontwikkeling in de loop van de tijd (de 

veranderende tijd) is bepalend voor het feit dat ouderen nu anders denken 

over de verzorging door hun kinderen en bij hen in te wonen. Zij realiseren 

zich in deze tijd eerder dat hun kinderen een andere leefstijl en daardoor een 

drukker leven hebben. In de meeste gevallen werken bijvoorbeeld zowel de 

man als de vrouw. De ouderen snappen daarom dat het vrijwel onmogelijk is 

om van de kinderen te verwachten dat ze tijd hebben om voor hun ouders te 

zorgen. Daarnaast hebben ze ook een eigen gezin om voor te zorgen. Verder 

worden de ouderen van tegenwoordig meer geconfronteerd met voorbeelden 

van andere gezinnen die er moeite mee hebben (onderlinge ruzie tussen de 

ouders en de kinderen en/ of tussen de man en vrouw, waardoor het huwelijk 

van de kinderen kapot kunnen gaan) en willen zij hun eigen kinderen dat niet 

aandoen . Een bijkomend belemmering om de ouders in huis te nemen (om 

ervoor te zorgen), is dat de huisvesting van de kinderen meestal geen 

mogelijkheden biedt om drie generaties onder één dak te laten wonën (te 

weinig kamers en ruimte). 
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•:• Aandachtspunt 2: veel woonwensen van oudere migranten met 

betrekking tot de woning en woonomgeving die in de literatuur staan 

vermeld, zijn niet genoemd tijdens de interviews 

De 2• generatie migranten denken dat bijna alle oudere migranten het prettig 

vinden om in een woning en woonomgeving te wonen zoals het in de 

literatuur vermeld staat. Veel wensen met betrekking tot de woningindeling 

en de grootte van verschillende ruimtes zijn namelijk gerelateerd aan het 

geloof en de cultuur van die ouderen en zullen van generatie tot generatie 

meegenomen worden als een wens (voornamelijk migranten met een 

islamitische achtergrond) . Echter, de ouderen hebben tijdens de interviews 

geen kans gehad om erover na te denken, omdat er aan hen gevraagd werd 

hoe ze over het algemeen oud willen worden. Er werd niet gespecificeerd 

gevraagd naar de gewenste woning met de daarbij behorende indeling. 

Hetzelfde geldt voor de woonomgeving. Daarnaast waren de groepsinterviews 

te kort om alle onderwerpen aan bod te laten komen en op bepaalde 

onderwerpen dieper in te gaan. Verder is het voor oudere migranten moeilijk 

om met voorbeelden en wensen te komen, wanneer ze zelf niet 

geconfronteerd zijn met belemmeringen die hun gezondheid in combinatie 

met de woning veroorzaken (het is moeilijk om vooruit te denken en zichzelf 

in een andere situatie te plaatsen). Daarnaast hebben ze beperkte kennis over 

de mogelijke woonvoorzieningen en/of woningaanpassingen in Nederland 

(voor ouderen) en kunnen zij die dingen daardoor niet als wenselijk 

opnoemen. Een ander mogelijkheid is dat de gel'nterviewde ouderen 

momenteel al in een woning wonen met de in de literatuur genoemde 

woningkenmerken en/of woonomgeving. Ze beschouwen die kenmerken als 

een evident, waardoor ze die niet (meer) noemen. 

•:• Aandachtspunt 3: in de literatuur staat vermeld dat Turkse ouderen 

graag een (achtertuin)tuin willen, terwijl de Turkse ouderen bij de 

interviews juist geen tuin willen. 



Volgens de 2e generatie Turkse migranten willen de le generatie Turkse 

ouderen over het algemeen in een woning wonen met een achtertuin, omdat 

die buitenruimte vaak in de zomer als ont spanningsruimte en/of 

ontmoetingsplaats (ontvangst van de gasten en/of familieleden) wordt 

gebruikt (ongeacht de leeftijd) . Het is mogelijk dat de informatie met 

betrekking tot de wenselijkheid van de tuin die uit de interviews voortgevloeid 

is niet van toepassing is voor het merendeel van de Turkse ouderen, maar 

slechts voor de "mondige" personen in de groep. 

•:• Aandachtspunt 4: volgens de literatuur wil het merendeel van de 

Surinaamse en de Antilliaanse ouderen in een bovenwoning 

(meergezinswoning) wonen, terwijl deze wens niet naar voren is 

gekomen tijdens de interviews. 

Surinaamse en Antilliaanse ouderen willen juist niet in een bovenwoning 

wonen, omdat ze in hun herkomst land gewend zijn om in een benedenwoning 

te wonen met veel ruimte in en rondom de woning. Het lijkt alsof ze in een 

meergezinswoning willen wonen, omdat ze vaak dergelijke woning 

toegewezen kregen in de tijd dat ze net naar Nederland zijn gekomen. 

De grote toestroom van Surinamers naar Nederland (na de onafhankelij kheid) 

zorgde voor problemen met betrekking tot de huisvest ing voor deze mensen. 

Ze accepteerden wat er op dat moment aangeboden werd en een re lat ief 

groot deel van hen terecht kwamen uiteindelijk in een meergezinswoning in 

bijvoorbeeld de Bijlmermeer. Ze zijn sindsdien gewend geraakt aan het wonen 

in een meergezinswoning en wellicht dat ze dat als wens hebben aangegeven, 

terwijl ze toch liever in een eengezinswoning wonen (volgens de 2e generatie 

Surinamers). Een ander mogelijkheid is dat de laag opgeleide Surinamers (met 

een laag inkomen) in een meergezinswoning willen wonen, omdat ze hoge 

huurkosten willen voorkomen. Echter, ook zij willen in een eengezinswon ing 

wonen . 

Ook de Antillianen kregen vaak een meergezinswoning toegewezen door de 

corporaties toen ze naar Nederland zijn gekomen. Die woning namen ze 

meestal meteen aan, omdat ze anders in het opvangcentru m moesten blijven 

of bang zijn dat ze geen onderdak meer kregen. Uit de literatuur blijkt dat de 

huishoudensamenstelling van Antillianen (en Surinamers) vaak uit een 

alleenstaande moeder bestaat. Het is mogelijk dat ze door de kle ine 

samenstelling van het huishouden minder snel een eengezinswoning 

toegewezen kregen toentertijd . 

•:• Aandachtspunt 5: uit de literatuur blijkt er dat het merendeel van de 

Surinaamse en de Antilliaanse ouderen later naar een verzorgingshuis 

wil, terwijl t ijdens het interview naar voren is gekomen dat geen 

enkele Surinaamse of Antilliaanse oudere daarheen willen gaan. 

Surinaamse en Antil liaanse migranten zij n ervan overt uigd dat het merendeel 

van de Surinaamse en Antilliaanse ouderen (later) niet naar het 

ve rzorgingshuis willen gaan en dat de informatie die daarover in de literatuur 

vermeld staat incorrect is. Doordat het onderzoek dat in de literatuur 

vermeldt st aat door een autochtoon uit is gevoerd, zijn Sur inamers minder 

geneigd om een eerl ijke mening te geven over hun (vaak) negatieve beeld 

over een Nederlands verzorgingsh uis (het is anders onbeleefd). Een 

allochtoon houdt zijn of haar wens(en) in de meeste gevallen voor zich, om 

beleefd te zij n bij een Nederlander en geven daarom vaak sociaal wenselij ke 

antwoorden (volgens de 2e generatie). 

5.6 DE 1 GENERATIE IN VERGELIJKING MET DE 2~ GENERATIE 

Op basis van de resul taten in voorgaande paragraven kan er een vergel ij king 

gemaakt worden van de remigratiewens, de verwachting met betrekk ing t ot 

zorg door de kinderen en de woonwensen van de 1 e en (toekomstige) 2" 

generatie oudere migranten (zie täbel 5.4 t/ m 5.6). De kruisjes in de tabel len 

vertegenwoördigen de wensen die het merendeel van de migranten hebben 
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en kan dus betekenen dat bepaalde wensen niet voor iedereen geldt. Het 

komt voor dat sommige woonwensen van de 1 e generatie oudere migranten 

die in tabel 5.1 staan vermeld, niet in tabel 5.4 staan. Het blijkt uit de 

interviews met de 2• generatie migranten dat die wensen niet correct zijn 

voor de 1 e generatie en zijn ze daarom weggelaten. De overeenkomsten en 

verschillen tussen beide generaties zullen in deze paragraaf vermeld en 

uitgelegd worden (indien mogelijk) . 

5.6.1 RI!MlGRATit"WEN 

Marokkanen 

Bij de 1° generatie Marokkaanse ouderen zijn het voornamelijk de mannen die 

willen pendelen tussen Marokko en Nederland, terwijl er bij de 2• generatie 

zowel de mannen als de vrouwen dat (later) willen. Een ander verschil met 

betrekking tot de remigratiewens, is dat een behoorlijk deel van de 2° 

generatie Marokkanen door verschillende redenen naar Marokko willen 

remigreren wanneer ze met pensioen gaan . De 1 e generatie Marokkaanse 

ouderen hebben daar echter weinig behoefte aan . Het is mogelijk dat de 

positieve ontwikkeling in Marokko de Marokkaanse migranten hoop hebben 

gegeven om zich daar te vestigen . Een opmerkelijk overeenkomst tussen de 1 e 

en de 2° generatie is dat veel van hen beschikken over een eigen 

(koop)woning in hun herkomstland, terwijl ze hier in een huurwoning wonen. 

Wellicht dat het een invloed heeft op de remigratiewens. 

Turken 

Turkse migranten van de 1 e en de 2° generatie hebben veel dingen gemeen 

met betrekking tot de remigratiewens. Pendelen tussen het land van 

herkomst en Nederland is namelijk zowel bij de 1" als de 2° generatie Turkse 

ouderen een gewenste manier van wonen (in de toekomst) . Ze willen dan 3 

tot 6 maanden teruggaan naar hun herkomstland om hun familie en land te 

bezoeken . Remigreren is voor beide generaties geen opties, omdat zij gehecht 

zijn aan hun familie en vrienden hier. Bovendien is de 2" generatie het 
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merendeel van hun leven in Nederland opgegroeid, waardoor ze niet meer 

aan kunnen pa ssen aan de cultuur in Turkije . Ze zijn het hier in Nederland 

gewend. 

Surinamers 

De remigratiewens van de 2• generatie is groter dan die van de 1 e generatie. 

Uit de interviews met de 2• generatie Surinamers blijkt dat niemand volledig 

in Nederland oud gaat worden. De 2• generatie wil of gaan remigreren of gaan 

pendelen . Het verschil daarbij is dat de 2• generatie niet alleen de definitieve 

terugkeer naar hun herkomstland als mogelijkheid ziet, maar het is ook 

mogelijk dat ze daarvoor in plaats naar andere warme landen zoals 

Griekenland, Zuid Frankrijk of Spanje verhuizen wanneer ze met pen sioen 

gaan . De overige 2e generatie Surinamers die geen behoefte hebben om te 

remigreren, willen later wel pendelen tussen hun herkomstland en Nederland. 

Bij de 1 e generatie wil ongeveer de helft van de Surinaamse ouderen 

remigreren of pendelen. 

Antillianen 

Uit de literatuur blijkt dat meer dan de helft van de 1e generatie Antilliaanse 

ouderen willen remigreren of pendelen. Ook het merendeel van de 2• 

generatie Antillianen wil later pendelen of definitief terugkeren naar de 

Nederlandse Antillen. Het slechte klimaat in Nederland is vaak de reden van 

de remigratiewens van zowel de 1 e als de 2• generatie Antilliaanse migranten. 

5.6. 2 VF. RWAr.HTING M . B.'I . ZORG DOOK Dli K I NUii KEN 

Marokkanen 

Bij de 1e generatie is de verwachting om verzorgd te worden door de kinderen 

en bij hen in te wonen hoger dan bij de 2e generatie. Bijna de helft van de 1 e 

generatie Marokkaanse ouderen wil bij hun kinderen inwonen, omdat hun 

cultuur en geloof het voorschrijft dat kinderen voor hun ouders moeten 

zorgen . De kinderen (2e generatie) zijn dan ook in staat om voor de ouders te 

zorgen, maar zullen dat zelf niet eisen van hun eigen kinderen (willen het wel, 



maar eisen het niet). Ze denken namelijk dat de kinderen het zelf druk gaan 

krijgen met hun eigen leven. Verder ervaren ze zelf dat het lastig is om voor 

de ouders en tegelijk voor je eigen gezin te zorgen (vaak ook nog in 

combinatie met een baan). Ze willen daarom niet dat hun eigen kinderen die 

last zelf ook meemaken. 

Een ander reden is dat de kinderen van de 2• generatie het hier gewend zijn 

om op een bepaalde leeftijd uit huis te gaan om op zichzelf te wonen. De 

ouders en de kinderen zijn daardoor een groot deel van hun leven gescheiden 

van elkaar en moeten zich, in het geval dat ze weer bij elkaar in huis gaan 

wonen, aan elkaar aanpassen. In hun herkomstland is het anders. Daar zijn ze 

gewend om samen met hun ouders en grootouders onder één onderdak op te 

groeien. Het is in principe een cyclus die zich van generatie tot generatie 

herhaalt. In Nederland zijn zowel de ouderen als de kinderen privacy gewend, 

waardoor ze niet graag weer bij elkaar in huis willen wonen. Verder zijn ze 

enige tijd van hun leven van elkaar gescheiden, waardoor ze een andere 

manier van leven hebben en daardoor sneller aan elkaar kunnen irriteren . 

Een bijkomend verschil is dat de 1 e generatie en de 2• generatie een andere 

achterliggende gedachte heeft wanneer het gaat om het inwonen bij de 

kinderen. De 1• generatie vindt dat het een plicht is van de kinderen om voor 

hun ouders te zorgen, terwijl de 2• generatie pas bij hun kinderen in willen 

wonen wanneer ze geremigreerd zijn. Zij willen dan bij hun kinderen 

verblijven in de maanden dat ze hier bij hen op bezoek zijn. 

Turken 

Zowel de 1• als de 2• generatie Turkse ouderen verwachten niet dat ze 

verzorgd gaan worden door hun kinderen, omdat ze in een andere tijd en 

samenleving zijn opgegroeid. Beide generaties denken dat hun kinderen en 

schoondochters het zelf druk hebben met hun werk en gezin en willen zij hun 

kinderen daarom niet tot last zijn. Verder vinden ze het belangrijk om privacy 

te hebben en willen beide generaties daarom niet bij hun kinderen in huis 

wonen. 

Surinamers en Antillianen 

De 1 • en de 2" generatie hebben dezelfde mening wanneer het gaat om het 

respect die een ouder hoort te krijgen. Zij vi nden dat oud worden een eer is 

en dat de ouderen daardoor goed en met respect behandeld moeten worden. 

Beide generaties eisen niet van hun kinderen dat ze voor hun ouders moeten 

zorgen of hen in huis te nemen. Beide groepen ouderen zu llen het wel op pr ijs 

stellen wanneer de kinderen dat over hebben voor hun ouders. Echter, de 

ouderen (zowel de 1 c als de 2• generatie) die willen remigreren en voor een 

paar maanden terug naar Nederland willen gaan om hun kinderen te zien, 

verwachten wel dat ze in die maanden bij hun kinderen kunnen verblijven (in 

Nederland hebben ze geen woning meer). 

5.6.3 WOONWt~N 'RN 

5.6.3.1 De woning 

Marokkanen 

Volgens tabel 5.4 komen bijna alle woonwensen met betrekking tot de 

woningindeling van de 1 e en 2' generatie Marokkaanse ouderen met elkaar 

overeen. Het is aan de wensen duidelijk te merken dat ook de 2" generatie 

Marokkanen zich aan hun culturele achtergrond vasthouden. Wat verder 

duidelijk overeenkomt bij beide groepen is dat ze absoluut niet naar een 

verzorgingshuis willen gaan. Het verhu izen naar een verzorgingshuis is bij 

beide groepen de laatste optie. Zowel de 1° als de 2• generat ie vindt het (nog 

steeds) ongepast om daarheen te (moeten) gaan . Daannaast vinden ze beiden 

dat het verzorgingsh uis kil en dodelij k uitziet (witte blok). Een ander 

overeenkomst met betrekking tot de woonwensen van die twee groepen is 
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dat de kangoeroewoning en de huidige woning, op de woongroep na, ook erg 

gewenst bij de 1• generatie Marokkaanse ouderen . 

Een groot verschil tussen de 1• en 2° generatie is voornamelijk op te merken 

bij de woonvormen. De 1 • generatie beschouwt namelijk de woongroep als de 

meest gewenste woonvorm, terwijl de 2" generatie veel minder behoefte 

heeft om gezamenlijk met gelijkgestemden in één woongroep te wonen (tabel 

6.5). Zij blijven het liefst zo lang mogelij k in hun huidige won ing wonen. Indien 

hun gezondheid dat niet meer toelaat, gaan ze eerder naar een gelijkvloerse 

(senioren)woning of een kangoeroewoning dan naar een woongroep. Ook is 

er een klein deel van de 2• generatie die een andere mening heeft over de 

gescheidenheid van de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. Zij denken 

namelijk dat de mannen en vrouwen niet gescheiden hoeven te zitten in 

dergelijke ontmoetingsruimte, terwijl de 1 e generatie dat wel erg op prijs 

stellen. 

Wat betreft de woningindeling, zijn er kleine verschillen om op te merken, 

namelijk de aanwezigheid van een t uin en een ruime hal. De 2• generatie 

Marokkaanse ouderen willen graag een achtertuin, terwijl het lijkt alsof de 1 e 

generatie dat niet zo belangrijk vindt. Verder heeft de 1" generatie niet 

duidelijk gemaakt dat ze een ruime hal belangrijk vindt . Volgens hun traditie 

worden de woonkamer en de slaapkamers niet betreden met schoenen 

waarmee er buiten wordt gelopen, omdat die ruimtes "rein" horen te zijn om 

daar te kunnen bidden (vrouwen bidden vaak thu is) . Volgens de 2• generatie 

dient de hal daarom ruim genoeg te zijn voor het plaatsen van minimaal één 

schoenen kast. Dit is een behoefte die ook de 1 • generatie had moeten 

hebben. Wellicht wonen ze al in een woning met een hal die ruim genoeg is. 
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Tabel 5.4: Woonwensen vandele generatie en de 2e generatie migranten m.b.t. de woning 

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen 
generatie le le le 2e le 2e le 2è 

slaapkamer logeerkamer x x x x x x x x 

slaapkamer x x x x 
bereikbaar vanaf de 
hal 

keuken ruime keuken x x x x x x x x 

gesloten keuken x x x x x x x 

keuken bereikbaar x x x 
vanaf de ha i 

woonkamer ruime woonkamer x x x x V1 Vl 

sanitaire ruime x x x x x 
ruimte badkamer /toilet 

gescheiden badkamer x x x x x 
en toilet 
bidet in badkamer x x x x 

buitenruimte geen tuin 

aanwezigheid tuin x x x x V2 x V2 

overige ruimte bergruimte x )( x x 
ruime hal x x 

ontwerp gelijkvloers x x x x x 

Uitleg tabel 5.4 en 5.6: de zwarte kruisjes in de linkerkolom vertegenwoordigen de woonwensen van de 1" 

generatie oudere migranten en de blauwe kruisjes in de rechterkolom staan voor de woonwensen van de 2< 

generatie migranten. Wa nneer er een 'V' bij een bepaalde wens staa t, wil dat zeggen dat ze die woonwens 

wel hebben mits het voldoet aan enige voorwaarden (zie hieronder) . 

Vl: de woonkamer moet ruim genoeg zijn om veel gasten te kunnen ontvangen. 

V2: een tuin is gewenst mits het volledig betegeld is om het onderhoud van de tuin te minimaliseren. 

V3: ze willen wel in de buurt wonen van mensen met dezelfde afkomst, maar de wijk moet niet alleen maar 

bestaan uit mensen met dezelfde afkomst. 

V4: een ontmoetingscentrum voor alle ouderen en niet specifiek voor geli jkgestemden (de aanwezigheid van 

ouderen met dezelfde achtergrond is ook zekervan belang). 

V5: alleen in de avond 

V6: niet noodzakeHik een kerk. een ruimteereens in bijvoorbeeld het buurth uis is ook vo ldoende. 



Tabel 5.5: gewenste woonvorm van de le en de 2e generatie migranten 

generatie Turken Marokkanen Surinamers 

zelfstandig 

gezamenlijk 

huidige woning 

gelijkvloerse (senioren) 
woning 

aanleunwoning 

kangoeroewoning 

mantelzorgwoning 

le 2e le 

+ ++ + 

+ ++ +/-

+ 
H· + 

+I-
woongroep met ++ ++ 
gelijkgestemden 

niet-zelfstandig verzorgingshuis 

bij de kinderen inwonen +I-

2e le le 

++ ++ + 

++ 

+ 

+ ++ + 

+ + 

Tabel 5.6: Woonwensen van de legeneratie en de 2e generatie migranten m.b.t. de 
woonomgeving 

Antillianen 

le le 

++ ++ 

++ 

+ 

+ ++ 

++ 

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen 

generatie 

kenmerk 

bevolking 

rustig 

veilig 

familie/kinderen 

mensen met dezelfde 
afkomst 

algemene openbaar vervoer 

voorzieningen winkels voor dagelijkse 
benodigdheden 

voorzieningen 
m.b.t. 
cultuur/religie 

ligging 

huisarts 

apotheek 

bibliotheek 

groen/park 

moskee 

kerk 

islamitische slager 

Surinaamse/ Antilliaanse toko 

activiteitencentrum voor 
gelijkgestemden 
huidige buurt 

niet in het centrum 

le 2e le 

x x x 

x x x 

x x x 

x V3 x 

x x x 

x x x 

x )( x 

x x x 

x 

x x 

x x 

x x x 

x V4 

x x x 

x x x 

2 le 

x 

x x 

x x 

V3 x 

x x 

x x 

x x 

x x 

x 

x 

x 

x 

x 

x x 

x x 

2e 

vs 
x 

)( 

V3 

x 

x 

x 

x 

V4 

x 

x 

le 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

2e 

VS 

x 

x 

V3 

x 

x 

x 

x 

x 

V6 

V4 

x 

x 

Uitleg tabel 5.5: aan de hand van het 'plus' en het 'min' teken wordt de mate weergegeven 

van hoe de ouderen tegenover de verschillende woonvormen staan. Wanneer er een '+/·' 

teken bij een bepaalde woonvorm staat, wil dat zeggen dat de meningen ongeveer gelijk 

verdeeld zijn over die woonvorm. Er zijn dus zowel ouderen die die woonvorm positief vinden 

als ouderen die het negatief vinden . In het geval dat het vakje open is gelaten, vinden de 

ouderen die woonvorm wellicht niet interessant genoeg om daarover te praten t ijdens de 

interviews. Verder staat zwart voor de wensen van de 1' generatie oudere migranten en 

blauw voor de wensen van de 2' generatie migranten. 

Turken 

Ook bij de Turkse ouderen van de 1 e en de 2• generatie komen bijna alle 

woonwensen met betrekking tot de woningindeling met elkaar overeen (zie 

tabel 5.4). Een ander overeenkomst is dat beide groepen erg positief zijn over 

de huidige woning en gelijkvloerse (senioren)woning. De 2e generatie 

beschouwt die woonvormen zelfs als de meest gewenste woonvormen. 

Verder willen zowel de 1 e generatie als de 2e generatie ouderen niet naar het 

verzorgingshuis. 

Bij de 1e generatie wordt de woongroep als de meest favoriete woonvorm 

beschouwd en wil het merendeel van hen graag daarheen verhuizen. Echter, 

de 2" generatie oudere migranten hebben geen behoefte om later in een 

woongroep te wonen en behoort de woongroep zelfs tot één van de minst 

gewenste woonvorm. Een ander verschil tussen die twee groepen is de 

voorkeur om in een mantelzorgwoning te wonen. Sommige ouderen van de 1 • 

generatie vinden het fijn om bij de kinderen te wonen in de vorm van een 

mantelzorgwoning, terwijl de 2• generatie j1uist een erg negatief beeld over die 

woonvorm heeft. Het merendeel van de 2" generatie ziet het zelfs als de minst 

gewenste woonvorm, terwijl de 1" generatie het verzorgingshuis juist als 

minst gewenst ervaart. Wat ook opmerkelijk is aan de wensen van de 1" en de 

2e generatie is dat de 2• generatie de kangoeroewoning positief beoordeelt en 

dat de 1 e generatie die woning juist niet geschikt vindt. De 1" generatie denkt 

dat het irreëel is om van de kinderen te verwachten dat ze later voor de 

ouders gaan zorgen en om daarvoor in dergelijke woning te wonen. Een ander 
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woonvorm die ook positief wordt beoordeeld door de 2° generatie, maar 

minder door de 1e generatie is de aanleunwoning. De 2" vindt het prettig dat 

ze daar gebruik kunnen maken van de diensten van het verzorgingshuis en dat 

ze snel geholpen worden wanneer er wat gebeurt (veilig) . De 1" generatie 

denkt daar echter niet aan. 

Wat betreft de woningindeling zijn er enkele verschillen om op te merken met 

betrekking tot de keuken en de hal. De 2e generatie heeft er namelijk geen 

moeite mee om de keuken via de woonkamer te bereiken, terwij I de 1 e 

generatie wel wil dat de keuken bereikbaar is vanuit de hal. Daarnaast vindt 

de 2e generatie het fijn om een ruime hal te hebben in de woning vanwege de 

bewegingsvrijheid bij het binnenkomen. Daarnaast spelen de culturele 

aspecten ook een belangrijke rol bij de wens voor een ruime hal (voor uitleg: 

zie Marokkanen op pagina 69). De onderzoekster denkt dat de 1e generatie 

Turkse ouderen dat ook belangrijk vinden, omdat zij meer gebonden zijn aan 

hun culturele achtergrond. Bovencjien heeft de 2e generatie dergelijke 

tradities meegekregen van de 1" generatie, wat betekent dat de 1 e generatie 

dat ook belangrijk hoort te vinden. De reden waarom zij dat niet hebben 

benoemd, is dat ze mogelijk al in een woning wonen met een voldoende grote 

hal. 

Surinamers 

Het blijkt uit tabel 5.4 dat zowel de 1" als de 2e generatie Surinamers het 

belangrijk vinden dat er minimaal een logeerkamer aanwezig moet zijn om 

hun familie op te kunnen vangen. Daarnaast vinden beide generaties dat de 

keuken ruim en gesloten hoort te zijn. De 2< generatie heeft aangegeven dat 

ze een ruime woonkamer wil om gasten te kunnen ontvangen . Maar als dat 

ten koste gaat van de oppervlakte van de keuken, kiezen ze ervoor om een 

grote keuken te hebben in plaats van een grote woonkamer. Beide generaties 

beschouwen de keuken als één van de belangrijkste ruimte in de woning en is 

het tevens een ontmoetingsruimte voor de meeste Surinamers. Daarnaast 
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willen beide generaties dat de woning beschikt over een achtertuin, zodat ze 

ruimte hebben om te ontspannen . 

Veel wensen van de 1e en 2e generatie komen overeen wanneer het gaat over 

de favoriete woonvorm (zie tabel 5.5) . Beide groepen beoordelen namelijk de 

kangoeroewoning positief, terwijl ze geen behoefte hebben om bij hun 

kinderen in één huis te wonen. Een kangoeroewoning is toch anders, omdat 

ze in dergelijke woonvorm zelfstandig kunnen wonen (meer privacy) en 

tegelijkertijd in de buurt zijn van hun kinderen . Voornamelijk als ze in de 

toekomst gaan pendelen, hebben beide generaties behoefte aan een 

woonvorm waar er met de kinderen samengewoond kan worden (met 

behoud van privacy). Een eigen woning blijven huren brengt nadelen met zich 

mee, namelijk leegstand en overbodige huurkosten in de maanden dat ze er 

niet zijn. Bovendien kan er in dergelijke woning wederzijdse zorg aangeboden 

worden. Een andere woonvorm waar beide generaties dezelfde mening 

erover hebben is het verzorgingshuis . Beide groepen hebben een zeer 

negatieve beoordeling daarover. 

Wat opvallend is aan tabel 5.4 is dat de 2e generatie migranten, die deel 

hebben genomen aan de interviews, meer wensen hebben betreffende de 

woningindeling dan de 1e generatie (bijv. een grote badkamer en een 

gescheiden toilet en badkamer). Wellicht dat de 2" generatie meer voor hun 

wensen opkomen dan de 1 e generatie. Bij de 1 e generatie zijn ze minder 

gewend om hun wensen uit te spreken (onbeleefd) . Daarnaast kan het zijn dat 

er aan de 2e generatie meer gespecificeerd werd gevraagd over hoe zij later 

willen wonen . Over de gewenste woonvormen zijn er ook een aantal 

verschillen te concluderen. Een groot deel van de 1 e generatie Surinaamse 

ouderen wil door middel van woningaanpassingen zo lang mogelijk in hun 

huidige woning wonen, omdat zij daaraan gewend zijn . De 2e generatie heeft 

echter minder behoefte eraan om in hun huidige (meergezins)woning te 

woning, omdat ze juist wat anders willen dan wat ze gewend zijn. Een ander 



woonvorm wat bij de 1 • generatie positief wordt beoordeeld, is het 

groepswonen . De 2" generatie heeft daarentegen geen behoefte om met 

gelijkgestemden in één woongroep te wonen, omdat ze liever zelfstandig 

tussen verschillende culturen willen wonen. Daarnaast vindt de 2" generatie 

dat het belangrijk is om te integreren in de Nederlandse samenleving. Volgens 

tabel 5.5 wil het merendeel van de 2" generatie Surinamers later het liefst 

naar een gelijkvloerse seniorenwoning. De 1 • generatie heeft echter geen 

mening gegeven over de gelijkvloerse seniorenwoning. Wellicht dat het een 

minder opvallende woonvorm is waar de Surinaamse ouderen (1 • generatie) 

neutraal ertegenover staan. De ouderen hebben namelijk niet laten merken of 

ze een gelijkvloerse seniorenwoning negatief of juist positief vinden in 

vergelijking met de andere woonvormen. 

Antillianen 

Het blijkt uit tabel 5.4 dat de wensen van de 1" en de 2" generatie 

overeenkomen betreffende de extra kamer voor logees, een ruime keuken om 

(met meerdere personen tegelijkertijd) uitgebreid te koken en de 

aanwezigheid van de tuin om in de zomer buiten te kunnen ontspannen. 

Daarnaast is het aan tabel 5.5 te zien dat de 1• en de 2• genera tie Antillianen 

het fijn vinden om in hun huidige woning of in een kangoeroewon ing te 

wonen. Beide generaties vinden dat het verzorgingshuis en de 

mantelzorgwoning niet gesch ikt zijn om lat er in te wonen . In een 

verzorgingshuis raken ze hun vrijheid kwijt en krijgen ze bovendien vaak te 

horen dat de ouderen daar verwaarloosd worden. Een mantelzorgwoning is te 

klein om in te wonen . 

Het is opvallend dat de 1 • generatie Antillianen een gesloten keuken wil, 

terwijl het merendeel van de 2• generatie daar geen behoefte aan heeft. 

Volgens de 2• generatie zijn de woningen op de Nederlandse Antillen ook niet 

ingericht met een gesloten keu ken. Een open keuken creëert volgens de 2• 

generatie meer ruimte in de woning (optimale bewegingsvrijheid) en is het 

toegankelijker voor bijvoorbeeld rolstoelgebru ikers. Daarnaast is de 

communicatie tussen de ouderen in de woning beter in een woning met open 

ruimtes. Vaak worden Antill ianen en Surinamers samen in één groep 

geïnterviewd, omdat ze veel dingen gemeen hebben betreffende de cultuur. 

Wellicht dat de wensen van de Surinaamse ouderen over zijn genomen voor 

de Antilliaanse ouderen. Surinamers zijn namelijk wel gewend om een 

gesloten keuken te hebben (vanuit Suriname). 

De 2" generatie heeft in vergelijking met de 1 ogeneratie meer wensen over de 

woningindeling. Ze willen namelijk een ruime woonkamer en badkamer. 

Daarnaast vindt de 2" generatie het fijn dat het toilet niet gelegen is in de 

badkamer en dat de woning gelijkvloers en genoeg bergruimte zowel 

binnenshuis als buitenshuis heeft . De 2" generatie neemt hun eigen ouders (1" 

generatie) als voorbee ld en weten daarom dat ze later behoefte aan die 

woningindelingen hebben. Ze zien bijvoorbeeld dat hun ouders moeite 

hebben met trappen lopen en dat ze meest al veel voedsel inkopen om in huis 

te bewaren (de ouderen hoeven dan minder vaak boodschappen te doen). 

Het is daaruit af te leiden dat ook de 1" generatie het wellicht fijn vinden om 

in een woning te wonen met de won ingkenmerken die de 2" generatie heeft 

aangevuld. 

Een opvallend verschi l t ussen de 1" en 2" generatie is dat de 1" generatie de 

woongroep als favoriete woonvorm beschouwt, terwijl de 2° generatie er juist 

niet voor kiest om met gelijkgestemden een woongroep te delen . Verder 

worden de gelijkvloerse seniorenwoning en de aanleunwoning positief 

beoordeeld, terwijl de 2" generatie geen oordeel daarover hebben . Wellicht 

zijn die woonvormen in vergelijking met de overige woonvormen niet 

interessant of opval lend genoeg om hun mening daarover geven. 
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5.6.3.2 De woonomgeving 

Over het algemeen hechten zowel de 1 e als de 2e generatie Turkse, 

Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse ouderen (die niet remigreren) veel' 

waarde aan de aanwezigheid van de kinderen, familie en mensen met 

dezelfde afkomst in de wijk waar ze wonen. Echter, de 2• generatie wil niet 

dat de wijk alleen maar uit mensen met dezelfde afkomst bestaat, maar dat 

de wijk meer multicultureel is. Wellicht dat de 2" generatie hier is opgegroeid 

en gewend is geraakt aan de multiculturele samenleving in Nederland. 

Daarnaast heeft de 2• generatie minder moeite met de Nederlandse taal, 

waardoor de communicatie met mensen vanuit een ander cultuur beter 

afgaat dan de 1" generatie. Verder vinden beide generaties het fijn om in de 

buurt te wonen van de voorzieningen voor de dagelijkse en medische 

behoeften . 

Zowel de 1• als de 2• generatie Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en 

Antilliaanse migranten willen het liefst in de huidige wijk blijven wonen, 

omdat ze momenteel al in de buurt wonen met de bijbehorende wensen 

(mensen en voorzieningen) die in tabel 5.6 staan vermeld. De 2• generatie had 

bovendien bij het zoeken naar een andere woning (toen ze uit huis gingen). er 

rekening mee gehouden om in de buurt te blijven wonen van hun ouders, 

familie en/of vrienden . Ze blijven daardoor vaak in de wijk wonen waar ze 

opgegroeid zijn. Daarnaast willen beide generaties liever niet in het centrum 

wonen (in verband met de drukte) maar aan de rand van het centrum om toch 

gemakkelijk en snel gebruik te kunnen maken van de voorzieningen in het 

centrum. De wijk waar het merendeel van zowel de l p als de 2• generatie 

oudere migranten momenteel in woont, is gelegen aan de rand van het 

centrum. Dat is de gewenste ligging en mede daardoor willen zij niet weggaan 

uit de wijk. 
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Marokkanen 

Uit tabel 5.6 is af te lezen dat ook de wensen met betrekking tot de culturele 

voorzieningen voor zowel de 1• als de 2• generatie Marokkaanse ouderen van 

belang zijn . Die culturele voorzieningen zijn belangrijk, omdat beide 

generaties zich streng aan hun geloof vasthouden en daardoor die 

voorzieningen vaak bezoeken . Bovendien hebben islamieten meer behoefte 

om een moskee te bezoeken naarmate ze ouder zijn (meer vrije tijd en ze 

staan er eerder bij stil wat het leven voor zin heeft, waardoor ze vaker gaan 

bidden) . 

Een opmerkelijk verschil tussen de twee groepen Marokkanen is de rust in de 

wijk. De 1• generatie wil namelijk in een rustige wijk wonen, terwijl de 2• 

generatie denkt dat de rust in de wijk ten koste gaat van de gezelligheid van 

de wijk . Doordat een gezellige wijk de prioriteit krijgt, vindt het merendeel van 

de 2• generatie het niet van belang dat de wijk rustig moet zijn. Daarnaast 

denkt de 2• generatie dat een (te) rustige wijk er verlaten uit zal zien. Wat ook 

verschilt tussen de twee generaties is de wens rond groenvoorzieningen in de 

buurt waar ze wonen. De 2• generatie heeft aangegeven in de buurt te willen 

wonen van groenvoorzieningen en/of een park om daar in hun vrije tijd te 

kunnen wandelen. Blijkbaar ziet de 1• generatie dit minder als een wens, 

waardoor ze dat niet hebben aangegeven (noch in de literatuur noch tijdens 

de interviews). Een ander mogelijke verklaring heeft te maken met de 

verschillende leefstijlen van de twee generaties. Volgens de literatuur zijn de 

1• generatie Marokkaanse vrouwen over het algemeen huisvrouwen die 

weinig deelnemen aan de maatschappij en de samenleving (ze blijven meestal 

thuis). De 2• generatie Marokkaanse vrouwen die deel hebben genomen aan 

het onderzoek hebben in de meeste gevallen een betaalde en/of 

vrijwilligerswerk. Ze zijn anders ingesteld en gaan ook vaker naar buiten . 

Wellicht heeft dat bij de Marokkaanse vrouwen een invloed gehad op de 

mening betreffende de groenvoorzieningen en/ of park in de woonomgeving . 



Turken 

Turkse ouderen (zowel de 1 e als de 2• generatie) hebben naast de 

voorzieningen voor de dagelijkse, medische en culturele behoeften ook 

behoefte aan voorzieningen met betrekking tot vrijetijdsbestedingen 

(ontspanning en ontmoeting). Beide generaties willen een bibliotheek en veel 

groenvoorzieningen (een park) in de buurt hebben om daar (een deel van) 

hun vrije tijd te besteden. 

Verder vindt de 1• generatie het prettig om een Turkse ontmoetings-I 

activiteitencentrum in de buurt te hebben. De 2• generatie wil ook een 

ontmoetingscentrum in de buurt hebben, maar het hoeft niet alleen bestemd 

te zijn voor Turkse ouderen (meerdere culturen mogelijk). Zoals er eerder is 

vermeld, is de 2• generatie beter in de Nederlandse taal waardoor het voor 

hen gemakkelijker is om te communiceren met mensen die niet van Turkse 

afkomst zijn. Bovendien is de 2e generatie opgegroeid in een Nederlandse 

samenleving, waardoor ze gewend zijn om met meerdere culturen om te gaan 

(ook niet-Turkse vrienden). Dat zou invloed kunnen hebben op de wens om 

alleen met gelijkgestemden om te gaan of juist niet. 

Surinamers 

Ook de 1 e en de 2e generatie Surinamers hebben veel wensen 

gemeenschappelijk betreffende de woonomgeving (zoals eerder is vermeld) . 

Wat betreft de voorzieningen die aansluiten op hun cu lturele achtergrond, wil 

zowel de 1 e als de 2° generatie dat er een toko in de buurt is. Surinamers in 

Breda gaven aan dat ze momenteel naar Rotterdam of Den Haag moeten gaan 

om Surinaamse voedingsmiddelen te kunnen kopen. 

Het verschil tussen de twee groepen Surinamers is dat de 2e generatie het niet 

nodig vindt om een kerk in de buurt te hebben. Wellicht is het merendeel van 

de 1e generatie Surinamers die benaderd zijn christenen en heeft de 2• 

generatie een ander geloof waardoor de 2• generatie geen behoefte heeft om 

kerk in de buurt te hebben. Volgens de literatuur is 40,7 % van de Surinaamse 

bevolking christen (Wikipedia, 2011). Daa rnaast kan het ook zijn dat de 2" 

generatie minder aan hun religie hecht (minder gelovig) en daarom de 

aanwezigheid van een kerk minder van belang vindt. Een ander verschil tussen 

de 1" en de 2" generatie is het kenmerk van de woonomgeving. Het blijkt uit 

tabel 5.6 dat de 1" generatie in een rustige wijk wil wonen. Het merendeel van 

de 2" generatie vindt het fijn dat de wijk alleen in de avond rustig is (niet 

overdag). Een rustige w ijk is volgens hen t e saai om erin te wonen. Verder 

denkt de 2• generatie dat de ouderen er juist baat bij hebben om in een 

gezellige en levendige wijk te wonen . Ze hebben bijvoorbeeld uitzicht op de 

spelende kinderen die vervolgens positief bijdraagt aan de st emming van de 

ouderen (vrolijk en jeugdig). Verder geeft de 2" generatie aan dat Surinamers 

over het algemeen van drukte houden (veel gasten en vaak bezoek), waardoor 

een drukke wijk beter bij ze past. 

Antillianen 

De gewenste woonomgeving van de 1 e generatie ziet er over het algemeen 

het zelfde uit als die van de 2" generatie. De culturele voorzieningen die beide 

generaties fijn vinden om in de buurt te hebben, zijn een toko en een kerk. 

Echter, de 2' generatie vindt het ook voldoende om een ru imte (niet in de 

vorm van een kerk) in bijvoorbeeld het buurthuis te hebben waar Antill ianen 

bij elkaar kunnen komen om te bidden . 

Naast de wensen die vermeld zijn voor de 1 c generatie, wil de 2" generatie ook 

een activiteitencentrum in de buurt hebben waar zowel Antilliaanse als 

andere ouderen heen kunnen gaan . Verder vindt de 2• generatie het 

belangrijk dat de wijk voornamelij k in de avond rustig is. 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In dit hoofdstuk worden de conclusies met betrekking tot de 

onderzoeksresultaten beschreven. Die conclusies zijn gemaakt op 

basis van de probleemstelling die in het eerste hoofdstuk 

beschreven staat. Aan de hand van die conclusies kan er een aantal 

aanbevelingen gedaan worden die ook in dit hoofdstuk worden 

vermeld. 



6.1 CONCLUSIES 

Zoals er eerder is vermeld, zijn de conclusies gevormd op basis van de hoofd
en deelvragen die in de probleemstelling vermeld zijn. De hoofdvraag van dit 
onderzoek is als volgt geformuleerd: 

"Wat zijn de woonwensen en woonbehoeften vandele en 2" generatie oudere 
migranten in Nederland en hoe kunnen die wensen en behoeften vertaald 
worden naar geschikte woonvormen in Nederland? " 

Geconcludeerd kan worden dat de vraag naar ouderenvoorzieningen gaat 

toenemen, omdat het aantal oudere migranten enorm gaat groeien in de 

komende jaren. De leefomstandigheden en de cu lt uu r van deze ouderen zijn 

over het algemeen anders dan die van de autochtone ouderen en zijn 

vervolgens van invloed op de vraagzijde. Surinaamse en Antilliaanse ouderen 

(voornamelijk vrouwen) vormen een kwetsbare groep wanneer ze niet meer 

voor zichzelf kunnen zorgen, omdat bijna de helft van hen alleenstaand is. 

Marokkaanse en Turkse ouderen wonen over het algemeen in een groot 

gezinsverband hetgeen bijdraagt aan een relatief slechte financiële positie van 

de ouderen en de slechte huisvesting (Marokkaanse ouderen wonen 

gemiddeld in een huishouden van vier personen en Turkse ouderen in een 

huishouden van ongeveer drie personen). Alle personen in het huishouden 

moeten namelijk vaak van één inkomen leven dat meestal lager is dan het 

modaal inkomen. Surinaamse en Antilliaanse ouderen hebben over het 

algemeen een betere inkomens- en arbeidspositie, doordat zij vaak hoger 

opgeleid zijn en de Nederlandse taal beter beheersen. Toch is de financië le 

positie van het merendeel van hen slechter dan die van de autochtone 

ouderen. Het aanbod (rond wonen en zorg) moet daarom passen binnen het 

beperkte budget van de oudere migranten. Het is namelijk niet te verwachten 

dat het inkomen van oudere migranten in de komende jaren gaat stijgen. De 

slechte financiële situatie van de oudere migranten kan daardoor een 

belemmering zijn om een gewenste en geschikte huisvesting voor hen te 

creëren. 

Met bet rekking tot de woonsituatie van oudere migranten kan er 

geconcludeerd worden dat er verandering moet komen aan de aanbodzijde 

betreffende de grootte en de kwaliteit van de woningen waar oudere 

migranten in wonen. Oudere migranten hebben namelijk over het algemeen 

een slechte huisvesting; ze wonen vaak in een goedkope huurwoning die 

slecht geïsoleerd is en/of die niet geschikt gemaakt kan worden voor mensen 

met beperkingen. 

In vergelijking met autochtone ouderen wonen Turkse en Marokkaanse 

ouderen, gevolgd door Surinaamse en Ant illiaanse ouderen in een krappe 

woning (klein oppervlakte per bewoner). Daarnaast woont bijna de helft van 

de Marokkaanse en Turkse ouderen en ongeveer een derde van de 

Surinaamse en Antilliaanse ouderen in woning die moeilijk bereikbaar is (een 

flat zonder lift) . Ook hebben Turkse en Marokkaanse ouderen in vergel ijking 

met Surinaamse en Antilliaanse ouderen vaker last van fysieke aandoeningen 

die van invloed zijn op de mobiliteit, de uiterlij ke verzorging en de 

huishoudelijke dagelij kse levensverrichtingen. In feite geven zij zoveel 

beperkingen aan dat het voor velen van hen moeilijk zal zijn om zelfstandig te 

functioneren binnen een woning. Hoewel oudere migranten relat ief veel 

lichamelijke beperkingen hebben en vaak in een voor ouderen ongeschikte 

woning wonen, maken ze toch weinig gebruik van woningaanpassingen . 

Wellicht dat ze niet bewust zijn van de mogel ijkheden en/ of bang zijn voor 

een huurverhoging, nadat de woning is aangepast. Woningaanpassingen gaan 

namelijk vaak gepaard met een huurverhoging. Ook wordt er bij na geen 

gebruik gemaakt van het verzorgingshuis. 

Veel Turkse en Marokkaanse ouderen hebben een koopwoning in hun 

herkomstland. Wellicht dat zowel de 1" als de 2° generatie oudere migranten 

daardoor gemakkelij k en graag pendelen tussen Nederland en hun 

herkomstland. In hun herkomstland hoeven ze namelijk geen zorgen te maken 

over een verblij fplaats (ook in Nederland niet, omdat ze de huur van hun 

woning blijven betalen). Het feit dat oudere migranten vaak pendelen en dus 
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een aanzienlijk periode wegblijven uit Nederland zorgt ervoor dat ze onnodig 

huur betalen (terwijl ze een beperkt inkomet~ hebben) voor de woning in 

Nederland en dat de woning lang leeg staat. Naast pendelen, zijn er ook 

oudere migranten (1• en 2• generatie) die willen remigreren. Zij willen hun 

familie in Nederland blijven zien door jaarlijkse terugkeer. Wanneer het 

verblijf te lang wordten/of de woning van hun kinderen is te klein, zijn ze van 

plan om in een vakantiewoning te verblijven (vaak hoge kosten). De vraag 

naar goedkope woonalternatieven die aansluiten op het pendelend gedrag 

van oudere migranten zal dus stijgen . 

Verder is er ook vraag naar betaalbare woonvorm.en waar de ouderen samen 

met hun kinderen onder één dak kunnen wonen met behoud van privacy. 

Oudere migranten willen over het algemeen in de buurt van hun kinderen 

wonen, maar niet bij de kinderen in huis wonen. Zij vinden het namelijk 

belangrijk dat ieder voldoende privacy heeft. Ze willen ook niet bij de kinderen 

in de tuin wonen (in een mantelzorgwoning), omdat ze vaak te trots zijn om 

daar te wonen. Een deel van de 1 • generatie Marokkaanse ouderen eist dat ze 

verzorgd gaan worden door hun kinderen en dat ze bij hun kinderen in huis 

wonen wanneer ze zorgbehoevend zijn . De 2• generatie Marokkanen zijn 

bereid om hun ouders in huis te nemen wanneer hun ouders dat willen. Het 

probleem is vaak dat de huisvesting van de kinderen het vrijwel onmogelijk 

maakt om dit waar te maken, omdat de kinderen vaak in een woning wonen 

die niet geschikt is voor ouderen (niet gelijkvloers etc.). Daarnaast is het 

mogelijk dat ze geen extra ruimte (slaapkamer) in de woning hebben voor hun 

ouders. Dit kan leiden tot een lage klanttevredenheid en een hoge 

verhuisgeneigdheid. 

Ongeacht dat de 2• generatie in Nederland is opgegroeid, komen veel wensen 

en behoeften van de 1 • en 2• generatie oudere migranten overeen 

betreffende de gewenste woningindeling en de culturele voorzieningen die ze 

in de buurt willen hebben (zie bijlage 8). Concluderend kan gesteld worden 

dat beide generaties zich nog hechten aan hun cultuur. Opvallend is dat de 2• 
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generatie meer voor hun wensen opkomt dan de 1 • generatie oudere 

migranten. 

"Religie" is een belangrijk begrip bij het ontwerpen van een Marokkaanse en 

Turkse woning. Zij vinden het belangrijk dat de woonkamer en de 

hoofdslaapkamer ruimte bieden om daar te kunnen bidden. "Reinheid" en 

"gemak" zijn aanvullende begrippen daarbij. De bidruimtes dienen schoon 

(rein) te zijn en worden daarom niet met schoenen betreden. De hal moet 

daarom ruimte bieden om daar de schoenen op te bergen, zonder dat de 

toegankelijkheid belemmerd wordt. Verder dienen de ruimtes waar er rituele 

handelingen gedaan moeten worden rein, toegankelijk en 

gebruikersvriendelijk ingericht worden . Die ruimte moet daarom niet 

beschikken over voorzieningen die, in hun ogen, de reinheid schaden. 

Daarnaast vinden Turkse en Marokkaanse ouderen het fijn als de rituele 

handelingen gemakkelijk verricht kunnen worden. 

Marokkaanse ouderen (1 • en 2• generatie) zijn nog erg conservatief in 

vergelijking met de overige groepen. Dat is te merken aan de woonwens die 

zowel de 1 e als de 2• generatie heeft betreffende het waarborgen van de 

scheiding tussen de mannelijke en vrouwelijke gasten. Een gewenste woning 

(voor ouderen) volgens de Surinaamse respondenten typeert zich 

voornamelijk door de grote keuken. Dit is een "ingebakken" ruimte die in hun 

cultuur niet mag ontbreken. De keuken heeft verschillende functies bij de 

Surinaamse ouderen; eetruimte, kookruimte en ontmoetingsruimte. De 

keuken is ook voor de Antilliaanse mensen een belangrijke ruimte, maar dan 

in mindere mate dan bij de Surinaamse ouderen. Wat verder geconcludeerd 

kan worden, is dat Surinaamse en Antilliaanse ouderen minder actief zijn in de 

tuin en daarom willen zij een onderhoudsarme tuin. 

"Visite" is belangrijk en daar moet rekening mee gehouden worden bij de 

inrichting van de woning voor alle vier de groepen oudere migranten (zowel 

de 1• als de 2• generatie). De ontmoetingsruimtes moeten ruim genoeg zijn 

om visite te ontvangen en er moet ruimte zijn om logees op te vangen. 



Voor de keuze van de woonomgeving kan de formule 3V+S ontwikkeld 

worden. De 3 V's staan voor "vertrouwen", "veiligheid" en "voorzieningen" in 

de wijk. DeS staat voor de "sociale contacten" in de w ijk. Vaak wonen oudere 

migranten in een wijk waar andere migranten met dezelfde achtergrond 

wonen. Zij hebben veel contacten in de wijk en voelen ze zich daarom meer 

vertrouwd in de woonomgeving. Pas wanneer ze zich vertrouwd voelen in de 

wijk, voelen ze zich veilig. Daarnaast willen ze graag in de buurt wonen van 

voorzieningen voor de dagelijkse benodigdheden en die aansluiten op hun 

cultuur. Dat is de reden waarom de meeste oudere migranten (zowel de 1 e als 

de 2e generatie) zo lang mogelij k in hun huidige won ing wil wonen. Omdat ze 

meestal lang in dezelfde wijk hebben gewoond, hebben ze veel sociale 

contacten opgebouwd en voelen zich daarin vertrouwd en veilig. Verder 

wonen ze vaak in een wijk die voorzien is van de benodigde voorzieningen. 

Wat betreft de woonvormen voor ouderen kan er geconcludeerd worden dat 

zowel de 1• als de 2e generatie oudere migranten weinig tot niet op de hoogte 

zijn van de mogelijke ouderenvoorzieningen in Nederland. Beide generaties 

zijn namelijk onbekend met de meeste woonvormen voor ouderen; 

voornamelijk de woongroep, de kangoeroewoning en de mantelzorgwoning 

zijn onbekende woonvormen bij hen. Daarnaast zijn de 2e generatie 

migranten beter geïntegreerd in de Nederlandse samenleving dan de 1 e 

generatie oudere migranten . De 2• generatie heeft namelijk minder behoefte 

aan een woongroep waar samengewoond kan worden met gelij kgestemden 

dan de 1 • generatie. Zij wonen liever tussen verschillende nationaliteiten. 

Echter, de 2• generatie Marokkanen beschouwen de woongroep nog steeds 

als een mogelijke woonvorm om later in te wonen. Verder zu llen de 

verzorgingshuizen in Nederland aantrekkelijker gemaakt moeten worden voor 

oudere migranten (meer aansluiten op hun cultuur). Zoals er eerder is 

vermeld, wonen oudere migranten vrijwel niet in het verzorgingshuis. Zowel 

de 1 • als de 2• generatie heeft een negatief beeld daarover (slechte verzorging 

en een onaangename uitstraling). Een Nederlands verzorgingshuis ziet er te 

"wit" uit. In de Nederlandse verzorgingshuizen werken meestal alleen maar 

Nederlandse hulpverleners die de cultuur van de oudere migranten niet 

kennen. Verder zien de meeste verzorg ingshuizen er te zake lij k en verlaten uit 

door de (kille) wittinten in en rondom het gebouw. Het imago en het uiterl ijk 

van de verzorgingshuizen moeten daarom positief veranderen. 

6.2 ÄAI\IBEVELINGEN 

Op basis van de conclusies die hiervoor beschreven staan, kan er een zevental 

aanbevelingen gedaan worden die tevens antwoord geven op het tweede deel 

van de hoofdvraag. 

:;.. Wonen op maat 

Met wonen op maat wordt voornamelijk bedoeld dat oudere migranten in 

een ruimere woning moeten wonen, omdat zij (voornamelijk Marokkaanse en 

Turkse ouderen) vaak een grote huishoudenomvang hebben. Daa rnaast moet 

de kosten van de woning ook op maat zijn, omdat zij vaak een inkomen 

hebben dat onder de modale grens ligt. Het is van belang om voornamel ijk 

voor de Marokkaanse en Turkse ouderen een woning op maat te ontwikkelen, 

of er rekening mee te houden in de woningtoewijzing dat zij een ruime en 

tegelijkertijd goedkope woning nodig hebben. 

, Transnationaal wonen 

Doordat oudere migranten vaak ervoor kiezen om te remigreren of pendelen 

t ussen Nederland en hun herkomstland komt het voor dat zij onnodig huur 

betalen, terwijl ze een beperkt inkomen hebben. Daarnaast ontstaat er 

leegstand in de woningen, waardoor de kans op inbraak groter is in de 

woningen van oudere migranten die pendelen. Zowel de woningcorporatie als 

de bewoner heeft daar schade van. De woningcorporaties beschikken dan 

over woningen in een "onveilige" wijk (imago schade) en hebben extra kosten 

voor het herstel len van de schade van de woning. De bewoners verliezen hun 

veiligheidsgevoel in hun woning. Woningcorporaties moeten daarom met 

al,ternatieven op de markt komen die aansluiten bij het pendelend gedrag van 
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oudere migranten waardoor een win-win situatie gecreëerd kan worden. 

Wellicht dat er een woonalternatief ontwikkeld kan worden waarbij de 

woning gedeeld wordt. Surinaamse en Antilliaanse gaan vaak in de 

wintermaanden terug naar hun herkomstland, terwijl Turkse en Marokkaanse 

ouderen dat vaak in de zomermaanden doen . Het is echter niet eenvoudig om 

dergelijk woonconcept te realiseren, omdat Surinaamse en Antilliaanse 

ouderen andere wensen hebben betreffende de woningindeling dan de 

Turkse en Marokkaanse ouderen. Het is daarom niet te garanderen dat een 

gedeelde woning succesvol zal zijn bij deze groepen. Daarnaast kunnen er 

shortstayers ontwikkeld worden voor de oudere migranten die remigreren en 

hier in Nederland op vakantie gaan . Met shortstayers worden (kleine) 

betaalbare wooneenheden bedoeld waar de ouderen in de maanden dat ze in 

Nederland zijn, kunnen verblijven . Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de 

anti-kraak woningen die tijdelijk beschikbaar gesteld kunnen worden voor die 

ouderen. Het omgekeerde zal tevens mogelijk zijn. Projectontwikkelaars 

kunnen in het herkomstland van de oudere migranten shortstayers 

ontwikkelen waar de ouderen in de maanden dat ze teruggaan kunnen 

verblijven. Het merendeel van de 2• generatie geeft namelijk aan dat ze willen 

pendelen, maar niet iedereen van hen beschikt over een eigen verblijfplaats in 

hun herkomstland. 

,.. Flexibel wonen 

Elk groep heeft zijn eigen wensen op basis van hun cultuur en religie . 

Marokkaanse ouderen vinden bijvoorbeeld de scheiding belangrijk wanneer er 

mannelijke en vrouwelijke gasten aanwezig zijn . Flexibele schuifwanden in de 

woning zorgen ervoor dat de ouderen, wanneer er geen gasten zijn, een 

maximale bewegingsvrijheid hebben in de woning. Als er gasten zijn die 

gescheiden willen zitten van de mannen, kunnen ze de woningindeling 

gemakkelijk aanpassen. Ouderen wonen over het algemeen in een kleine 

woning. Het scheiden van ruimtes kan de bewegingsvrijheid van ouderen 

beperken . Schuifbare scheidingswanden scheiden de ruimtes alleen wanneer 
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het van pas komt. Surinaamse en Antilliaanse ouderen vinden het 

voornamelijk van belang om een grote keuken te hebben. Het is vrijwel 

onmogelijk om voor elk doelgroep een aparte woning te bouwen. Uitklapbare 

en/ of schuifwanden bieden een oplossing waarbij elk doelgroep hun eigen 

woning naar wens in kan delen. 

~ Meer betaalbare kangoeroewoningen 

Zoals er eerder is vermeld, wonen oudere migranten (zowel de 1 • als de 2• 

generatie) graag in de buurt van hun kinderen met behoud van privacy. 

Bovendien wil een deel van de Marokkaanse ouderen bij hun kinderen 

inwonen. De huisvesting van de kinderen maakt het helaas onmogelijk om de 

ouders in huis te nemen. Woonconcepten zoals de kangoeroewoning zullen 

een oplossing kunnen bieden om twee gezinnen onder één dak te huisvesten 

(ze wonen samen met behoud van privacy). Echter, er zijn tegenwoordig niet 

veel van dergelijke woningen in Nederland gerealiseerd die in de huursector 

vallen. Wellicht dat woningcorporaties hun portfolio kunnen uitbreiden met 

dergelijke woningen . Een tweede mogelijkheid is dat er rekening mee 

gehouden wordt tijdens de woningtoewijzing dat de ouderen naa st de 

kinderen komen te wonen (of een paar deuren verder). Het wonen naast 

elkaar brengt veel voordelen met zich mee. De ouderen hoeven namelijk niet 

naar een verzorgingshuis, zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen. 

Daarnaast kunnen de bewoners op elkaars woning letten wanneer iemand 

afwezig is. Ten slotte is er interactie tussen jong en oud, waardoor de oudere 

migranten minder eenzaam zijn . 

}> Breng kleur aan de zorg 

Oudere migranten willen over het algemeen niet naar een verzorgingshuis, 

terwijl een woongroep met gelijkgestemden (waar ze ook zorg aangeboden 

krijgen) wel gewenst is om in te wonen. Wellicht heeft de naam 

"verzorginghuis" een slecht imago gecreëerd bij oudere migranten . 

Surinaamse en Antilliaanse ouderen vinden dat de ouderen daar weinig met 



respect behandeld worden, omdat de verzorgers hun cultuur niet kennen. 

Ook de Marokkaanse ouderen zijn onzeker over de verzorging in een 

verzorgingshuis . Daarnaast beheerst de 1 e generatie de Nederlandse taal 

slecht, waardoor communicatie tussen de verschillende ouderen (onderling) 

en verzorgers moeilijk kan verlopen. Er moet daarom gestimuleerd worden 

om meer jongeren met een buitenlandse afkomst de zorg in te laten gaan. 

Omdat zij de taal spreken en de cultuur kennen, zullen ze oudere migranten 

beter kunnen verzorgen. 

Buiten de zorg, zijn de oudere migranten ook ontevreden over de uitstraling 

van de Nederlandse verzorgingshuizen. Ze zijn namelijk meestal kil en sober 

ingericht met het gebruik van veel wit- en grijstinten; er is weinig "kleur" en 

"fleur". De verzorgingshuizen moeten zowel van buiten als van binnen meer 

(warme) kleuren bevatten (bijvoorbeeld rode bakstenen in plaats van w itte 

bakstenen) en een huiselijke inrichting hebben, waardoor de ouderen een 

warm en gezellig gevoel erbij krijgen. Het is ook belangrijk dat het gebouw 

omringd wordt door veel groenvoorzieningen . Wellicht dat de 

verzorgingshuizen na al die aanpassingen een andere naam moeten krijgen, 

omdat oudere migranten over het algemeen weinig bekend zijn met de 

ouderenvoorzieningen. Zij zullen dan ook niet op de hoogte zijn dat de 

verzorgingshuizen een ander imago hebben gekregen . 

);> Duurzaam bouwen 

Wanneer er woongroepen ontwikkeld gaan worden die aansluiten op de 

woonwensen van de 1• generatie oudere migranten moet er rekening mee 

gehouden worden dat die woongroepen gemakkelijk om te bouwen zijn voor 

andere functies/doelgroepen. Een woongroep is alleen voor de 1 e generatie 

oudere migranten interessant en zal over ongeveer 30 jaar zijn waarde 

kunnen verliezen. Echter, de Marokkaanse woongroep zal nog wel kunnen 

functioneren, omdat er ook vanuit de 2• generatie vraag naar is (maar dan in 

mindere mate dan bij de 1• generatie). 

:; Informatie avonden 

Zoals er eerder is vermeld zijn zowel de 1" als de 2• generatie oudere 

migranten wem1g bekend met de woonvoorzieningen en/of 

woningaanpassingen die bestemd zijn voor de ouderen in Nederland. Het is 

daarom verstandig om informatie avonden en/of steunpunten te organiseren 

waarbij er mogelijkheden zijn om in hun eigen taal gecommuniceerd wordt 

(voornamelijk bij de 1 e generatie is dit van be lang). 

6.2 .1 A, NBI!VELifll!.iEN VOOR Vt::R!.lER ONOERZ{)IöK 

r Remigratiewens bij de 2" generatie 

Het is erg belangrijk om eerst goed te onderzoeken of de 2° generatie later 

daadwerkelijk wil remigreren en/of pendelen, voordat er woonvormen 

ontwikkeld gaan worden die daarop aansluiten . Wellicht is het een cyclus die 

zich herhaalt. Het is uit de literatuur gebleken dat de 1" generat ie ouderen in 

het verleden hebben aangegeven dat ze niet in Nederland oud willen worden. 

Echter, wanneer er nu aan hen gevraagd wordt (tijdens de interviews) of ze 

w illen remigreren, wil het merendeel van hen dat niet meer. Deze situatie kan 

ook bij de 2e generatie voorkomen. De 2" generatie zal zich pas bewust zijn 

van de goede zorgvoorzieningen in Nederland en het gem is van de kinderen 

wanneer ze zelf oud zijn. De remigratiewens van hen kan in de toekomst 

afwijken dan die van tegenwoordig. 

-,.. Gehechtheid aan de wijk 

Oudere migranten vinden het belangrijk om in de buurt te wonen van hun 

kinderen en hechten veel waarde aan de wijk waar ze wonen (sociale 

contacten en voorzien ingen). Oudere migranten wonen veelal in vooroorlogse, 

vroeg- naoorlogse en stadsvernieuw ingswijken. Wanneer een w ijk 

geherstructureerd wordt, komen zij meesta l t ijdelijk in een andere wijk te 

wonen. Willen ze daarna terugkeren naar de oude vertrouwde wijk? En wat 

als de nieuwe woning, in de tijdelijke w ijk, meer ruimte biedt en een betere 
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kwaliteit heeft? Daarnaast kan het voorkomen dat hun kinderen naar een 

andere stad gaan verhuizen in verband met hun werken/of relatie. Willen de 

ouderen dan ook mee of blijven ze liever in hun huidige wijk wonen? 

Wenselijkheid van de woongroep en de kangoeroewoning 

Zoals er eerder is vermeld is er vanuit de 1• generatie oudere migranten vraag 

naar de woongroep en de kangoeroewoningen. Ook bij de 2e generatie is er 

vraag naar de kangoeroewoning. Waar zullen deze woonvormen moeten 

staan in het geval dat de wijk waar de oudere migranten wonen geen ruimte 

heeft om dergelijke woonvormen te ontwikkelen? En aan welke 

inrichtingseisen zou een kangoeroewoning moeten voldoen om het 

aantrekkelijk te maken voor zowel de ouderen als de kinderen? 

,.. Verzorgingshuis 

Oudere migranten hebben aangegeven wat ze missen aan een verzorgingshuis 

en waarom ze niet graag daarheen willen gaan. Zullen ze wel naar een 

verzorgingshuis gaan als dat voldoet aan alle eisen en wensen van die 

ot.Jderen? In het geval dat ze nog steeds niet daarheen willen gaan; wanneer 

gaan ze dan wel naar een verzorgingshuis? 

, Opzet van het onderzoek 

Het is belangrijk om te weten dat een onderzoek naar de woonwensen van elk 

willekeurige doelgroep voortdurend moet plaatsvinden, omdat de 

woonwensen en woonbehoeften van een mens met de tijd mee 

veranderen/ontwikkelen. Vanuit het oogpunt van representativiteit moet er 

een grotere steekproef genomen worden dan wat er tijdens dit onderzoek 

gedaan is. Bovendien moeten de respondenten uit verschillende steden en 

dorpen van Nederland komen. Een landelijk onderzoek is daarom gewenst om 

valide uitspraken en aanbevelingen te doen voor oudere migranten over het 

algemeen. 
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Daarnaast is het van belang om niet alleen de mondige migranten aan het 

woord te krijgen, maar ook de oudere migranten die nooit mee hebben 

gedaan aan dergelijk onderzoek. Wellicht dat het andere resultaten oplevert, 

omdat zij nooit hun wensen hebben geuit. Het is echter moeilijk om die 

ouderen te bereiken om deel te nemen aan het onderzoek. Het is mogelijk dat 

ze bang zijn dat de resultaten openbaar gemaakt worden en dat hun gegevens 

vermeld worden . Zij kunnen daarom beter benaderd en geïnterviewd worden 

door een bekende persoon (sleutelfiguur) die dezelfde culturele achtergrond 

heeft en dezelfde taal spreekt, zodat die oudere migranten zich daarbij 

vertrouwd voelen. Een bijkomend voordeel wanneer de interviewer dezelfde 

afkomst heeft als de ouderen is dat ze dan minder geneigd zijn om sociaal 

wenselijke antwoorden te geven. De informatie die men verkrijgt, is dan 

betrouwbaarder. Bij de Marokkaanse ouderen (le generatie) is het ook van 

belang om rekening te houden dat zij geïnterviewd worden door een persoon 

van hetzelfde geslacht. Wanneer het niet mogelijk is om het interview af te 

laten nemen door een persoon met dezelfde culturele achtergrond, is het 

toch beter om het interview af te laten nemen door een ander willekeurig 

niet-westerse allochtoon dan een autochtoon. Doordat zij (allochtonen) allen 

een cultuur hebben die afwijken van de doorsnee Nederlander, zullen zij 

elkaar eerder begrijpen. Bovendien wonen ze beiden in een land waar ze niet 

uit afkomstig zijn . De kans dat er sociaal wenselijke antwoorden worden 

gegeven blijft kleiner dan wanneer zij gelnterviewd worden door een 

autochtoon. 

Het is voorgekomen dat allochtone (ouderen)organisaties weerstand hebben 

tegen het helpen bij het werven van respondenten of dat de ouderen zelf niet 

(meer) willen deelnemen aan een onderzoek, omdat zij vinden dat er vaak 

niets met de resultaten gebeurt. Wanneer dit het geval is, is het verstandig 

om goed aan de ouderen uit te leggen wat het onderzoek inhoudt, wat de rol 

van de woningcorporaties is bij het onderzoek en wat er met de resultaten 

gedaan wordt. Ook hier (het werven van respondenten) helpt het wanneer de 



onderzoeker dezelfde afkomst heeft als de ouderen. Migranten helpen elkaar 

onderling namelijk graag. 

Tenslotte is het beter om de oudere migranten individueel te interviewen dan 

in groepsverband. De gesprekken kunnen dan niet gedomineerd worden door 

één a twee personen. Wanneer de interviewer dezelfde taal spreekt als de 

ouderen, is de aanwezigheid van een tolk niet noodzakelijk. Er hoeft dan geen 

rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van een to lk. Het is wel 

belangrijk om gespecificeerd te vragen naar bijvoorbeeld de verschillende 

ruimtes binnen de woning, de gewenste voorzien ingen in de woonomgeving 

en de favoriete woonvormen met de bijbehorende afbeeldingen en uit leg. 

Oudere migranten zijn weinig bezig met hun toekomst en kennen daarnaast 

weinig ouderenvoorzieningen en/of - woonvormen in Nederland. Zij worden 

daardoor beperkt in het geven van de antwoorden als er alleen gevraagd 

wordt hoe zij over het algemeen oud willen worden in Nederland. 
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