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Voorwoord 

Voor u ligt onze afstudeerscriptie welke geschreven is ter afsluiting van onze studie Architecture, Building and 

Planning aan de technische Universiteit Eindhoven, afstudeerrichting Real Estate Management & Development. 

De keuze voor het onderwerp van dit onderzoek komt voort uit onze interesse naar de effecten van de 

vergrijzing op de woningmarkt. De veranderingen in de samenstelling van de bevolking zorgen voor een 

veranderende vraag op de woningmarkt. Er is steeds meer behoefte aan geschikte woningen voor ouderen en 

dit biedt mogelijkheden voor vastgoedontwikkelaars. Het huidige aanbod blijkt echter vaak niet te voldoen aan 

de wensen en behoeften van deze doelgroep. Waar het vroeger vooral ging om kwantiteit gaat het 

tegenwoordig veel meer om kwaliteit. De woningmarkt verandert van een aanbodmarkt naar een vraagmarkt. 

De woonconsument wordt steeds kritischer en het aanbod dat het beste invulling geeft aan de wensen en 

behoeften zal de consument weten te verleiden. Deze scriptie is het resultaat van een onderzoek naar de 

woningmarkt voor SS-plussers. De uitkomst van dit onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan de kennis 

over de aard en omvang van de opgave aan voor ouderen geschikte woningen en de mogelijkheden die er voor 

de verschillende vastgoedontwikkelaars zijn om deze specifieke deelmarkt te bedienen. 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de heer Jos Smeetsen de heer Stephan Maussen, die ons namens de 

opleiding hebben begeleid met hun kritische blik en vakinhoudelijke kennis. Verder willen wij onze 

familieleden, vrienden en collega's bedanken voor hun steun tijdens het doorlopen van het afstudeertraject. 

Tot slot willen wij u, als lezer, alvast bedanken voor uw interesse in dit afstudeeronderzoek, en hopen dat de 

inhoud relevant is voor uw werkzaamheden, 

Ralph Hermans & Nick Vleugels, 

Eindhoven, juni 2010 
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Samenvatting 

De vergrijzing van de bevolking en de wens van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen 

resulteren in een groeiende behoefte aan geschikte woningen voor ouderen. Bovendien zijn de woonwensen 

van de nieuwe generatie ouderen meer gedifferentieerd. Nieuwbouw is een belangrijk instrument om in deze 

behoefte te voorzien . Momenteel is er echter weinig duidelijkheid over de rol die de diverse vastgoedpartijen 

kunnen spelen om bij te dragen aan het realiseren van een groter en gedifferentieerder aanbod aan voor 

ouderen geschikte woningen. Tot op heden hebben vastgoedontwikkelaars zich dan ook in beperkte mate 

toegelegd op het bouwen van geschikte woningen voor ouderen en er is sprake van een kwalitatief en 

kwantitatief tekort. 

De beperkte kennis over de rol die de diverse vastgoedpartijen kunnen spelen in de gewenste vergroting, 

verbreding en diversificatie van het aanbod is de aanleiding voor dit onderzoek en heeft geleid tot de volgende 

probleemstelling: Welke rol kunnen de diverse vastgoedontwikkelaars spelen om bij te dragen aan het 

realiseren van geschikte woningen voor SS-plussers? Specifiek is hierbij gekeken naar de rol van de 

projectontwikkelaar, de woningcorporatie en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is allereerst de kwantitatieve en kwalitatieve opgave aan voor 

ouderen geschikte woningen in kaart gebracht. Een uitgebreide literatuurstudie heeft de omvang en de 

karakteristieken van de nieuwe generatie ouderen in kaart gebracht en beschreven in welke kwantitatieve 

woningbouwopgave zich dit vertaalt. Als gevolg van de vergrijzing van de bevolking zal het aandeel ouderen in 

de samenleving de komende jaren aanzienlijk toenemen. Deze toekomstige ouderen verkeren langer in goede 

gezondheid, zijn vaker hoog opgeleid, beschikken in toenemende mate over een goed inkomen, bewonen 

vaker een koopwoning en willen bij voorkeur zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen . Hierdoor zullen in de 

toekomst naast afhankelijke, hulpbehoevende ouderen steeds meer mondige, zelfredzame ouderen deel uit 

maken van de samenleving. De toename van het aandeel ouderen, met de voorkeur om zo lang mogelijk 

zelfstandig te blijven wonen, resulteert in een groeiende behoefte aan geschikte woningen voor ouderen op de 

reguliere woningmarkt. Door deze groeiende vraag naar zelfstandige woonvormen voor ouderen en om het 

zorgstelsel in de toekomst betaalbaar te houden, heeft de overheid ingezet op het scheiden van wonen en 

zorg. De overheid heeft zich dan ook als doel gesteld dat ouderen moeten kunnen beschikken over adequate 

woonvoorzieningen welke zijn afgestemd op hun individuele behoeften en waar men, indien nodig, kan 

worden ondersteund door zorgvoorzieningen op maat. Dit heeft geresulteerd in een opgave van 406.000 

woningen voor de periode 2006 tot en met 201S. Nieuwbouw is een belangrijk instrument om deze opgave te 

realiseren en de SS-plusser is dan ook een belangrijke doelgroep voor de toekomstige nieuwbouwopgave. 

Met name deze toekomstige ouderen zullen andere woonvoorkeuren hebben dan de ouderen van nu. Deze 

ouderen kijken met een kritische blik naar het woningaanbod en zullen slechts verhuizen als er een aanbod is 

dat aansluit op hun wensen en behoeften . Er is dan ook sprake van zowel een kwantitatief als kwalitatief tekort 

voor ouderen op de woningmarkt. De doelgroep ouderen is bovendien heterogeen met gedifferentieerde 

woonvoorkeu ren, waardoor er behoefte is aan diversificatie in het aanbod. Om meer inzicht te krijgen in de 

specifieke woonvoorkeuren van verschillende groepen ouderen, zodat in de toekomst het aanbod beter 

afgestemd kan worden op de vraag, is er behoefte aan segmentatie van de doelgroep. Segmentatie op basis 

van traditionele kenmerken èn leefstijlen heeft geresulteerd in vier doelgroepen met verschillen in vitaliteit & 

inkomenspositie, normen & waarden en daaruit volgende woonvoorkeu ren: de Terugtreders, de Verankerden, 

de Stille Luxe en de Dynamische Individualisten. De kenmerken van de vier doelgroepen en hun 

woonvoorkeuren zijn als uitgangspunt genomen om een koppeling te kunnen leggen tussen opdrachtgever en 

doelgroep. 

Alle drie de vastgoedontwikkelaars beschikken over onderscheidende competenties waarmee ze in meer of 

mindere mate in staat zijn om een bepaalde doelgroep te bedienen. Woningcorporaties onderscheiden zich ten 
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opzichte van de andere vastgoedontwikkelaars door hun non-profit instelling en hun kennis van de sociale 

huursector. De corporaties ontwikkelen niet vanuit een financieel motief, waardoor zij in staat zijn woningen 

en voorzieningen te realiseren voor diegenen die hier niet zelfstandig in kunnen voorzien. Corporaties 

committeren zich bovendien voor lange termijn aan het vastgoed en zijn door hun non-profit instelling een 

betere samenwerkingspartner voor zorginstellingen . Projectontwikkelaars ontwikkelen vanuit een financieel 

motief en laten zich bij een investering leiden door het rendement in verhouding tot de risico's. Een belangrijke 

competentie van deze partij is het ontwikkelen voor eigen risico en de beheersing van deze risico's. Daarnaast 

onderscheidt de projectontwikkelaar zich door kennis van de commerciële vastgoedmarkt en de bovensociale 

woningmarkt, een snelle besluitvormingsstructuur en innovatie. Ook zijn ontwikkelaars goed in 

consumentgericht denken en marketing, maar tot een bepaald niveau aangezien het financiële resultaat 

prioriteit heeft. Het ontbreekt bij projectontwikkelaars vaak aan ervaring met het aanbieden van {zorg-) 

diensten. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap onderscheidt zich ten opzichte van de andere partijen door 

vraaggestuurd te ontwikkelen : de toekomstige bewoners krijgen sturingsmacht toebedeeld en beschikken over 

maximale zeggenschap en keuzevrijheid . Daarnaast koopt de consument de woning tegen kostprijs en kan CPO 

de sociale cohesie versterken . De ervaring die CPO in huis heeft zal in veel gevallen beduidend lager zijn dan de 

ervaring waar de andere partijen over beschikken. Op basis van de onderscheidende competenties van de 

diverse partijen en de kenmerken en woonvoorkeuren van de vier doelgroepen ouderen is vervolgens een 

koppeling gelegd tussen opdrachtgever en doelgroep. 

11 Zeer geschikt Geschikt Ongeschikt 

Bovenstaand figuur laat zien dat CPO zeer geschikt is om de Dynamische Individualist te bedienen. De project 

ontwikkelaar is zeer geschikt om de doelgroep Stille Luxe te bedienen en de woningcorporatie is de 

aangewezen partij om de Terugtreders te bedienen. Daarnaast zij alle drie de partijen geschikt om de 

doelgroep Verankerden te bedienen. 

Naast het leggen van een koppeling tussen de diverse vastgoedpartijen en de doelgroepen, is er gekeken naar 

de mogelijkheden om woonvoorkeuren te vertalen naar prestaties van de woonsituatie. Er moet een 

woonconcept worden gevormd waarbij de eindgebruiker centraal staat en de woonvoorkeuren van 

eindgebruiker als uitgangspunt worden genomen. In het kader van dit onderzoek is een woonconcept een visie 

over de wijze waarop, qua vorm en inhoud, de woonsituatie tegemoet komt aan de woonbehoeften van een 

doelgroep. Zodoende zijn de woonvoorkeuren van de vier doelgroepen ouderen vertaald naar concrete 

woonconcepten. 

Terugtreders: De woning als veilige thuishaven 

De Terugtreders beschikken over een laag inkomen, hebben weinig specifieke eisen en wensen ten aanzien van 

de woning, hebben een sterke voorkeur voor een huurwoning en behoefte aan collectief aangeboden diensten 
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en zorg. Deze doelgroep vormt een doelgroep voor de woningcorporatie. Het woonconcept voor de 

Terugtreders bevindt zich dan ook in de sociale huursector en omvat een meergezinswoning in een 

kleinschalig, overzichtelijk woongebouw. De woning moet zelfstandig zijn met de mogelijkheid om zorg en 

ondersteunende diensten te ontvangen. Verder moet de woning een basiskwaliteit voor een basisprijs bieden: 

twee slaapkamers, minimaal 75 m2 woonoppervlak en voldoende buitenruimte. De Terugtreders kenmerken 

zich door passiviteit, afhankelijkheid en hechten veel waarde aan privacy. Het ontwerp van het woonconcept 

dient hier op een goede manier invulling aan te geven. De directe woonomgeving moet vooral beschutting en 

bescherming bieden. Verder is deze doelgroep lokaal georiënteerd en woont men bij voorkeur in een stedelijk 

milieu in de nabijheid van voorzieningen als winkels, basis gezondheidsvoorzieningen en openbaar vervoer. 

Verankerden: De woning als sociaal middelpunt 

De Verankerden betreft zowel vitale als minder vitale ouderen met een inkomen rond modaal. Afhankelijk van 

de vitaliteit en inkomenspositie kan elke vastgoedpartij hier een potentiële doelgroep in vinden. De 

Verankerden kunnen zowel worden aangetrokken door een één- als meergezinswoning in de betaalbare koop

of huursector. In landelijk gebied is vooral voorkeur voor eengezinswoningen, bij voorkeur gelegen in een 

buitenwijk van kleinere gemeenten. In stedelijk gebied is meer animo voor meergezinswoningen, bij voorkeur 

op locaties in buiten-centrummilieu. De Verankerden zijn weinig uitgesproken en hebben weinig specifieke 

wensen ten aanzien van de woning. Er is niet veel behoefte aan luxe en het uitrustingsniveau mag dan ook 

standaard zijn: minimaal twee slaapkamers, minimaal90m2 woonoppervlak, royale woonkamer en een ruime 

buitenruimte. De Verankerden kenmerken zich door geborgenheid en huiselijkheid, zijn actief in de 

samenleving en hechten veel waarde aan sociale contacten in de buurt. Het woonconcept moet sociale 

interactie bevorderen, gezelligheid uitstralen en ruimte bieden voor ontmoetingen (denk hierbij aan 

gemeenschappelijke tuin en voorzieningen, hofbebouwing). 

Stille Luxe: De woning als nieuw nest 

De Stille Luxe omvat veelal jonge ouderen die zich in de empty-nest fase bevinden. Ze beschikken over 

voldoende financiële middelen en hebben specifieke behoeften ten aanzien van hun woonsituatie. Dit is een 

doelgroep voor de projectontwikkelaar, maar de Stille Luxe kan ook worden aangetrokken door de voordelen 

die CPO biedt. Het woonconcept voor de Stille Luxe omvat een ruime eengezinswoning (patiowoning) uit de 

koopsector in de prijsklasse van € 250.000 tot € 350.000. De woning is bij voorkeur gelegen in een nette 

buitenwijk van een middelgrote stad of dorp. Deze doelgroep heeft behoefte aan luxe maar de woning moet 

vooral functioneel, ruim en huiselijk zijn: woonoppervlak van minimaalllO m2
, minimaal 2 slaapkamers en een 

extra hobbykamer, riante woonkamer, een ruime buitenruimte en parkeergelegenheid op eigen terrein. De 

woonomgeving moet vooral ruim en groen zijn opgezet maar niet te ver verwijderd van voorzieningen. 

Dynamische Individualisten: De woning als statusattribuut 

De Dynamische Individualist is de meest koopkrachtige en uitgesproken groep onder de ouderen. Het betreft 

jonge, welvarende ouderen met zeer specifieke eisen en wensen en willen zoveel mogelijk de regie in eigen 

handen houden. CPO biedt de mogelijkheid om zoveel mogelijk zelf besluiten te nemen en keuzes te maken ten 

aanzien van de woonsituatie, waardoor CPO een bijzonder geschikt instrument is om deze groep te bedienen. 

Ook projectontwikkelaars kunnen deze doelgroep bedienen mits zij zich flexibel opstellen, goed luisteren naar 

de wensen van de eindgebruiker en dit vertalen naar maatwerk. Het woonconcept voor de Dynamische 

Individualist kan zowel een riante één- als meergezinswoning omvatten uit de koopsector in de prijsklasse van 

€ 350.000 en hoger. Privacy, luxe, status en exclusiviteit zijn belangrijke aspecten van de woonsituatie: riant 

woonoppervlak van minstens 110 m2
, minstens 3 slaapkamers, royale woonkamer, ruime buitenruimte, luxe 

uitrusting en exclusieve uitstraling. De woonomgeving moet kleinschalig maar ruim zijn opgezet. Deze 

doelgroep woont graag in een omgeving met mensen uit dezelfde sociale klasse. De woonsituatie dient hun 

individuele instelling en sociale status te weerspiegelen. 
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Om te voorzien in de behoefte aan geschikte woningen voor ouderen, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve 

zin, is de inzet van alle partijen nodig. Met de inzet van alle partijen en samenwerking tussen partijen kunnen 

competenties worden versterkt en kan een bijdrage worden geleverd aan de gewenste vergroting, verbreding 

en diversificatie van het aanbod. De doelgroep SS-plussers vormt een steeds belangrijkere doelgroep op de 

woningmarkt. Nieuwbouw moet meer gericht worden op deze kritische woonconsument. Over het algemeen 

zullen woningen die voldoen aan de wensen en behoeften van deze doelgroep ook geschikt zijn voor andere 

doelgroepen. Het bedienen van deze markt vraagt om een vraaggerichte aanpak van vastgoedontwikkelaars. 

De toekomstige ouderen worden steeds kritischer en moeten worden verleid door de kwaliteit van het 

woon product, de locatie en de leefomgeving. Ouderen zijn volwaardige burgers die tot op steeds hogere 

leeftijd actief en ondernemend in het leven staan. Nieuwe woonconcepten moeten inspelen op de 

gedifferentieerde wensen en behoeften van de doelgroep. Zorgverlening moet mogelijk zijn, maar niet 

verweven zijn in het product. Daarnaast moeten meer woonconcepten invulling geven aan de behoefte aan 

gelijkvloerse grondgebonden woningen. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De belangrijkste demografische ontwikkelingen tot 2050 zijn de vergrijzing en daling van de beroepsbevolking. 

Oorzaak van de vergrijzing is het steeds ouder worden van mensen die tijdens de naoorlogse geboortegolf 

geboren zijn. De ontgroening wordt veroorzaakt door de stijging in de leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen 

en de daling in het aantal kinderen per gezin. Het absolute aantal 65-plussers neemt sterk toe: van bijna 2,3 

miljoen in 2005 tot 4,1 miljoen in 2040. Bovendien gaat de totale bevolkingsomvang van Nederland stagneren, 

waardoor ook een steeds groter deel van de bevolking uit 65-plussers bestaat. In 2005 was 14% van de 

bevolking 65-plus, in 2025 zal het aandeel 65-plus boven de 20% uitkomen en nog verder stijgen tot 23% rond 

2035. Daarentegen ontstaat er een daling in de potentiële beroepsbevolking als gevolg van de vergrijzing en 

ontgroening. In 2010 bereikt deze groep een piek en blijft stabiel tot 2025. Na 2025 zet een daling in (Stee 

Groep, 2005). 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Figuur 1: Aandeel 65+ op totale bevolking Bron: CBS 2009, eigen bewerking 

De vergrijzing en daling van de beroepsbevolking hebben grote gevolgen voor de vastgoedmarkt. De markt 

voor commercieel vastgoed wordt een vervangingsmarkt. Door de daling van de beroepsbevolking zit er geen 

groei meer in de kantoren markt. Bovendien betekent de stagnatie in de demografische groei dat de behoefte 

en daarmee ook de productie een neergang zal kennen: dit is nu al een feit voor kantoren en bedrijfsruimte, 

voor winkels is dit te verwachten. Maar binnen een vervangingsmarkt zal de vraag naar kwaliteit toenemen en 

zodoende ruimte bieden voor nieuwe concepten. Vastgoedontwikkelaars dienen hierop in te spelen. De 

woningmarkt blijft de komende jaren nog een groeimarkt vanwege zowel het kwantitatieve als kwalitatieve 

tekort. De demografische ontwikkelingen en de behoefte naar kwalitatief betere woningen, bieden voldoende 

aanknopingspunten en niche-markten voor vastgoedpartijen (Nozeman, 2008). 

Naast de effecten op de vastgoedmarkt als gevolg van de demografische ontwikkelingen, heeft de huidige 

economische crisis veel impact op de vastgoedmarkt. De vastgoedsector wordt mede door nauwe banden met 

de financiële wereld direct geraakt. Het dichthouden van de financieringspijplijn, een achterblijvende 

consumptie als gevolg van een gebrek aan vertrouwen onder consumenten en beperkte bedrijfsinvesteringen 

hebben er onder andere voor gezorgd dat de binnenlandse vraag onder druk staat (Vereniging Nederlandse 

Projectontwikkeling Maatschappijen, n.d.). 
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Alle partijen binnen de vastgoedmarkt zijn als gevolg van bovengenoemde ontwikkelingen op zoek naar nieuwe 

markten (Nozeman, 2008). Eén van de kansrijke nieuwe markten is het voorzien in geschikte huisvesting voor 

ouderen. Als gevolg van de vergrijzing ontstaat er een sterke groei in de vraag naar woningen voor ouderen. 

Bovendien hebben deze ouderen veranderende wensen en behoeften. De nieuwere generaties ouderen 

hebben vaak een afkeer tegen de traditionele verzorgingstehuizen. De toekomstige ouderen zijn doorgaans 

hoger opgeleid en hebben vaak een hogere inkomens- en vermogenspositie (Mandemaker & Christ, 2005). De 

nieuwe generatie ouderen wil dan ook zelf de regie over het eigen leven kunnen voeren en hebben de 

voorkeur om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen . De woonwensen van de nieuwe generatie ouderen 

zijn bovendien gedifferentieerder (De Boer, 2006) . Een andere belangrijke factor die de vraag naar woningen 

voor ouderen stuwt, is het beleid tot extramuralisering van de overheid . Kortweg is dit beleid erop gericht de 

zorg zoveel als mogelijk buiten de muren van de instelling aan te bieden, zodat ouderen zolang mogelijk 

zelfstandig kunnen blijven wonen . Daarbij komt dat het huidige tekort aan ouderenwoningen al groot is. In 

2007 is door ABF Research in opdracht van het Ministerie van VROM een onderzoek uitgevoerd naar de 

kwantitatieve opgave voor het realiseren van geschikte huisvesting voor ouderen en andere zorgbehoevende 

(Van Galen & Sogeleé, 2007) . Voor de periode van 2006-2015 wordt voor Nederland een kwantitatieve opgave 

geschat van 406.000 woningen, waarvan 116.000 woningen volgens het predikaat verzorgd wonen. In het kort 

is er sprake van verzorgd wonen als de woning geschikt is voor ouderen en er, indien nodig, gebruik kan 

worden gemaakt van verpleging en verzorging vanuit een nabijgelegen zorgsteun punt. 

Deze kwantitatieve opgave bestaat niet alleen uit het realiseren van nieuwbouw, een grote opgave zit ook in 

het aanpassen van de bestaande voorraad. Wel is nieuwbouw noodzakelijk om voldoende geschikte 

huisvesting voor ouderen te realiseren. Ondanks dat het Ministerie van VROM deze opgave reeds jaren geleden 

in kaart bracht, signaleert het Ministerie dat bouwondernemingen zich nog in beperkte mate hebben toegelegd 

op het bouwen van nieuwe woningen voor ouderen (Verhue, Binnema & Van Kalmthout, 2008). Ook het 

rapport van STEC Groep, welke is uitgebracht in opdracht van IVBN, komt tot een alarmerende conclusie; 

nieuwbouw schiet volstrekt te kort om te voorzien in de vraag naar geschikte woningen voor ouderen (Stee 

Groep, 2005). 

Dit onderzoek richt zich op de mogelijkheden die er voor vastgoedontwikkelaars zijn om geschikte woningen 

voor ouderen te realiseren. Specifiek zal er gekeken worden naar de mogelijkheden om deze markt te bedienen 

vanuit het oogpunt van drie verschillende partijen die actief zijn op de woningmarkt, namelijk de 

woningcorporatie, de commerciële projectontwikkelaar en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). 

CPO speelt een steeds grotere rol binnen de ontwikkelingssector en er komen dan ook steeds meer projecten 

op basis van CPO van de grond. Gezien de specifieke wensen en eisen van ouderen kan CPO een uiterst 

geschikte manier zijn om deze markt te bedienen en om deze reden worden de mogelijkheden van CPO 

meegenomen in dit onderzoek. De woningcorporatie is gezien haar maatschappelijke doelstelling de 

aangewezen partij om huisvesting voor ouderen met lagere inkomens te realiseren. Vanuit deze sector worden 

dan ook steeds meer woonconcepten in de steigers gezet. De commerciële sector heeft de vergrijzende 

doelgroep echter nog niet goed in beeld. Initiatieven vanuit deze sector beperken zich met name tot concepten 

in het topsegment. Het lijkt erop dat het deel van de markt tussen het lage en het topsegment vooralsnog 

onder bediend wordt (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn & Sport en Universitair Platform PPS, 2005). De commerciële markt op het gebied 

van woonconcepten voor ouderen is nog relatief jong en de precieze mogelijkheden van deze markt zijn anno 

2010 voor veel partijen nog onbekend. 

12 



1.2 Doelstelling en probleemstelling 

Het vorige onderdeel heeft duidelijk gemaakt dat de vergrijzing, de extramuralisering en de wensen en 

behoeften van de nieuwe generatie ouderen resulteren in een grote en gedifferentieerde behoefte aan 

woningen voor ouderen . Het huidige aanbod is te klein en door de groeiende vraag naar zelfstandige, voor 

ouderen geschikte woningen zullen er ook in de toekomst nog tekorten zijn . De corporatiesector heeft de 

vergrijzende doelgroep reeds goed in beeld en in het sociale segment zien we dan ook steeds meer 

woonconcepten voor ouderen gerealiseerd worden. De inbreng van commerciële partijen beperkt zich echter 

tot enkele grote partijen, maar dit is een minderheid die zich hoofdzakelijk concentreert op het topsegment. 

Verschillende partijen zullen het aanbod mogelijk gaan vergroten en verbeteren. Dit onderzoek zal zich richten 

op de mogelijkheden voor woningcorporaties, commerciële projectontwikkelaars en CPO om deze markt te 

bedienen. 

Momenteel is er weinig bekend over welke partijen het meest geschikt zijn om bij te dragen in vergroting van 

het aanbod en de rol die de diverse vastgoedpartijen kunnen spelen bij het bedienen van de markt voor 

ouderenhuisvesting. Dit onderzoek zal ingaan op de doelgroep ouderen en de karakteristieken die van belang 

zijn voor het bepalen van de vraag naar geschikte woningen. Hoe groot is de kwantitatieve behoefte aan voor 

ouderen geschikte woningen en wat wordt er verwacht van nieuwbouw? Het is tevens van belang inzicht te 

verkrijgen in kwalitatieve woningbehoefte van de doelgroep ouderen, zodat het aanbod in de toekomst beter 

op de vraag kan worden afgestemd. De doelgroep ouderen betreft een heterogene groep met zeer 

gedifferentieerde woonbehoeften, waardoor segmentering van de vraagzijde wenselijk zal zijn om een meer 

gevarieerd aanbod te kunnen realiseren wat bovendien beter aansluit op hun specifieke wensen en behoeften. 

Vanuit de aanbodzijde zal aan die gedifferentieerde en kritische vraag gehoor moeten worden gegeven. 

Traditionele ontwikkeling vanuit een standaard programma van eisen zal niet toereikend zijn. Bij de 

ontwikkeling van het aanbod zal de eindgebruiker centraal moeten worden gesteld. Welke vastgoedpartij is het 

meest geschikt om welke segment onder ouderen te bedienen, wat voor een woonconcept past hierbij en hoe 

moeten deze klanten worden benaderd? Hoewel dit onderzoek zich primair richt op het scheppen van 

duidelijkheid en het doen van aanbevelingen richting vastgoed partijen, kunnen overheid en andere betrokken 

partijen er ook hun voordeel mee doen. 

Bovenstaande is verwoord in de volgende doelstelling en probleemstelling: 

Probleemstelling: Welke rol kunnen de diverse vastgoedontwikkelaars spelen om bij te dragen aan het 

realiseren van geschikte woningen voor SS-plussers? 

Doelstelling: De omvang en aard van de behoefte aan voor ouderen geschikte woningen in kaart brengen en 

het inzicht in de gedifferentieerde woonbehoefte vertalen naar concrete woonconcepten. Aan de hand hiervan 

aanbevelingen doen richting vastgoedontwikkelaars om duidelijk te maken welke rol zij kunnen spelen in het 

bedienen van de woningmarkt voor SS-plussers. 

Om het onderzoek meer structuur te geven is de probleem- en doelstelling vertaald naar een tweetal 

vraagstellingen, welke zijn uitgewerkt in een aantal deelvragen. 

Deel I. Vraagzijde: wat Is de omvang en aard van de behoefte aan voor ouderen geschikte woningen? 

Wat zijn de karakteristieken van de toekomstige doelgroep ouderen? 

Wat is de omvang van de kwantitatieve behoefte aan voor ouderen geschikte woningen? 

Hoe ziet de kwalitatieve woonbehoefte van de toekomstige doelgroep ouderen eruit? 
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Hoe kan de gedifferentieerde groep ouderen worden gesegmenteerd teneinde meer inzicht te krijgen in de 

specifieke woonbehoeften van groepen potentiële cliënten? 

Oeelll. Aanbodzijde: hoe kan deze markt het beste bediend worden door de diverse vastgoedohtwikkelaars? 

Hoe verschillen de partijen onderling, specifiek woningcorporaties, commerciële projectontwikkelaars en CPO, 

op het gebied van competenties en doelstellingen? 

Welke partijen binnen de ontwikkelingssector zijn het meest geschikt om welke doelgroepsegmenten te 

bedienen? 

Op welke wijze kan vorm worden gegeven aan de match tussen de woonbehoeften aan de vraagzijde en de 

prestaties van de woonsituatie aan de aanbodzijde? 

Aan welke prestaties moet de woonsituatie aan de aanbodzijde voldoen om aan te sluiten op de 

woonbehoeften van de verschillende segmenten? 

In een conceptueel model ziet dit er als volgt uit: 

Omvang behoefte Aard behoefte 

I Karakterist ieken ouderen I I Woonvoorkeuren 

I Kwantitat ieve opgave I I Segmentering ouderen 

I I 
+ 

I I 
Bedienen van de markt Woonconcepten 

I Vastgoedontwikkelaars I I Conceptvorming 

I Koppeling met doelgroepen I I Prestaties woonsituatie 

I 

I 

I 

I 

Figuur 2: Conceptueel model Bron: De au teurs 
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1.3 Begrippen 

Deze paragraaf gaat in op de relevante begrippen uit dit onderzoek. Er zal nader worden toegelicht wat in het 

kader van dit onderzoek onder deze begrippen wordt verstaan. 

Ouderen: Ouderen zijn in dit onderzoek personen van SS jaar of ouder. De jonge leeftijdsgroepen (SS-6S jaar) 

worden ook in de beschouwing betrokken, omdat zij als de ouderen van de nabije toekomst kunnen worden 

gezien. Gevolg van zo een betrekkelijk lage leeftijdsgrens is dat de groep ouderen zeer divers is. Het kan zowel 

hoogbejaarde ouderen omvatten als relatief jonge ouderen met thuiswonende kinderen. In de praktijk worden 

meerdere termen voor deze groep gebruikt en ook in dit onderzoek worden naast de term 'ouderen' ook de 

termen 'senior' of 'SS-plusser' gebruikt om dezelfde groep aan te duiden. De term 'toekomstige ouderen' 

verwijst naar de jonge leeftijdsgroepen (SS-6S jaar) onder ouderen. 

Geschikte woningen voor ouderen: Woningen die geschikt zijn om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te 

laten wonen . Dit betekent in ieder geval dat de woningen nultreden moeten zijn en dat in de toekomst 

eventuele zorgverlening in de woning mogelijk is. Afhankelijk van de karakteristieken en woonvoorkeuren van 

de specifieke groep ouderen kunnen er ook meerdere zaken nodig zijn om de woning als geschikt aan te 

merken, zoals woningaanpassingen (senioren- en veiligheidsvoorzieningen) en de beschikbaarheid van zorg- en 

dienstverlening. 

Vastgoedontwikkelaars: Ontwikkelaars die actief zijn op de woningmarkt en die mogelijkerwijs kunnen 

bijdragen aan de gewenste vergroting, verbreding en verdere diversificatie van het aanbod aan geschikte 

woningen voor ouderen. Gedurende het onderzoek worden verschillende begrippen gehanteerd om naar deze 

ontwikkelaars te verwijzen. Naast het begrip vastgoedontwikkelaars worden de termen partijen, 

vastgoed partijen, aanbieders en opdrachtgevers gehanteerd. 

Woonconcepten: Een woonconcept is een visie over de wijze waarop, qua vorm en inhoud, de woonsituatie 

tegemoet komt aan de woonbehoeften van een doelgroep. 

1.4 Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is een verzameling en analyse van informatie afkomstig uit reeds geschreven rapporten en 

onderzoeken om te komen tot één overzichtelijk rapport dat inzichtgeefttin de markt en de meest geschikte 

manier om deze markt te bedienen. 

Literatuurstudie: De literatuurstudie moet inzicht geven in de aard en omvang van de behoefte aan geschikte 

woningen voor ouderen. De omvang van de opgave geeft inzicht in de vergrijzing, de karakteristieken van 

ouderen, ontwikkelingen in het beleid van de overheid en de hieruit resulterende kwantitatieve behoefte aan 

voor ouderen geschikte woningen . De aard van de opgave brengt de woonvoorkeuren van de gedifferentieerde 

groep ouderen in kaart en beschrijft specifieke doelgroepen. Daarnaast wordt er literatuur bestudeerd over de 

diverse vastgoedontwikkelaars en mogelijkheden om de aanbodzijde van de markt beter af te stemmen op de 

vraag. Op basis van deze literatuurstudie moet vervolgens een optimale afstemming worden gezocht tussen 

vraag en aanbod en tussen aanbieders en doelgroepen. 

1.5 Relevantie 

Maatschappelijke relevantie: Om na te gaan hoe vastgoedpartijen een rol kunnen spelen bij het bedienen van 

de woningmarkt voor ouderen, is het onder andere van belang om inzicht te krijgen in de omvang en aard van 

de behoefte aan voor ouderen geschikte woningen . Als woningen voldoen aan de behoefte is het afzetrisico 
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voor partijen kleiner. Kennis over de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan geschikte woningen voor 

ouderen is dan ook van belang voor ontwikkelaars die de woningmarkt voor ouderen willen bedienen. 

Vastgoed partijen, met uitzondering van de corporaties, hebben vooralsnog weinig ervaring met het realiseren 

van geschikte huisvesting voor ouderen Inzicht geven in de specifieke woonvoorkeuren van verschillende 

doelgroepen ouderen en de vertaling hiervan in woonconcepten, kan vastgoedpartijen helpen bij het bedienen 

van deze markt. 

De huidige woningvoorraad biedt onvoldoende kwantiteit en kwaliteit om de grote en gedifferentieerde groep 

ouderen te huisvesten. Steeds meer partijen krijgen de groeiende vraag naar geschikte huisvesting voor 

ouderen in beeld. De vraag is echter welke aanbiedende partijen het meest geschikt zijn om welke doelgroepen 

onder ouderen te bedienen om bij te dragen aan de gewenste vergroting en verbreding van het aanbod. Dit 

onderzoek levert een bijdrage aan de kennis over de rol die de diverse vastgoedpartijen kunnen spelen op deze 

markt. 

Wetenschappelijke relevantie: Dit onderzoek zal bijdragen aan de kennis over de doelgroep ouderen en de 

mogelijkheden om het aanbod op de woningmarkt voor ouderen te optimaliseren. Door inzicht te verkrijgen in 

de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan voor ouderen geschikte woningen kan de vraagzijde van deze 

markt in kaart worden gebracht. Diverse vastgoedpartijen, te weten de woningcorporatie, de 

projectontwikkelaar en CPO, kunnen deze markt bedienen en het gewenste aanbod aan voor ouderen 

geschikte woningen gaan verbreden en verbeteren. Door inzicht te verkrijgen in de competenties en 

doelstellingen van deze partijen kan worden onderzocht welke partijen het meest geschikt zijn om welk(e) 

specifieke doelgroep( en) onder ouderen te bedienen. Op basis van het verkregen inzicht in de woonvoorkeuren 

van specifieke groepen ouderen is het mogelijk om concrete woonconcepten te beschrijven. Met deze kennis 

kan het aanbod in de toekomst beter worden afgestemd op de gedifferentieerde vraag van ouderen. Dit 

onderzoek streeft dus zowel naar een betere afstemming tussen de markt en haar aanbieders als naar een 

betere afstemming tussen vraag en aanbod. 

1.6 Opbouw rapport 

Het rapport is opgebouwd uit zes hoofdstukken. Na de inleiding wordt in hoofdstuk 2 en 3 de omvang en aard 

van de behoefte aan voor ouderen geschikte woningen in kaart gebracht. Meer specifiek gaat hoofdstuk 2 over 

de omvang en karakteristieken van de nieuwe groep ouderen. Tevens worden de belangrijkste ontwikkelingen 

in wet- en regelgeving beschreven die van invloed zijn op de opgave aan geschikte huisvesting voor ouderen. 

Ten slotte wordt de hieruit voortkomende kwantitatieve opgave in kaart gebracht en wat er verwacht wordt 

van nieuwbouw. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de kwalitatieve aspecten van de behoefte aan geschikte 

woningen voor ouderen. Om een beter beeld te kunnen krijgen van de diversiteit onder ouderen en hun 

gedifferentieerde woonvraag wordt de doelgroep ouderen gesegmenteerd. Op basis van deze 

doelgroepsegmentatie en de uitkomsten van een analyse van diverse woonwensenonderzoeken worden 

uiteindelijk vier doelgroepen ouderen gepresenteerd die onderling verschillen op basis van traditionele 

kenmerken en leefstijl en verschillende wensen hebben ten aanzien van hun ideale woonsituatie. Hoofdstuk 4 

en 5 gaat in op het bedienen van de markt. In hoofdstuk 4 wordt allereerst een beschrijving gegeven van de 

drie vastgoedontwikkelaars die actief zijn op de woningmarkt. Op basis van de kenmerken van de doelgroepen 

en de onderscheidende competenties van de verschillende vastgoedontwikkelaars wordt een koppeling gelegd 

tussen de aanbieders en de doelgroepen. In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe de vraag naar geschikte 

woningen voor ouderen vertaald kan worden naar aanbod. Resultaat van dit hoofdstuk zijn vier 

woonconcepten die aansluiten op de wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen. 

Ten slotte zijn in hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen beschreven die volgen uit dit onderzoek. Nadat 

de belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn gepresenteerd worden er aanbevelingen gedaan richting 

de partijen die het aanbod aan geschikte woningen voor ouderen kunnen vergroten en verbreden, te weten de 

woningcorporatie, de projectontwikkelaar en CPO. Als laatste zullen er nog aanbevelingen worden gedaan voor 

verder onderzoek. 
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2. Kwantitatieve opgave 

Dit hoofdstuk beschrijft de omvang van de opgave aan geschikte woningen voor ouderen. Allereerst wordt er 

ingegaan op de huidige en de toekomstige doelgroep ouderen en de karakteristieken die van belang zijn voor 

het bepalen van de vraag naar geschikte woningen. Daarnaast wordt beschreven welke invloed het 

overheidsbeleid heeft op de groeiende vraag naar geschikte woningen voor ouderen. Vervolgens wordt de 

kwantitatieve woningbehoefte in kaart gebracht en de mogelijkheden om deze opgave te realiseren. 

2.1 Karakteristieken van de vergrijzingsgolf 

In deze paragraaf zal inzicht gegeven worden in de omvang en karakteristieken van de doelgroep ouderen. 

Allereerst wordt een beeld geschetst van de toekomstige vergrijzing. De bevolkingsantwikkelingen zijn relatief 

eenvoudig te voorspellen, maar dat betekent niet dat het wonen ook eenvoudig te voorpellen is. Voor het 

bepalen van de vraag naar wonen zijn naast demografische ontwikkelingen ook sociaal economische 

ontwikkelingen van belang. Er wordt achtereenvolgens ingegaan op lichamelijke beperkingen van ouderen, 

opleiding en inkomen, woonsituatie en verhuisgeneigdheid. 

2.1.1 Oe vergrijzing 

Nederland werd de afgelopen decennia geconfronteerd met vergrijzing en ontgroening. De komende jaren zal 

de bevolkingsantwikkeling zich kenmerken door een nog omvangrijkere vergrijzing. 

Sinds de jaren zeventig is het aantal geboorten sterk verminderd; vrouwen kregen minder kinderen dan 

voorheen waardoor de gezinnen kleiner zijn geworden. Daarentegen is de gemiddelde levensverwachting de 

afgelopen decennia sterk gestegen. Hierdoor neemt het aantal ouderen toe en neemt de potentiële 

beroepsbevolking af. Dit proces zal met name na 2010 sterk op gang komen. Bovendien gaat een steeds groter 

deel van de bevolking uit 65-plussers bestaan doordat de totale bevolkingsomvang van Nederland zal 

stagneren. In 2008 was op een totale bevolkingsomvang van 16,5 miljoen ongeveer 15% van de bevolking 65-

plus. Dit vertaalt zich in ruim 2,4 miljoen 65-plussers. In 2025 zal het percentage 65-plus op de totale bevolking 

boven de 20% uitkomen en nog verder stijgen tot rond de 25% in 2040. Op een bevolking van 17,5 miljoen 

mensen in dat jaar zullen er dus ruim 4,2 miljoen mensen boven de 65 jaar zijn. Niet alleen het aantal 65-

plussers neemt sterk toe, binnen deze groep ouderen zal ook een groter deel boven de 80 jaar zijn. Dit 

fenomeen wordt de dubbele vergrijzing genoemd. In 2008 telde Nederland 615.000 mensen boven de 80 jaar. 

Dit was in dat jaar ongeveer 3,8% van de Nederlandse bevolking. Dit percentage zal stijgen tot ongeveer 8% in 

2040, zijnde 1,4 miljoen 80-plussers (Heida & Den Otter, 2007). 
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Aguur 3: Aandeel leeftijdsgroep op totale bevel king l%) Bron: CBS 2009, eigen bewerking 

De vergrijzing vindt niet gelijkmatig over Nederland plaats en wordt gekenmerkt door sterke regionale 

verschillen. De regio's waar de vergrijzing het meest doorzet zijn Drenthe, Zuidwest-Friesland, Veluwe, 

Achterhoek, Gooi- en Vechtstreek, regio Haarlem, ljmond, regio Gouda, regio Dordrecht, Zeeland, regio 

Breda/Roosendaal, regio's Hertogenbosch/Oss en Limburg. De verwachting is dat de regio's waar de vergrijzing 

het sterkst is, de toename in de vraag naar voor ouderen geschikte woningen ook het sterkst is. Dit komt mede 

door de lage verhuisgeneigdheid van ouderen. Het merendeel van de ouderen verhuist in de eigen regio, stad 

of zelfs wijk (Stee Groep, 2005). 

2.1.2 Lichamelijke beperkingen 

Niet alle ouderen hebben behoefte aan zorg en vooral de gezondheid van ouderen leidt ertoe of zij wel of geen 

behoefte hebben aan zorg. Het verband tussen de aanwezigheid van beperkingen en zorggebruik is echter niet 

één op één : een groot aandeel ouderen met beperkingen zal geen beroep doen op professionele hulp, 

aangezien zij hulp ontvangen uit hun directe omgeving of andere (betaalde) hulpkrachten inschakelen (De 

Boer, 2006). De behoefte aan zorg is dus niet alleen afhankelijk van de gezondheidskenmerken van die 

persoon, maar ook van de beschikbare hulpbronnen. Verreweg de meeste ouderen wonen zelfstandig en willen 

ook zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De mogelijkheid hiertoe wordt, naast de ernst van de 

beperkingen, in belangrijke mate bepaald door het hebben van een partner en de financiële situatie. Voor 

ouderen met een ernstige beperking die geen partner hebben of in een zwakke financiële situatie verkeren, is 

een intramuraal verblijf vaak onvermijdelijk. Voor ouderen met een partner en een sterke financiële situatie 

liggen aanpassingen in de eigen woning en het inkopen van particuliere dienstverlening, zorg en verpleging 

vaak meer voor de hand. De lichamelijke beperkingen van ouderen is wel één van de belangrijkste 

determinanten van het gebruik van zorgvoorzieningen (Kuil berg, 2005). 

Hoeveel ouderen lichamelijke beperkingen hebben en van welke aard hangt sterk af van de definitie van 

beperking. Lichamelijke beperkingen doen zich op verschillende terreinen voor. Over het algemeen krijgen 

ouderen eerst moeite met het uitvoeren van zware huishoudelijke taken, vervolgens met de mobiliteit en later 

krijgt men moeite met de persoonlijke verzorging (De Klerk, 2004). Deze typen beperkingen zijn niet allemaal 

even belemmerend voor het dagelijks functioneren en welbevinden. Daarom heeft het SCP een maat 

geconstrueerd voor de ernst van de lichamelijke beperkingen. De maat wordt tevens gebruikt door het 

Ministerie van VROM en is gebaseerd op enquêtevragen die zijn toegespitst op dagelijkse handelingen die het 
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duidelijkst eisen stellen aan een woning, zoals traplopen, zitten en opstaan en de woning verlaten en 

binnengaan. De ernst van de lichamelijke beperkingen is zwaarder beoordeeld naarmate er bij meer 

handelingen problemen zijn en naarmate de handelingen meer moeite kosten. De maat is ingedeeld in vier 

categorieën: geen, lichte, matige en ernstige beperkingen. Matige of ernstige beperkingen betekent in veel 

gevallen dat hulp in de huishouding gewenst is, eventueel ook bij persoonlijke verzorging of verpleging. (De 

Boer, 2006). Het ligt in lijn der verwachting dat naar mate men ouder wordt men vaker lichamelijke 

beperkingen heeft. Dat deze verwachting correct is maakt onderstaande figuur duidelijk. 

geen beperkingen • lichte beperkingen • matige beperkingen • ernstige beperkingen 
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Figuur 4: lichamelijke beperkingen naar leeftijd Bron: Ku ilberg 2005, eigen bewerking 

Bovenstaande figuur heeft duidelijk gemaakt dat het voorkomen van lichamelijke beperkingen verband houdt 

met leeftijd. Bovendien worden de gebreken ernstiger naarmate men ouder wordt. Lichte beperkingen komen 

in alle leeftijdsklassen wel voor, vanaf 75 jaar heeft de meerderheid van de ouderen matige of ernstige 

beperkingen. In de leeftijdsgroep 85 plus komt het nauwelijks meer voor dat iemand vrij is van lichamelijke 

beperkingen. Een huishouden wordt als beperkt aangemerkt als minimaal één van de gezinsleden beperkingen 

ondervindt (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2007c). 
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figuur 5: Huishoudens naar beperking van de meest beperkte persoon (hoofd of partner) Bron: VROM 2007c, eigen bewerking 
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Een toespitsing op lichamelijke beperkingen is goed te verantwoorden, omdat het deze beperkingen zijn die 

eisen stellen aan een woning. Psychische beperkingen stellen primair eisen aan de zorg, voor zover ze niet 

gepaard gaan met het hebben van lichamelijke beperkingen. Psychische beperkingen worden vaak pas relevant 

voor de woningmarkt als ze lichamelijke beperkingen tot gevolg hebben of ze dermate ernstig zijn dat opname 

in een tehuis noodzakelijk is ( Kuilberg & Ras, 2004). 

Naarmate mensen ouder worden en lichamelijke beperkingen gaan ondervinden, gaan ook hun woonwensen 

veranderen. De wens van veel ouderen, en ook van het Ministerie van VROM en VWS, is om zo lang mogelijk 

zelfstandig te blijven wonen. Dat deze keuze niet alleen afhankelijk is van de ernst van de beperkingen, maar 

ook van het aanwezig zijn van een partner en een gunstige financiële positie, heeft het begin van deze 

paragraaf duidelijk gemaakt. Het is daarom van belang dat het aanbod aan geschikte woningen, woonvormen, 

woonzorgcombinaties en zorg- en hulpdiensten is afgestemd op de mogelijkheden en wensen van ouderen. 

Belangrijk hierbij is differentiatie binnen de groep SS-plussers. Een deel van de ouderen zal, met de 

wetenschap dat de kans op lichamelijke beperkingen groter wordt naarmate men ouder wordt, overwegen hun 

woonsituatie aan te passen nog voordat beperkingen zich voordoen. Van deze ouderen zijn de kinderen 

meestal het huis uit en ze staan voor de keuze hun woning te behouden of een meer geschikte woning te 

zoeken gezien mogelijke lichamelijke beperkingen in de toekomst. Door te anticiperen op hun beperkingen zijn 

deze ouderen relatief jong en vitaal als ze de verhuisstap maken, waardoor ze eenvoudiger aan de nieuwe 

situatie wennen en weer een sociaal netwerk op bouwen. Een ander deel van de ouderen zal pas naar een 

andere woonvorm gaan als ze daadwerkelijk beperkingen ondervinden ( Kuilberg & Ras, 2004). 

2.1.3 Opleiding en inkomen 

Zoals beschreven, zijn lichamelijke beperkingen van invloed op de gewenste woonsituatie van ouderen . Diverse 

onderzoeken hebben aangetoond dat er ook tussen de factoren opleidingsniveau en inkomen en de 

woonsituatie van ouderen een relatie is. 

Opleidingsniveau: Inzicht in het opleidingsniveau van ouderen is van belang omdat het een indicatie geeft van 

de leefsituatie en zorgvraag van ouderen nu en in de toekomst. Beter opgeleide ouderen blijken over het 

algemeen gezonder dan laag opgeleiden. Uit onderzoek komt naar voren dat een betere gezondheid, behalve 

met leeftijd, ook sterk samenhangt met een hoger opleidingsniveau. Iemand met een hoger opleidingsniveau 

heeft meestal een korter en minder belastend arbeidsverleden en een gezondere levenswijze (Kullberg, 200S). 

Hoogopgeleiden blijken dan ook vaker en langer zelfstandig te wonen dan laagopgeleiden. Hoogopgeleiden 

tonen dan ook aanmerkelijk minder interesse in intramurale zorginstellingen en de meeste andere 

woonvormen waar het predicaat 'ouderenwoning' op zit (De Boer, 2006). Intramurale zorginstellingen zijn de 

traditionele woonvormen voor ouderen, zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, waar wonen binnen de muren 

van een zorginstelling plaatsvindt. 

Het opleidingsniveau van ouderen is de afgelopen decennia aanzienlijk gestegen. De sterke toename van het 

opleidingsniveau is een gevolg van de aflossing van de generaties. Na de tweede wereldoorlog is de 

onderwijsdeelname voortdurend toegenomen. Elke volgende lichting jongeren bleef langer onderwijs volgen 

waardoor oudere generaties werden afgelost door jongere, hoger opgeleide generaties. De oudere generaties 

zijn opgegroeid in een tijd waarin een voortgezette opleiding nog geen regel was. Voor de jongere generaties 

werd het afronden van een voortgezette opleiding steeds belangrijker om toe te kunnen treden tot de 

arbeidsmarkt. Het beleid van de overheid gaat er tegenwoordig vanuit dat het nodig is dat burgers een 'leven 

lang leren'. De overheid wil hiermee de inzetbaarheid van oudere werknemers door middel van scholing en 

opleiding vergroten zodat ze lang aan het werk kunnen blijven. Door de toename van de onderwijsdeelname is 

het opleidingsniveau van de volwassen bevolking, eerst de jongvolwassenen en later ook de ouderen, 

aanzienlijk gestegen in de afgelopen decennia (De Boer, 2006). Volgens prognoses van het Sociaal Cultureel 

Planbureau zal het opleidingsniveau van ouderen in de toekomst verder toenemen. Figuur 6 geeft een 
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overzicht over het opleidingsniveau van de huidige en toekomstige ouderen . In 2030 zal het aandeel ouderen 

met slechts basisonderwijs afnemen tot 10 procent of minder. Daarentegen zal het aandeel ouderen wat 

hoogopgeleid is toenemen tot 2S á 30 procent. Bovendien zal het opleidingsniveau van vrouwen sneller stijgen 

en zal de achterstand van vrouwen in 2030 grotendeels verdwenen zijn. 

• hoog • midden Claag • hoog C midden ll laag 

Figuur 6: Opleidingsniveau ouderen verdeeld naar mannen en vrouwen Bron: De Boer. 2006 

Ten aanzien van de opgave aan geschikte huisvesting voor ouderen duidt een toename van het aantal 

hoogopgeleide ouderen op een groeiend aandeel wat langer zelfstandig zal kunnen blijven wonen en die een 

afkeer hebben tegen intramurale zorginstellingen (De Boer, 2006). Vanwege de verwachte stijging van het 

opleidingsniveau van ouderen worden toekomstige ouderen dan ook vaak afgeschilderd als actief, mondig, 

kapitaalkrachtig en zelfredzaam. 

Inkomen: Het inkomen van de ouderen verschilt nogal, voornamelijk tussen de SS- en 6S-plussers. Dit komt 

vooral door het feit dat het stoppen met werken en het bereiken van de leeftijd van 6S jaar van invloed zijn op 

het inkomen. Mensen tussen de SS en 64 jaar werken namelijk of ontvangen VUT-, prepensioen, WW, WAO of 

een bijstandsuitkering. Ouderen boven de 6S jaar hebben recht op AOW en ontvangen in de meeste gevallen 

een aanvullend pensioen. Voor alleenstaanden zijn hiermee de belangrijkste veranderingen in inkomen 

beschreven. Voor de tweepersoonshuishoudens is er nog een derde: het overlijden van de partner. Als de 

teruggang in inkomen, als gevolg van het overlijden van de partner, wordt gecorrigeerd voor het feit dat 

alleenstaanden minder inkomen nodig hebben dan blijkt echter dat het equivalente inkomen meestal stijgt (De 

Boer, 2006). 
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Figuur 7: Inkomen ouderen verdeeld naar leeftijd Bron: Kullberg, 2005 

De verschillen in inkomens bij SS-plussers zijn terug te zien in figuur 7. De tabellaat zien dat de 

inkomenspositie van jongere ouderen beter is dan die van de oudere ouderen. Van de jongere ouderen heeft 

ruim de helft (S6%) een bovenmodaal inkomen. Daarentegen heeft slechts een derde deel van de groep van 6S 

tot 7S jaar een bovenmodaal inkomen en van de 7S plussers slechts een vijfde deel. Hoogstwaarschijnlijk zal 

het inkomen van de jongere ouderen na pensionering afnemen. Desalniettemin zullen, gezien het verschil 

tussen de inkomens van groepen van 6S tot 7S jaar en de groep 7S plussers, de jongere ouderen er qua 

inkomen beter voor staan dan de groep ouderen die nu tussen de 6S en 7S jaar oud is. Mede door de stijging 

van het opleidingsniveau zijn ouderen de afgelopen decennia steeds meer gaan profiteren van de 

welvaartsontwikkeling. Het is dan ook een algemene tendens dat de inkomenspositie van ouderen de 

afgelopen decennia is verbeterd (Kullberg, 200S). Er zijn ook een aantal redenen die verklaren waarom het 

aannemelijk is dat de financiële positie van ouderen in de toekomst verder zal verbeteren. Zoals eerder 

vermeld zal het opleidingsniveau van ouderen fors stijgen. Deze toename van het aantal hoog opgeleiden 

betekent dat er in de toekomst meer ouderen zijn die een goed inkomen genoten tijdens hun arbeidcarrière. 

Tevens blijft men vaker tot op hogere leeftijd aan het werk. Sinds 1994 is er dan ook een stijging van de 

arbeidsparticipatie bij de groep mensen in de leeftijd van SS tot 6S jaar. Deze stijging is ontstaan door een 

ander beleid van de overheid waarbij het vervroegd uittreden onaantrekkelijker is gemaakt. Een hogere 

arbeidsparticipatie creëert meer draagvlak voor de financiering van de vergrijzinguitgaven, zoals de hogere 

kosten voor de AOW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2006). Bovendien is het aantal 

tweeverdieners de afgelopen decennia toegenomen . In de jaren tachtig nam het aantal tweeverdieners onder 

jongeren toe en nog geen tien jaar later begon het tweeverdienerschap gemeengoed te worden bij de 

huishoudens van middelbare leeftijd (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 

2007b) . De toekomstige ouderen zullen naast het ontvangen van AOW, vaker dan hun vorige generaties 

beschikken over een aanvullend pensioen. Bovendien zal de hoogte van het pensioen toenemen . De stijging 

van het opleidingsniveau en de hogere arbeidsparticipatie zorgen ervoor dat steeds meer ouderen beschikken 

over een aanvullend pensioen . Door de toenemende arbeidsparticipatie onder vrouwen zijn er ook steeds 

meer vrouwen die pensioen opbouwen. Volgens prognoses van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid zal het aandeel huishoudens met een pensioen van meer dan 20.000 euro toenemen van 

13% in 2006 tot 37% in 2030 (Ministerie van SZW, 2006). Door deze ontwikkelingen zal het inkomen van 

ouderen in de toekomst verder toenemen. Volgens onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid stijgt over de gehele periode tot 2030 de koopkracht van ouderen gemiddeld met bijna een 

kwart en neemt het inkomen met ruim de helft toe. 
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Figuur 8: Ontwikkeling reëel gestandaardiseerd inkomen Bron ; Ministerie van SZW, 2006 

Naast hun inkomen beschikken veel ouderen over een aanzienlijk vermogen. Dat vermogen kan bestaan uit de 

waarde van de eigen woning, minus de openstaande hypotheekschuld, en overige beleggingen of spaargelden. 

Het vermogen van veel ouderen bestaat voor het grootste deel uit de eigen woning. (Ministerie van SZW, 

2006). Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau bleek dat voor alle SS plussers de gemiddelde 

restwaarde ten opzicht van de verkoopwaarde ruim 200.000 euro bedraagt. Dit is voornamelijk te danken aan 

de sterke prijsstijgingen waardoor in de jaren negentig het eigen vermogen in de woning in ongeveer 10 jaar 

tijd verdubbelde. Het aantal ouderen die beschikken over een eigen woning neemt toe. Onder de jongere 

ouderen is het eigen woningbezit maar liefst 60% terwijl onder de 7S plussers het eigen woningbezit slechts 32 

%bedraagt (Kullberg, 200S). Het vermogen buiten de eigen woning kan van alles zijn, zoals spaargelden, 

effecten, of een vakantiehuis. Figuur 9 geeft een overzicht van het vermogen onder huurders en 

woningbezitters. Ouderen beschikken vaker over vermogen dan jongeren. Tevens blijken huurders over het 

algemeen minder vermogend. Oudere huurders beschikken nog wel eens over bepaalde spaargelden maar 

huurders beschikken over beduidend minder vermogen dan de woningbezitters (Ministerie van VROM, 2007c). 

Het vermogen onder ouderen zal naar verwachting in de toekomst verder toenemen . Dit is voornamelijk een 

gevolg van het feit dat in de toekomst meer ouderen over een eigen woning beschikken (Ministerie van SZW, 

2006) . 

<€50.000 • € 50.000 - ( 100.000 . > € 100.000 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

35-44 45-54 55-64 65+ 35-44 45-54 55-64 65+ 
Leeftijd huurders leeftijd kopers 

figuur 9; Vermogen (excl. eigen vem1ogen) naar leeftijd Bron: Min isterie van VROM, 2007c 
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Steeds meer ouderen hebben dus een sterke financiële positie. Desondanks blijft voor een grote groep 

ouderen in de leeftijd van 6S tot 7S jaar de AOW de belangrijkste bron van inkomsten. Het gaat hierbij met 

name om alleenstaande vrouwen en allochtone huishoudens (De Boer, 2006). In de toekomst zal ook het 

aandeel ouderen met een laag inkomen toenemen. Het aandeel huishoudens met een inkomen van l,S tot 2 

maal modaal neemt ook toe, terwijl het aandeel ouderen met een inkomen boven twee maal modaal afneemt. 

Het aandeel welvarende ouderen neemt dus toe maar dat geld hoofdzakelijk voor de middengroep en niet voor 

de rijkste ouderen (Ministerie van SZW, 2006). 

Een kenmerk van de ouderen met een hoger inkomen is dat zij langer zelfstandig blijven wonen dan de minder 

welvarende ouderen. Dit komt omdat de meer kapitaalkrachtige ouderen in de gelegenheid zijn om hun 

woning aan te passen of een beter geschikte woning te kunnen kopen waar zij indien nodig de gewenste zorg 

zelf kunnen organiseren (De Boer, 2006). Het lijkt een logische veronderstelling dat veel ouderen hun 

vermogen wat in hun eigen woning is opgeslagen op een gegeven moment willen vrijmaken door de 

koopwoning te verkopen en te gaan huren, om zodoende een aantrekkelijke oude dag te kunnen financieren. 

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijk echter dat er geen aanwijzingen zijn dat ouderen op 

aanzienlijke schaal financiële motieven hebben bij een verhuiswens. Er zijn meer ouderen met interesse om de 

huurwoning te kopen, dan dat er ouderen zijn die van een koopwoning naar een huurwoning willen verhuizen 

(Kullberg, 200S) . Bovendien blijken juist de ouderen met vermogen in de eigen woning in veel gevallen te 

beschikken over andere vermogenreserves waarmee eventuele kosten voor zorg en gemak op latere leeftijd 

kunnen worden gefinancierd. De meeste ouderen vinden het pensioen toereikend voor lopende uitgaven en 

verwachten na pensionering geen dusdanige achteruitval in inkomen dat het vermogen in de woning zou 

moeten worden aangesproken (Ministerie van VROM, 2007b). 

2.1.4 Woningmarktgedrag 

Woonsituatle ouderen: Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau in 2004 bleek dat het overgrote 

deel van de SS plussers zelfstandig woont. Alleen onder ouderen in de leeftijd van 8S tot 9S jaar bleek een 

substantieel deel (30%) langdurig te verblijven in eenverzorgings-of verpleegtehuis. Sinds enkele jaren 

vervaagt de grens tussen het zelfstandig wonen en de intramurale zorginstellingen en zijn er diverse nieuwe 

woonvormen ontwikkeld waar ouderen zelfstandig kunnen wonen maar toch intensieve verzorging kunnen 

ontvangen. Het aantal ouderen dat zelfstandig woont, zal in de toekomst dus alleen maar groter worden (De 

Klerk, 2004). 

In vergelijking met de jongere bevolking wonen veel van de zelfstandig wonende 6S plussers in een 

huurwoning (Ministerie van VROM, 2007c). Het grote aandeel huurders onder de 6S plussers is deels te 

verklaren door het feit dat in de tijd dat deze generatie de woningmarkt betrad, er veel meer huurwoningen 

werden gebouwd. Het kopen van een woning was toen der tijd minder gebruikelijk, huren was toen de norm. 

Het aandeel eigenaar-bewoners onder ouderen zal in de toekomst echter toenemen. Zoals eerder werd 

opgemerkt is het aandeel eigenaar-bewoners onder jongere ouderen in de leeftijd van SS tot 6S jaar ongeveer 

twee maal zo groot als onder de ouderen in de leeftijd boven de 7S jaar. Enige voorzichtigheid is geboden in de 

verwachting dat het woningbezit onder ouderen steeds verder zal blijven toenemen. Uit het laatste 

woononderzoek van het Ministerie van VROM bleek dat een beperkt deel van de ouderen de koopsector 

verlaat (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2007a). Toch zullen in de 

toekomst meer mensen oud worden in een koopwoning. Volgens prognoses van het Ministerie van VROM, 

waarbij rekening is gehouden met de overgang van koop naar huur als onzekere factor, is het zeer 

waarschijnlijk dat in 2030 60% van de SS-64 jarigen, SO% van de 6S-74 jarigen en 40% van de 7S plussers in een 

koopwoning zullen wonen. Voor alle leeftijdscategorieën is dat meer dan nu (Ministerie van VROM, 2007b). 

Een ander kenmerk van de woonsituatie van ouderen is de samenstelling van het huishouden. In de meeste 

gevallen van de jongere ouderen in de leeftijd van SS tot 6S jaar, bestaat het huishouden uit minimaal twee 
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personen (80%) . In enkele gevallen is hier nog sprake van de aanwezigheid van kinderen in het huishouden. Het 

aandeel alleenstaanden in deze leeftijdscategorie bedraagt slechts 18%. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt 

het aandeel alleenstaanden toe. 

Een laatste kenmerk van de woonsituatie van ouderen is dat met het stijgen van de leeftijd meer ouderen in 

een nultredenwoning wonen. Zo woont van de ouderen in de leeftijd van SS tot 6S jaar slechts een kwart in 

een nultredenwon ing. Bij ouderen in de leeftijd van 7S en hoger woont ruim de helft in een nultredenwoning 

( Kuilberg 200S). Uit het woononderzoek van het Ministerie van VROM bleek dat de vraag onder SS plussers 

naar nultredenwoningen was toegenomen. Het aantal ouderen wat de afgelopen jaren een nultredenwoning 

betrok bleek echter veel kleiner dan het aantal zoekenden . Op zich is dit niet echt bijzonder, omdat er over het 

algemeen meer mensen zijn die een woning zoeken dan mensen die daadwerkelijk verhuizen. Er is echter een 

grote groep mensen in de leeftijd jonger dan SS jaar welke de afgelopen jaren een nultredenwoning hebben 

betrokken, ook al waren ze daar niet specifiek naar op zoek. Jongeren en ouderen concurreren in principe met 

elkaar op de woningmarkt omdat nultredenwoningen geschikt zijn voor zowel ouderen als jongeren. 

Daarentegen voldoen niet alle nultredenwoningen aan de eisen die ouderen aan een woning stellen. Vooral bij 

gestapelde bouw doen zich grote verschillen in kwaliteit voor. Zo is een oude galerijflat net zo goed als een 

modern luxe appartement een nultredenwoning (Ministerie van VROM, 2007c). 

Verhuisgeneigdheid: Ouderen staan over het algemeen bekend erg honkvast te zijn. Het merendeel van de 

ouderen is tevreden met hun woning en is niet van plan te verhuizen. Slechts 14% van de ouderen overweegt 

te verhuizen en ruim S% wil beslist verhuizen. Ouderen die in het bezit zijn van een eigen woning blijken 

minder verhuisgeneigd te zijn dan de ouderen die een woning huren. Dit komt hoogstwaarschijnlijk door het 

feit dat een koopwoning over het algemeen meer kwaliteit biedt dan een huurwoning (Kullberg, 200S). 

Aangezien huishoudens in de leeftijd van SS tot 6S jaar een eengezinswoning in doorsnee 20 jaar lang in bezit 

hebben, is het mogelijk dat de gehechtheid aan het eigendom als zodanig een rol speelt bij de lage 

verhuisgeneigdheid onder ouderen (Ministerie van VROM, 2007c) . Het hebben van lichamelijke beperkingen en 

het wonen in een ongeschikte woning dragen in belangrijke mate bij aan de verhuiswens van ouderen. 

Daarnaast blijkt het verslechteren van de sociale omgang in de buurt en de toename van overlast in de buurt 

een belangrijk verhuismotief voor ouderen. Alleen onder de jongere ouderen wordt er in beperkte mate 

verhuisd vanwege arbeidscarrière of veranderingen in de gezinssituatie (Kullberg, 200S). Het hebben van een 

partner blijkt in bescheiden mate een remmend effect te hebben op de verhuiswens bij ouderen. Hoger 

opgeleide ouderen lijken vaker met het oog op de toekomst te willen verhuizen naar een meer geschikte 

woning (De Klerk, 2004). Het verhuizen naar een geschikte woning door jonge ouderen, die vooralsnog geen 

hinder ondervinden van lichamelijke beperkingen, wordt ook wel proactief verhuisgedrag genoemd. Het 

verhuizen naar een geschikte woning vanwege problemen met de zelfredzaamheid door lichamelijke 

beperkingen wordt reactief verhuisgedrag genoemd (Van Campen, 2008). 
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Figuur 10; Verhuisgeneigdheld Bron; VROM 2009, eigen bewerking 

Figuur 10 laat zien dat de verhuisgeneigdheid met het toenemen van de leeftijd afneemt. Ouderen boven de 7S 

jaar blijken in de praktijk ook vaak tegen het verhuisproces te gaan opzien (Kullberg, 200S). Bovendien blijkt uit 

de grafiek dat van alle leeftijdscategorieën zich onder de ouderen in de leeftijd tussen de SS en 6S jaar en de 6S 

plussers het grootste aandeel verhuisgeneigden bevindt die na twee jaar nog niet verhuisd zijn. Het feit dat 

ouderen minder snel verhuizen dan jongeren is onder andere te verklaren doordat jongeren doorgaans een 

grotere noodzaak hebben bij het betrekken van een nieuwe woonruimte. In de jongere levensfase vinden in 

veel gevallen enkele gebeurtenissen plaatst waarbij het betrekken van een andere woning haast 

onontkoombaar is, zoals samenwonen, arbeidscarrière en het krijgen van kinderen. Deze hogere noodzaak om 

te verhuizen leidt bij jongeren tot actiever zoekgedrag en meer bereidheid tot het doen van concessies. 

Ouderen daarentegen zijn veel kritischer ten aanzien van het woningaanbod. Het wensenpakket van ouderen is 

uitgebreider en de nieuwe woonsituatie zal een verbetering moeten zijn ten opzichte van de huidige 

woonsituatie. Aangezien ouderen al een hele wooncarrière achter de rug hebben stellen zij hoge 

kwaliteitseisen aan een nieuwe woonsituatie (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer, 2009). Ook het Woononderzoek van het Ministerie van VROM toonde aan dat er onder de 

mensen in de leeftijd van SO tot en met 60 jaar een grote groep kapitaalkrachtige ouderen is met veel plannen 

om te verhuizen. In werkelijkheid blijkt echter dat er bij deze groep jongere ouderen weinig van terecht komt. 

Dit kan niet aan het inkomen liggen dus ook hier ligt de oorzaak waarschijnlijk in het feit dat deze groep 

verhuisgeneigde kritisch zoeken naar een woning die voldoet aan hun wensen (Ministerie van VROM, 2007a). 

De woningmarkt van Nederland heeft een algemeen beeld van een weinig dynamische markt. Er zouden niet 

alleen te weinig woningen zijn, de woningen voldoen in veel gevallen ook niet aan de wensen van de 

woningzoekenden. Dit resulteert in een slechte doorstroming op de woningmarkt. De starters, waarvan altijd 

wordt gezegd dat zij het moeilijk hebben op de woningmarkt, blijken minder moeite te hebben met de krapte 

op de woningmarkt dan de ouderen. Ouderen kunnen hun verhuiswensen moeilijk realiseren omdat het 

aanbod niet aansluit op hun kritische woonwensen. Dit impliceert dat er niet zo zeer sprake is van krapte op de 

woningmarkt in kwantitatieve zin, maar meer een kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod. Een 

onderzoek van het Ministerie van VROM naar de realisatie van verhuiswensen komt dan ook tot de conclusie 

dat het woningmarktbeleid zich niet zo zeer moet concentreren op de groep die het hardst een woning nodig 

heeft, maar meer moet worden toegespitst op de veeleisende woningzoekenden die niet noodzakelijk hoeven 

te verhuizen. Dit zou de doorstroming van de woningmarkt ten goede komen waardoor ook andere 

woningzoekenden makkelijker een geschikte woning kunnen vinden (Ministerie van VROM, 2009). 
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2.2 Ontwikkelingen In het beleid van de overheid 

Welke invloed heeft het beleid van de overheid op de toenemende vraag naar geschikte huisvesting voor 

ouderen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden volgen in deze paragraaf de voornaamste ontwikkelingen 

op het gebied van het overheidsbeleid ten aanzien van geschikte woningen voor ouderen . Allereerst wordt een 

beeld geschetst van hoe de ouderenhuisvesting in het verleden georganiseerd was. Vervolgens worden de 

belangrijkste ontwikkelingen in wet- en regelgeving ten aanzien van de ouderenhuisvesting beschreven . Ten 

slotte komt het huidige overheidsbeleid en de rolverdeling van de actoren op het gebied van de 

ouderenhuisvesting aan bod. 

2.2.1 Historische schets ouderenhuisvesting 

In de twintigste eeuw is de manier waarop ouderen wonen en zorg ontvangen aanzienlijk veranderd. Tot de 

Tweede Wereldoorlog was ouderenzorg niets anders dan armenzorg. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond 

het besef dat de samenleving verantwoordelijk hoort te zijn voor de ouderen. Men kwam tot het inzicht dat het 

werkende deel van de samenleving verplicht is te zorgen voor diegenen die nog niet of niet meer in staat waren 

om te werken. Ouderenzorg werd een speerpunt van het sociale beleid, waarin voor de huisvesting een 

belangrijke rol was weggelegd. Het wonen zag men toen als een vorm van zorg. Die zorg was niet medisch van 

aard, maar sociaal en sociaalpsychologisch. Ouderen zouden namelijk vooral kampen met gevoelens van 

nutteloosheid en achterstelling. Het wonen werd toen der tijd als een vorm van therapie gezien wat het meest 

geschikte middel tegen deze kwalen zou zijn. Zodoende vertegenwoordigde de ouderenhuisvesting op extreme 

wijze een manier van denken over wonen in het algemeen (Mens & Wagenaar, 2009). Het overheidsbeleid ten 

aanzien van de ouderenhuisvesting had dan ook een institutioneel karakter . Er was sprake van een 

aanbodmodel waarbinnen weinig keuzemogelijkheden waren. Er waren slechts vier basisvormen die geordend 

waren naar de zorgbehoefte van de doelgroep. Naast de gewone woning bestonden er 

woontussenvoorzieningen, verzorgingstehuizen en verpleegtehuizen. Door de strikte indeling naar 

zorgbehoefte moesten ouderen bij het toenemen van de beperkingen verhuizen naar een andere basisvorm 

om de zorg te kunnen ontvangen die ze nodig hadden. Daardoor kwam het voor dat er ouderen waren die het 

hele circuit doorliepen van zelfstandig wonen tot en met het verpleeghuis (Ministerie van VROM, 2007b) . 

De bejaardenwoning onderscheidde zich van woningen voor jongere generaties doordat ze gelijkvloers waren 

en indien mogelijk geen drempels hadden. Er was geen relatie met instellingen die zorg aan huis leverden. 

Destijds was het nog heel gebruikelijk dat de kruidenier en de groenteboer hun waren aan huis verkochten en 

huisbezoek van de huisarts was de normale gang van zaken . Voor ouderen die een zekere mate van 

huishoudelijke hulp nodig hadden, waren er bejaardentehuizen, ook wel bejaardenoord of pensiontehuizen 

genoemd. Deze tehuizen bestonden uit enkele ouderenwoningen en enkele gemeenschappelijke voorzieningen 

zoals eetzalen of recreatiezalen en een centrale keuken. De doelstelling van de bejaardenoorden was 

vastgelegd in de Wet op de Bejaardenoorden (WBO) in 1963. Een bejaardenoord moest aan minstens 5 

bejaarden een woning bieden met lichte zorgvoorziening. Veel huidige verzorgingshuizen vinden hun 

oorsprong in de naoorlogse bejaardentehuizen . Indien men te ziek was om zelfstandig te kunnen wonen was 

men aangewezen op het verpleegtehuis. Dit waren feitelijk ziekenhuizen voor chronische patiënten. In de 

verpleeghuizen werd het verblijf ondergeschikt gemaakt aan de zorg, ondanks dat het doorgaans permanente 

karakter van het verblijf vraagt om enigszins normale woonomstandigheden. De verpleeghuizen hadden echter 

ruimtelijk gezien veel weg van ziekenhuizen door de lange gangen en de kamers met meerdere bedden. 

Verpleeghuizen werden pas vanaf de jaren '60 op grote schaal gebouwd. Dit was onder andere het gevolg van 

de invoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in 1968. Deze wet verbeterde de 

financiering en zorgde voor een groei van het aantal verpleeghuizen. Naast de bejaardenwoning, de 

verzorgingstehuizen en de verpleegtehuizen waren er nog enkele tussenvoorzieningen zoals de serviceflats. Dit 

waren woongebouwen met gemeenschappelijke voorzieningen die voor rekening kwamen van de bewoners. In 

het begin was deze woonvorm voorbehouden voor welvarende ouderen. Later ontstond de behoefte de 

serviceflats ook voor minder draagkrachtige ouderen te realiseren (Mens & Wagenaar, 2009). 
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Vanaf het midden van de jaren '80 is het beleid van de overheid ten aanzien van ouderenhuisvesting erop 

gericht om de aanbodsturing te veranderen. Het aanbod moest beter worden afgestemd op de wensen en 

behoeften van de ouderen . Bovendien moest de doelmatigheid worden vergroot om in de toekomst, met de 

vergrijzing in het vooruitzicht, de kosten van het zorgstelsel te kunnen beheersen. Het beleid richtte zich op de 

scheiding van wonen en zorg. De transformatie van het aanbodmodel naar een meer vraaggestuurd model 

kwam op gang (Van der Schaar, 2002). 

2.2.2 Scheiden wonen en zorg 

Het scheiden van wonen en zorg is een internationale trend welke in de jaren tachtig begonnen is. Met deze 

scheiding van wonen en zorg wordt een scheiding van bekostiging en levering bedoeld. De woninghuur en 

eventuele zorg worden apart in rekening gebracht. Zodoende wordt de huisvesting overgeheveld van het 

zorgstelsel naar de volkshuisvesting waar meer woonkwaliteit en keuzevrijheid kan worden geboden. 

Bovendien heeft men de mogelijkheid alleen zorg af te nemen, zonder een woning te huren bij de zorginstelling 

(Dries, Hollander, Mutsaers & Van Vree, 2008). Het doel van het scheiden van wonen en zorg is om de patiënt 

te emanciperen tot consument. Het verblijf in instellingen en tehuizen zou leiden tot een afhankelijke positie 

van ouderen en bijdragen aan de ontwikkeling van geestelijke en lichamelijke beperkingen. Door zorg in een 

woning te leveren behoudt de cliënt meer privacy en zouden er meer verschillende woonvormen voor ouderen 

ontstaan welke beter aansluiten op de wensen en behoeften van ouderen. Daarnaast wil de overheid met de 

scheiding van wonen en zorg de kosten beperken van het zorgstelseL Door de vergrijzing zouden de kosten van 

de volksverzekering AWBZ de pan uit rijzen. Door de scheiding van wonen en zorg kan de AWBZ worden 

teruggesnoeid tot het kerndoel: dekking van onverzekerbare chronische ziektekosten. Burgers moeten hun 

eigen woonruimte regelen, met voor de lagere inkomens het vangnet van huursubsidie (Singelen berg, 2005). 

Het scheiden van wonen en zorg wordt door de jaren heen met behulp van verschillende beleidsmaatregelen 

door de overheid bevorderd. Zo wordt er gestuurd op extramuralisering van de zorg. Het beleid richt zich op de 

substitutie van intramuraal aangeboden zorg naar het aanbieden van zorg en dienstverlening in de eigen 

woning. Daarnaast wordt er een bijdrage geleverd aan de scheiding van wonen en zorg door aanpassingen in 

de wet- en regelgeving (Dries et al., 2008). 

E.xtramurallserlng: Het scheiden van wonen en zorg blijft begin jaren '90 een politiek issue. In 1994 werd een 

rapport uitgebracht door de commissie-Welsehen waarin de overheid werd geadviseerd hoe zij de ouderenzorg 

kon verbeteren. De commissie concludeerde dat veel ouderen die in eenverzorgings-of verpleegtehuis 

verbleven meer zorg ontvingen dan nodig was. Een groot deel van de ouderen zou ook in staat zijn om 

zelfstandig te wonen en de benodigde zorg in hun eigen woning kunnen ontvangen. De commissie pleitte 

ervoor om de intramurale capaciteit af te bouwen en te bestemmen voor de groep ouderen die behoefte heeft 

aan intensieve zorg. Tegelijkertijd moesten er meer zelfstandige woningen worden gecreëerd zodat de meeste 

ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen (Van der Schaar, 2002). Dit was het begin van de extramuralisering. 

In eerste instantie beperkt de extramuralisatie zich tot de nieuw te bouwen woonzorgvoorzieningen. In 1994 

werd op basis van het advies van commissie-Welsehen besloten dat in de nieuwbouw zo weinig mogelijk 

belemmeringen zouden mogen bestaan voor de scheiding van wonen en zorg. Pas in 1998 werd de inkrimping 

van de capaciteit van de bestaande intramurale woonvormen een feit. De Wet op de Bejaardenoorden werd 

ingetrokken en de verzorgingshuizen werden opgenomen in de AWBZ. Tussen 1985 en 2000 kromp de 

capaciteit van de intramurale woonvormen met gemiddeld 1% per jaar tot zo'n 100.000 plaatsen. Aan het 

begin van de 21• eeuw stagneert de extramuralisatie. Het lukt de overheid wel om de nieuwbouw van 

intramurale woonvormen af te remmen maar niet om de bouw van extramurale woonvormen te stimuleren. 

Veel zorgaanbieders tonen een afwachtende houding door de onzekerheid over verantwoordelijkheden en de 

continuïteit van budgetten (Singelenberg, 2005). Bovendien lopen veel plannen voor sloop en vervanging van 

functioneel verouderde zorggebouwen vast door het boekwaardeprobleem. Het boekwaardeprobleem wordt 

door onderzoeksbureau RIGO als volgt gedefinieerd (Rigo Research en Advies, 2002b, p. 10): "het verschil 
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tussen de boekwaarde, het bedrag waarvoor een gebouw in de boeken staat (en waarop de lopende exploitatie 

gebaseerd is, inclusief financieringen}, en de bedrijfswaarde, het bedrag dat het gebouw op de woningmarkt 

aan woninghuur zou opbrengen bij handhaving van de huidige bestemming" . Door de snel gestegen normen 

voor privacy en vierkante meters per wooneenheid zijn veel gebouwen reeds na 25 jaar functioneel verouderd 

terwijl dergelijke gebouwen in de boeken een exploitatieperiode hebben van 50 jaar. 

Aanpassingen wet· en regelgeving: De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is een volksverzekering 

waarin de zorg en ondersteuning geregeld is voor langdurig zieken, gehandicapten en ouderen. Met het zicht 

op de vergrijzing, realiseerde de overheid zich dat de AWBZ moest worden afgeslankt om de kosten van de 

AWBZ in de toekomst te kunnen beperken. Bovendien moest er in plaats van sturing van het aanbod meer 

vraagsturing komen. Het Kabinet Paars 11 zet in 1998 een omgang van aanbodsturing naar vraagsturing op gang. 

De verschuiving naar vraagsturing van Paars 11 wordt ook wel de modernisering van de AWBZ genoemd. Het 

doel van de modernisering van de AWBZ was dat de cliënt met de zorgvraag weer centraal moest komen te 

staan en dat zorg op maat moest kunnen worden geleverd . Daarnaast moest de doelmatigheid van de zorg 

worden bevorderd en de vermaatschappelijking van de zorg worden gestimuleerd (Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 1999). Met de modernisering van de AWBZ wil de overheid een verdere 

scheiding van wonen en zorg faciliteren. De regeling die dit mogelijk maakt is het 'Volledige Pakket Thuis' (VPT). 

Dankzij deze regeling kunnen mensen met een indicatie voor zorg en verblijf alle zorg ook thuis krijgen voor 

rekening van de AWBZ. De woonlasten vallen buiten het VPT. De cliënt moet zelf de woonlasten betalen (Dries 

et al., 2008). Om de kosten van de AWBZ beter te beheersen wil de overheid uiteindelijk de AWBZ 

terugsnoeien naar de oorspronkelijke vorm. In de toekomst moet de AWBZ uitsluitend bedoeld zijn voor 

diegenen die door een stoornis of aandoening langdurig niet in staat zijn zelfstandig te leven. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om dementerende ouderen, verstandelijk gehandicapten en patiënten met een ernstige 

psychiatrische aandoening (Kenniscentrum Wonen en Zorg, n.d.). Om de AWBZ af te slanken zijn reeds enkele 

delen van de AWBZ ondergebracht in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) is per 1 januari 2007 in werking getreden. Met de invoering van de WMO wil de 

overheid een groter onderscheid maken tussen 'zorg' en 'maatschappelijke ondersteuning' . Voor de lichtere 

zorgvraag en ondersteuning is de burger aangewezen op de WMO. Op de AWBZ kan pas aanspraak worden 

gemaakt indien 'zware zorg' nodig is. Zodoende wordt de AWBZ ontlast waardoor de AWBZ ook in de toekomst 

betaalbaar blijft (Ministerie van VROM, 2007b). De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning ligt bij de gemeenten. Om de gemeenten in staat te stellen de WMO goed uit 

te voeren zijn drie overheidsinstrumenten in elkaar geïntegreerd : de Welzijnswet, de Wet Voorzieningen 

Gehandicapten (WVG) en de huishoudelijke thuiszorg uit de AWBZ. De gemeente hoeft zich voor de uitvoering 

van de WMO niet te verantwoorden tegenover het Rijk, wel tegenover de burgers. De WMO biedt geen 

wettelijke aanspraken, maar behelst net als de WVG een zorgplicht. Bovendien krijgt de gemeente er maar een 

bepaald budget voor ter beschikking. De gemeente kan dus niet gedwongen worden om ondersteuning te 

bieden, als het budget dat niet toelaat. Gemeenten zullen bij de uitvoering van de WMO dus prioriteiten 

moeten stellen en selecties maken. Huishoudens met midden en hoge inkomens zullen hun diensten en 

verzekeringen in veel gevallen op de vrije markt moeten regelen (VROM-raad, 2005). 

De scheiding van wonen en zorg is een belangrijke hefboom gebleken voor de verschuiving van een 

aanbodgestuurd naar een vraaggestuurd beleid. Dankzij de scheiding van wonen en zorg zijn de mogelijkheden 

om zorg te ontvangen buiten de intramurale zorginstellingen vergroot. De kwaliteit van het wonen, in de zin 

van keuzemogelijkheden, woonruimte en privacy, is aanzienlijk verbeterd. Deze situatie sluit dan ook beter aan 

op de wensen en behoeften van de huidige en toekomstige ouderen . Bovendien is de scheiding van wonen en 

zorg van wezenlijk belang om te voorkomen dat de kosten van de AWBZ ten gevolge van de vergrijzing zouden 

blijven toenemen . Als cliënten zelf hun huisvestingskosten betalen, levert dit ongeveer een besparing van 25% 

op ten opzichte van intramurale AWBZ-kosten (Singelenberg, 2005). Voor de lage inkomens komen deze kosten 

wel terug in de huursubsidie. Dit wijst dan ook op de keerzijde van de scheiding van wonen en zorg. De 

mogelijkheden zijn vergroot waardoor ook een complexer en moeilijker te garanderen product is ontstaan. 
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Voor cliënten met voldoende financiële hulpmiddelen biedt de scheiding van wonen en zorg de mogelijkheid 

om hun woonwensen beter te realiseren en zorg op maat te verkrijgen. Voor zware zorgbehoevende en 

cliënten met beperkte financiële middelen blijven de mogelijkheden en zekerheden beperkter (Dries et al., 

2008 & Singelenberg, 2005). 

2.2.3 Beleid van de overheid 

Het beleid ten aanzien van wonen, zorg en welzijn is de afgelopen jaren aan het veranderen ten opzichte van 

het verleden. Er is sprake van een tweevoudige verschuiving: van centrale naar decentrale aansturing en een 

verschuiving van overheid naar de markt. De verantwoordelijkheid voor wonen, zorg en welzijn is grotendeels 

middels de Wet Maatschappelijk Ondersteuning overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Het rijksbeleid 

vervult meer een regierol terwijl de gedetailleerde beleidsontwikkeling en uitvoering decentraal plaatsvindt 

(VROM-raad, 2005). Daarnaast is er meer verantwoordelijkheid ten aanzien van wonen, zorg en welzijn verlegd 

naar marktpartijen. Zo werden de zorgverzekeraars belast met de uitvoering van de AWBZ en op het terrein 

van wonen voltrok zich in de jaren '90 met de brutering en invoering van het Besluit Beheer Sociale Huursector 

(BBSH) een overdracht van verantwoordelijkheden naar de woningcorporaties. De overdracht van 

verantwoordelijkheden op het terrein van wonen werd in 2000 voltooid met de uitbreiding van het BBSH met 

het prestatieveld 'wonen en zorg'. Hiermee kregen woningcorporaties de mogelijkheid om onroerend goed in 

de zorgsector te beheren en te borgen via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (Ministerie van VROM, 

2007b). 

Het Rijk: De visie van het Rijk ten aanzien van wonen, zorg en welzijn is geformuleerd in een gezamenlijke 

doelstelling van het Ministerie van VROM en het Ministerie van VWS. Deze doelstelling is verwoord in het 

actieplan Beter (t)huis in de buurt (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer & 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2007, p. 2): "Bevorderen dat ouderen en mensen met 

beperkingen zelfstandig in hun wijk kunnen {blijven) wonen, ondersteuning en zorg op maat thuis kunnen 

ontvangen en daardoor {langer) mee kunnen doen aan de maatschappij. Ouderen en mensen met een 

beperking kunnen zoveel als mogelijk kiezen hoe zij willen wonen en hoe zij zo nodig zorg en ondersteuning 

ontvangen." In tegenstelling tot het verleden wordt er met deze doelstelling wel rekening gehouden met de 

behoefte en wensen van de ouderen. Het Rijk wil dat ouderen en mensen met beperkingen zoveel mogelijk zelf 

kunnen kiezen hoe zij willen wonen en hoe zij daarbij, indien nodig, zorg op maat en ondersteuning willen 

ontvangen. Volgens het actieplan is het kunnen beschikken over een geschikte woning hiervoor een van de 

belangrijkste voorwaarden. Er is daartoe een raming gemaakt van de opgave voor het voorzien in geschikte 

woningen voor ouderen. In geval van zorgbehoefte streeft het beleid naar een landelijke dekking van 24-uurs 

thuiszorg. Daarnaast moet er voor mensen met een zware zorgvraag de mogelijkheid zijn om te kiezen voor 

een kleinschalige woonvorm in de buurt van de vertrouwde omgeving. Naast de opgave voor geschikte 

huisvesting wordt de aandacht gevestigd op de opgave om lokaal activiteiten en ondersteuning te bieden voor 

kwetsbare burgers. Ook de overheid signaleert de toenemende differentiatie onder de wensen en behoeften 

van ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De overheid wil dan ook meer variatie in het 

woningaanbod om tegemoet te komen aan de verschillende wensen van de toekomstige generatie ouderen en 

om zodoende de keuzemogelijkheden te vergroten (Ministerie van VROM & Ministerie van VWS, 2007). 

Zoals eerder beschreven is de verantwoordelijkheid op het gebied van wonen, zorg en welzijn grotendeels van 

het Rijk overgeheveld naar de gemeenten. De activiteiten van het Rijk om de doelstellingen van het beleid voor 

wonen, zorg en welzijn te bereiken beperken zich dan ook tot het bieden van informatie over lange 

termijnontwikkelingen en inzicht geven in de omvang van de opgave, het verminderen van belemmeringen in 

de regelgeving, impuls geven aan de gemeentelijke regierol en ondersteuning van activiteiten van 

marktpartijen (Ministerie van VROM & Ministerie van VWS, 2007 en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport, 2005). 
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Lagere overheden: Door de toenemende diversiteit onder de wensen en behoeften van ouderen is het 

wenselijk dat er per individu kan worden geoordeeld. Op lokaal niveau kan beter worden beoordeeld wie de 

zorg van de overheid daadwerkelijk nodig heeft. Met de invoering van de WMO kregen de gemeenten de 

middelen om de selectieve zorg in de praktijk te gaan uitvoeren (Ministerie van VWS, 2005). De rol van de 

provincies is nu, net als die van het Rijk, meer stimulerend, faciliterenden experimenterend. Aan deze rol 

wordt door de provincies verschillend invulling gegeven. Sommige provincies vertalen de landelijke opgave, 

zoals die beschreven wordt in het actieplan van de Ministeries van VROM en VWS, naar regio's en gemeenten 

binnen de provincies. Andere provincies richten een stimuleringsprogramma op of formuleren zelf een 

programma voor Ontgroening en Vergrijzing. Ook de daadkracht van de gemeenten verschilt onderling. 

Sommige gemeenten pakken hun regierol snel op en daar ontstaan de nodige samenwerkingsverbanden tussen 

lokale partijen. Er zijn echter ook achterblijvers waar nog maar weinig projecten van de grond komen 

(Ministerie van VROM, 2007b & Ministerie van VWS, 2005). 

Marktpartijen: Van de marktpartijen zijn het de woningcorporaties die als eerste een positie innemen binnen 

het veld van wonen, zorg en welzijn. Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de 

dialoog met stakeholders. Corporaties overleggen met huurdersorganisaties waarbij in veel gevallen 

bovenwettelijke afspraken worden gemaakt met huurders over de mate waarin er om advies of instemming 

wordt gevraagd. Daarnaast overleggen de corporaties in kader van het BBSH met gemeenten waarin zij 

werkzaam zijn ten aanzien van de prestatieafspraken. Inmiddels hebben corporaties hun dialoog met 

stakeholders uitgebreid met de consultatie van zorg- en welzijnsinstellingen. Corporaties zijn dan ook reeds 

enkele jaren actief met het aanpassen van hun voorraad en het ontwikkelen van nieuwe woonvormen voor de 

oudere huurders. Uit een analyse van jaarverslagen van enkele woningcorporaties blijkt dan ook dat de 

corporaties vrijwel zonder uitzondering invulling geven aan de prestatievelden 'wonen en zorg' van het BBSH 

(Ministerie van VROM, 2007b). 

Commerciële partijen vervullen in vergelijking tot de woningcorporaties een bescheiden rol binnen het veld van 

wonen, zorg en welzijn. Hun inspanningen beperken zich tot het realiseren van een levensloopbestendige 

woning. Sommigen realiseren woonvoorzieningen voor ouderen met de mogelijkheid om zorg- of 

welzijnsdiensten te ontvangen in het topsegment. Het aanbod tussen het topsegment en het aanbod van de 

woningcorporaties is echter zeer beperkt (VROM-raad, 2005 & Ministerie van VROM, 2007b). 

Door de decentralisering en de overheveling van verantwoordelijkheden naar marktpartijen zijn de 

mogelijkheden vergroot om op lokaal niveau te komen tot nieuwe woonconcepten. Dit maakt het mogelijk om 

een concrete invulling te geven aan het zelfstandig wonen voor ouderen (Ministerie van VROM, 2007b). Hierbij 

dient wel te worden opgemerkt dat als gevolg van de decentralisering de verschillen in aanbod van het 

kwaliteit van wonen, zorg en welzijn per gemeente kunnen toenemen. Daarnaast leiden de verschuivingen van 

verantwoordelijkheden tot onzekerheden bij verschillende partijen wat leidt tot afwachtend gedrag (VROM

raad, 2005 & Ministerie van VROM, 2007b). 

2.3 Kwantitatieve woningbehoefte 

De vergrijzing brengt stevige uitdagingen met zich mee. Maar door het treffen van tijdige maatregelen kunnen 

maatschappelijke problemen worden voorkomen en een aantal basiswaarden ten aanzien van ouderen 

overeind worden gehouden en waar nodig worden versterkt. In de nota 64 van het Ministerie van VWS 

'ouderenbeleid in het perspectief van de vergrijzing' worden de basiswaarden ten aanzien van ouderen 

gedefinieerd (Ministerie van VWS, 2005). De belangrijkste basiswaarde is dat ouderen soevereine en 

volwaardige burgers zijn, ook als op enig moment belangrijke hulpbronnen voor een zelfstandig bestaan 

wegvallen. De basiswaarden uit deze nota ten aanzien van ouderen hebben betrekking op: gezondheid, 

bijdragen aan de samenleving, koopkracht, huisvesting, zorgafhankelijkheid en het levenseinde. Het kabinet wil 

deze waarden versterken en benadrukt het belang van meer maatwerk voor en een meer individueel gerichte 
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benadering van ouderen. Wat betreft huisvesting luidt de doelstelling dat SS-plussers moeten kunnen 

beschikken over adequate woonvoorzieningen, afgestemd op hun individuele behoefte en ondersteund door 

zorgvoorzieningen op maat. Dit is ook van belang voor het evenwicht op de woningmarkt. Het feit dat ouderen 

minder verhuizen veroorzaakt een lagere doorstroming en dit heeft tot gevolg dat starters en doorstromers 

met een lager inkomen minder kans hebben een geschikte woning te vinden. Ouderen zijn kritisch en alleen 

een aanbod dat kwalitatief zeer goed aansluit op hun potentiële vraag zal ouderen doen bewegen te verhuizen. 

2.3.1 Omvang opgave 

Voor de toekomst is er een groot aantal voor ouderen geschikte woningen nodig. Dit betekent niet dat er 

specifiek voor ouderen gebouwd moet gaan worden. Ouderen zijn immers volwaardige burgers die pas op 

hogere leeftijd zorgafhankelijk worden. Woonconcepten moeten worden ingericht op flexibiliteit en 

zelfredzaamheid, zodat ouderen zo veel mogelijk hun zelfredzaamheid kunnen behouden. In 2007 is door ABF 

Research in opdracht van het Ministerie van VROM het rapport uitgebracht 'Investeren voor de toekomst' (Van 

Galen & Sogelée, 2007). Dit rapport beschrijft de kwantitatieve opgave tot 201S voor de realisering van voor 

ouderen geschikte woningen en brengt de realisatiemogelijkheden in beeld aan de hand van vier 

beleidsinstrumenten, te weten nieuwbouw, verbouw, het bijplaatsen van zorgsteunpunten en 

woonruimteverdeling. De volgende tabellaat zien dat de opgave aan geschikte huisvesting 406.000 woningen 

bedraagt voor de periode 2006-2015. Hiervan vallen 116.000 woningen onder verzorgd wonen. Dit vertaalt zich 

in een opgave van 45.000 woningen per jaar (waarvan 13.000 voor verzorgd wonen). 

Totaal 

To aal per J~ 4S100 

Figuur 11: Opgave geschikte huisvesting, 2006-2009 en 2009· 2015 Bron: Van Galen & Sogelée, 2007 

Zoals in de tabel duidelijk wordt gemaakt bestaat de opgave voor geschikte woningen uit drie componenten: 

het huidige tekort, de bevolkingsantwikkeling en de extramuralisering. 

Het huidig tekort wordt bepaald door de behoefte aan geschikte woningen af te zetten tegen de bestaande 

voorraad. Volgens het Woon 2006 telt Nederland 1,74 miljoen geschikte woningen, waarvan 129.000 woningen 

vallen onder verzorgd wonen. De totale behoefte bedraagt 1,87 miljoen woningen en dat resulteert in een 

tekort van 130.000 woningen (waarvan 48.000 verzorgd wonen). De behoefte is gebaseerd op het Woon 2006 

en bestaat uit alle huishoudens die in een geschikte woning wonen, vermeerderd met alle huishoudens die 

naar geschikte huisvesting vragen minus de huishoudens die willen vertrekken. 
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De ontwikkeling van de bevolking zorgt voor een additionele opgave van 223.000 geschikte woningen. 

Toename in het aantal 75-plussers stuwt met name de vraag naar verzorgd wonen, terwijl toename van de 

jongere ouderen vooral zorgt voor een groeiende vraag naar geschikte woningen. Deze opgave wordt bepaald 

door een relatie te leggen tussen huishoudkenmerken en de vraag naar geschikte huisvesting. Er worden een 

vijftal determinanten onderscheiden die in combinatie een groot aantal bevolkingscategorieën opleveren . De 

volgende determinanten worden onderscheiden: 

• Twintig leeftijdsklassen (klassen van 5 jaar) 

• Twee geslachtskiassen 

• Twee huishoudtypen (alleenstaand en samenwonend) 

• Drie opleidingsniveaus (tot en met VMBO, VWO/MBO en WO/HBO) 

• Vijf inkomensklassen 

Vervolgens wordt van elke bevolkingscategorie een gebruikspercentage bepaald welke aangeeft hoeveel van 

deze categorie gebruik maakt van geschikte huisvesting. Dit percentage wordt in de tijd constant 

verondersteld . Als bijvoorbeeld van de bevolkingscategorie 70 tot 75 jaar, alleenstaande mannen met een hoog 

opleidingsniveau in de derde inkomensklasse 25% een vraag uitoefent op verzorgd wonen, dan wordt 

verondersteld dat deze 25% gedurende de prognoseperiode constant blijft. Dit gebruikspercentage wordt 

vermenigvuldigd met de toekomstige bevolkingsontwikkeling om een raming te maken van de toekomstige 

behoefte aan geschikte huisvesting. 

Het streven naar extramuralisering legt een extra claim op de reguliere woningmarkt door transformatie van 

het medisch-institutioneel model naar een maatschappelijk-residentieel model. Ouderen wonen niet meer in 

instellingen, maar op de reguliere woningmarkt en men kan daarbij ondersteund worden door hetzelfde 

zorgniveau als binnen de muren van de instellingen (Arcares, 2004). Deze opgave als gevolg van de 

extramuralisering is 52.200 woningen groot. De extramuralisering zal met name gecompenseerd worden door 

verzorgd wonen, immers het kunnen verkrijgen van verpleging en/ of verzorging is een vereiste voor verzorgd 

wonen. Verzorgd wonen is dan ook 83% van de totale opgave als gevolg van de extramuralisering, zijnde 

43.400 woningen. De extramuralisering tot 2010 bij verzorgingshuizen was ingezet op ongeveer 40.000 

plaatsen (40% van totale intramurale capaciteit). Het verminderen van de intramurale capaciteit betekent niet 

dat de vraag naar wonen met zorg wegvalt. In de prognoseperiode wordt de behoefte aan dit type wonen met 

zorg geraamd op 14.600 personen. Dit betekent dat 54.600 personen als gevolg van de extramuralisering een 

geschikte woning op de reguliere woningmarkt nodig hebben. Verondersteld wordt dat 80% van de 

extramuralisering zal worden opgevangen door verzorgd wonen, zijnde 43.700 personen. De overige 20% 

wordt verondersteld behoefte te hebben aan een lichtere vorm van zorg. Dit percentage kan worden 

opgevangen in overige geschikte huisvesting, zoals woonvormen met zorg- en welzijnsdiensten . De plaatsen in 

verzorgingshuizen zijn echter gebaseerd op personen, terwijl de opgave geschikte huisvesting wordt 

vastgesteld in woningen . Er is dus een correctie nodig voor de omzetting van personen naar woningen, 

aangezien er ook tweepersoonshuishoudens in een instelling kunnen wonen. In de berekening is verondersteld 

dat dit het geval is voor 20% van de intramurale populatie die we nu in ogenschouw nemen. Dit betekent voor 

verzorgd wonen dat de opgave niet 43 .700 woningen groot is, maar slechts 34.900 woningen. Voor de overige 

geschikte huisvesting leidt de omzetting tot een opgave van 8. 700 woningen . Daarnaast is er nog een opgave 

als gevolg van de extramuralisering bij de instellingen van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en de 

Gehandicaptenzorg (GZ). Deze opgave wordt geheel opgevangen door verzorgd wonen en is 8.500 woningen 

groot. De totale opgave als gevolg van de extramuralisering komt hiermee op 52.200 woningen, hieronder 

schematisch weergegeven: 
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Figuur 12: Opbouw opgave t.g.v. extramuralisering, 200&-2015 Bron: Van Galen & Sogelée, 2007 

2.3.2 Realisering opgave 

Voor het realiseren van de hiervoor beschreven opgave aan geschikte woningen voor ouderen moeten nieuwe 

woningen worden gebouwd, bestaande woningen worden aangepast en zal via toewijzingsbeleid moeten 

worden gezorgd dat ouderen passend- en in overeenstemming met hun wensen- kunnen worden gehuisvest. 

Voor de realisatie van de opgave verwacht het Rijk het meest van nieuwbouw. Nieuwbouw kan zowel worden 

ingezet voor de realisatie van verzorgd wonen als voor de overige geschikte woningen . Voor verzorgd wonen is 

de aanwezigheid van een zorgsteunpunt wel een vereiste. Dit betekent dat er een zorgsteunpunt in de buurt 

van de nieuwbouwplannen aanwezig moet zijn of dat er een zorgsteunpunt in de nieuwbouwplannen moet 

worden opgenomen. Daarnaast zal een substantiële bijdrage moeten worden geleverd door verbouw. Het 

grootste potentieel voor aanpassing van een deel van de bestaande voorraad zit in de huursector. In de 

huursector is het mogelijk om seriematig en tegen beperkte investeringen een groot aantal woningen te 

transformeren. Hierbij kijkt het Rijk in het bijzonder naar de corporatiesector (Van Galen & Sogelée, 2007). 

In het rapport "Senioren op de woningmarkt" van het Ministerie van VROM (2010) worden de opgave aan 

geschikte woningen en de beleidsinstrumenten om de opgave te realiseren opnieuw bekeken. In tegenstelling 

tot de eerdere ramingen van het rapport "Investeren voor de toekomst" (Van Galen & Sogelée, 2007) wordt in 

dit rapport rekening gehouden met eigendomsverhoudingen. Dit verandert weinig aan de kwantitatieve 

opgave echter wijst men op het toenemend aantal ouderen met een hoger inkomen dat oud wordt in een 

koopwoning. Men verwacht dat een deel van deze ouderen de eerste voorkeur zal hebben om de eigen 

woning- waar men al geruime tijd naar tevredenheid woont- aan te passen, zodat men er ook met eventuele 

beperkingen vooruit kan. Het is echter de vraag hoeveel ouderen de eigen woning daadwerkelijk aanpassen en 

of deze ouderen niet kunnen worden verleidt door een kwalitatief aanbod dat aansluit op hun behoeften. Feit 

blijft dat de SS-plussers een belangrijke doelgroep vormen voor de nieuwbouwopgave. 
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2.4 Samenvatting en conclusie 

Door de vergrijzing van de bevolking zal in de toekomst het aantal ouderen in de samenleving aanzienlijk 

toenemen . De karakteristieken en de wensen en behoeften van de huidige en toekomstige ouderen zijn 

beduidend anders dan voorheen. Deze ouderen hebben de voorkeur om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen 

en hebben vaak een afkeer tegen traditionele zorginstellingen. De huidige en toekomstige ouderen verkeren 

langer in een goede gezondheid en beperkingen komen pas op hogere leeftijd voor, hoofdzakelijk bij 7S

plussers. Daarnaast zijn er steeds meer jonge ouderen die hoog zijn opgeleid en die beschikken over een goed 

inkomen. Deze ouderen beschikken ook vaker over een koopwoning en hebben een aanzienlijk vermogen in de 

woning opgebouwd. Verwachting is dat het opleidingsniveau van ouderen in de toekomst verder zal toenemen 

en ook de financiële positie verder zal verbeteren. Echter een groot aandeel ouderen zal afhankelijk blijven van 

een laag inkomen. Verhuisgeneigdheid neemt af met toenemende leeftijd en het zijn met name de jonge 

ouderen die pro-actief verhuizen . Een deel van de ouderen zal reactief verhuizen; als beperkingen zich 

voordoen . Echter weinig ouderen weten hun verhuiswens te realiseren. De oorzaak hiervoor zit vooral in het 

feit dat de toekomstige ouderen kritisch zijn ten aanzien van het aanbod en zoeken naar een woning die 

aansluit op hun wensen en behoeften . 

De afgelopen decennia is er dus veel veranderd op het gebied van de wensen en behoeften van ouderen en de 

mogelijkheden om zelfstandig te blijven wonen . De overheid heeft de groeiende behoefte aan zelfstandig 

wonen onder ouderen waargenomen. Daartoe heeft de overheid ingezet op scheiding van wonen en zorg door 

extramuralisatie en het veranderen van wet- en regelgeving. Er moest meer plaats komen voor vraagsturing en 

meer rekening worden gehouden met de wensen en behoeften van de ouderen. Het doel van de overheid is 

dan ook dat SS-plussers moeten kunnen beschikken over adequate woonvoorzieningen, afgestemd op hun 

individuele behoeften en ondersteund door zorgvoorzieningen op maat. Deze ontwikkelingen resulteren in een 

groeiende behoefte aan voor ouderen geschikte woningen. De overheid heeft in 2007 deze behoefte in kaart 

gebracht en voor de periode 2006-201S bedraagt de opgave maar liefst 406.000 woningen. Dit betekent niet 

dat er speciaal voor ouderen gebouwd moet worden, ouderen zijn immers volwaardige burgers die pas op 

latere leeftijd zorgafhankelijk worden. Woonconcepten moeten worden ingericht op flexibiliteit en 

zelfredzaamheid . De overheid verwacht wat betreft de invulling van de opgave het meeste van nieuwbouw. In 

een recente evaluatie is naar voren gekomen dat de kwantitatieve opgave nog actueel is. Wel wijst men in deze 

evaluatie op het groeiend aandeel ouderen met een eigen woning en de verwachting dat een deel van deze 

ouderen de eigen woning, indien nodig, wil aanpassen. Feit blijft dat de SS-plusser een belangrijke doelgroep 

vormt voor de nieuwbouwopgave en dat het een uitdaging is deze woonconsument te verleiden door een 

kwalitatief aanbod dat aansluit op hun individuele wensen en behoeften. 

Om meer in te kunnen spelen op de individuele behoeften van ouderen is er het een en ander veranderd in het 

beleid van de overheid. De aansturing is verschoven van centraal (Het Rijk) naar decentraal (de gemeenten) en 

verantwoordelijkheden zijn verlegd naar marktpartijen. Van de marktpartijen wordt veel verwacht van de 

woningcorporaties. Corporaties zijn dan ook reeds sinds enkele jaren actief met het aanpassen van hun 

voorraad en het realiseren van geschikte woningen voor ouderen. Commerciële partijen vervullen tot op heden 

een bescheiden rol. Inbreng van commerciële partijen zal echter nodig zijn voor het realiseren van een meer 

kwalitatief en gedifferentieerd aanbod, ook in de koopsector. 
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3. Kwalitatieve opgave 

In het vorige hoofdstuk is de kwantitatieve opgave aan voor ouderen geschikte woningen in kaart gebracht. 

Buiten het feit dat de behoefte aan geschikte woningen voor ouderen in de toekomst toeneemt, blijkt dat veel 

verhuisgeneigde ouderen hun verhuiswens niet kunnen realiseren. Bovendien blijkt dat de ouderen een 

heterogene doelgroep vormen die met een kritische blik naar het woningaanbod kijken. Er is dan ook sprake 

van zowel een kwantitatief als een kwalitatief tekort aan voor ouderen geschikte woningen. Deze kwalitatieve 

opgave beperkt zich niet alleen tot een geschikte woning maar hierbij gaat het om het geheel van woning, 

woonvorm en woonomgeving. 

Diverse woningmarktonderzoeken onderstrepen het feit dat het huidige woningaanbod vaak niet aansluit op 

de wensen van de ouderen en dat er behoefte is aan meer keuzemogelijkheden. Meer specifieke kennis over 

de gedifferentieerde groep ouderen en hun woonwensen is van belang om het aanbod beter te kunnen laten 

aansluiten op de wensen en behoeften van groepen potentiële klanten. 

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de groeiende diversiteit onder ouderen door te kijken waar de 

oorsprong van deze diversiteit onder ouderen aan is toe te wijzen. Omdat we te maken hebben met een 

heterogene doelgroep met een gedifferentieerde vraag wordt vervolgens een segmentatie van de doelgroep 

gepresenteerd. Uiteindelijk zijn de woonwensen van ouderen in kaart gebracht en is bekeken in welke mate 

woonwensen zijn te relateren aan verschillende kenmerken van de doelgroep. Met behulp van de segmentatie 

van de doelgroep ouderen en de analyse van de woonwensenonderzoeken kan opdrachtgevers een beter 

beeld worden gegeven van de kwalitatieve aspecten van de vraag naar geschikte woningen voor de doelgroep 

SS-plussers. 

3.1 Diversiteit onder de ouderen 

In deze paragraaf wordt de diversiteit onder de groep ouderen beschreven. Waar is die diversiteit aan toe te 

schrijven en op welk manier uit zich dit binnen de doelgroep ouderen? Naast de beschrijving van de wijze 

waarop de diversiteit onder ouderen naar voren komt is bekeken wat men kan verwachten van de toekomstige 

ouderen die een groot aandeel van onze samenleving zullen vormen als gevolg van de vergrijzingsgolf. 

3.1.1 Derde en vierde levensfase 

Als het om de komende vergrijzing gaat wordt er vaak gebruik gemaakt van de termen derde en vierde leeftijd. 

Samen vormen deze leeftijdscategorieën de ouderen in de samenleving. De derde leeftijd of derde levensfase 

is echter een relatief nieuw begrip. In de gerontologie, de wetenschap van het ouder worden, kent de 

levensloop sinds jaar en dag drie fases. De eerste levensfase (jeugd) loopt van de geboorte tot aan het 

betreden van de arbeidsmarkt. De tweede (volwassenheid) omvat de gezinsfase en het werkzame leven. De 

derde levensfase (ouderdom) is om uit te rusten en verzorgd te worden. In de loop van de twintigste eeuw is 

hier echter verandering in gekomen. De spectaculair gestegen (gezonde) levensverwachting, ingegeven door 

verbeterde leefomstandigheden, gezondheidszorg en kennis over gezonde levensstijlen, heeft geleid tot een 

extra fase in de levensloop. Waar mensen zich in de jaren vijftig van de vorige eeuw gelukkig prijsden als zij hun 

6Sste haalden, is tegenwoordig het pensioen iets waar je op rekent en zelfs naar uitkijkt. Eenmaal met pensioen 

liggen er tegenwoordig nog gemiddeld 10 tot 1S gezonde jaren in het verschiet. Deze ingrijpende 

verschuivingen in de demografie waren voor de sociaal historicus Peter Laslett vijftien jaar geleden aanleiding 

voor een nieuwe indeling van de levensloop, 'a fresh map of life.' Hij plaatste een nieuwe levensfase, the 'third 

age', tussen de gebruikelijke fasen van volwassenheid en 'werkelijke' ouderdom in. De mensen die zich in deze 

levensfase begeven hebben grote vrijheid hun leven naar eigen inzicht in te delen. Zij hoeven over het 

algemeen geen kinderen meer op te voeden of te werken, zijn verzekerd van inkomen en voelen zich nog vaak 

gezond en fit. Harde leeftijdsgrenzen zijn niet te geven, wel is het min of meer gebruikelijk de leeftijdsklasse SS-

7S jaar te gebruiken als benadering voor de derde en 7S plus voor de vierde levensfase. Onderstaand figuur 

geeft de belangrijkste verschillen tussen ouderen in de derde en vierde leeftijd weer: 
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Figuur 13: Ouderen tn de derde en vterde levensfase Bron: Stee Groep 2005, etgen bewerktng 

Peter Laslett is bijzonder positief over de nieuwe derde levensfase en hij beschrijft deze levensfase dan ook als 

'the crown of life'. Mensen zijn eindelijk vrij van verplichtingen, zoals studeren, werken en het opvoeden van 

kinderen, en krijgen de kans zichzelf in alle vrijheid te ontplooien (Knipscheer, 2006). Er bestaat in de sociale 

gerontologie echter geen overeenstemming over de betekenis en inhoud van de derde levensfase. Aan de ene 

kant zijn er gerontologen die de derde levensfase kenschetsen als een actieve en ondernemende fase, waarin 

mensen fit en ondernemend in het leven staan en op zoek zijn naar zelfontplooiing en zelfverwezenlijking. Zo 

wordt ook in de meest recente nota Ouderenbeleid van het Ministerie van VWS (2005) het beeld geschetst van 

de derde leeftijd als een actieve en ondernemende fase. Aan de andere kant zijn er gerontologen die de derde 

levensfase interpreteren als een fase van verlies van sociale rollen en sociale contacten en soms ook van 

geleidelijke terugtrekking uit de samenleving. Jan Willem van de Maat heeft daarom in 2008 aan de Vrije 

Universiteit een onderzoek uitgevoerd naar de invulling van de derde leeftijd. Door het afnemen van diepte

interviews heeft hij in kaart gebracht hoe de derde levensfase het beste te kenmerken is. Uit zijn onderzoek 

komt naar voren dat de derde levensfase het beste is te kenmerken als "een fase waarin het tempo wordt 

verlaagd en die in het teken staat van vrij zijn van verplichtingen, een prettige indeling van de dag en daarnaast 

van het zo goed mogelijk behouden van gezondheid en sociale contacten" (Van de Maat, 2008, p. 34). 

3.1.2 Huidige en aankomende generaties ouderen 

In de eerste twintig jaar van deze eeuw bereikt de babyboomgeneratie (geboren tussen 1946 en 1954) de 

derde leeftijd. Tot 2025 gaat het wat betreft de vergrijzing vooral om deze groep. Het huidige woonbeleid staat 

echter nog steeds sterk in het teken van wonen en zorg en richt zich daarmee op de vierde leeftijd. Echter juist 

de babyboomgeneratie zal op een andere manier de derde leeftijd bereiken dan de huidige generatie ouderen 

in het verleden heeft gedaan. Het vorige hoofdstuk heeft allaten zien dat de karakteristieken van deze grijze 

generatie verschillen ten opzichte van eerdere generaties: gemiddeld hoger opgeleid, financieel minder 

afhankelijk van alleen AOW (aanvullend pensioen), meer vermogend (eigen woning), mobieler (rijbewijs), 

digitaler, vaker gescheiden en/ of kinderloos en langer vitaal. Hierbij komt dat rond deze gemiddelde 

verschuiving de verschillen tussen ouderen toenemen. De grote sociaal-economische en sociaal-culturele 

dynamiek zorgt ervoor dat de relatie tussen leeftijd en wonen anders verloopt voor opeenvolgende generaties. 

Omdat veel van deze dynamiek verankerd raakt in de levensloop heeft dit grote consequenties voor de woon

en leefsituatie op latere leeftijd. Onderstaand figuur laat een algemeen model zien waaruit blijkt dat de relatie 

tussen de demografische ontwikkeling en het wonen niet direct is, maar wordt beïnvloed door sociaal

economische en sociaal-culturele ontwikkelingen. 
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Figuur 14: Structurele en cu lture le factoren die dynamîek veroorzaken Bron: Ministerie van VROM, 2007b 

Het gezamenlijke effect van deze ontwikkelingen is dat de diversiteit binnen de groep ouderen sterk is 

gestegen en in de toekomst verder zal toenemen. Niet iedereen heeft, in de afgelopen decennia, immers in 

dezelfde mate deelgenomen aan de maatschappelijke veranderingen en de gestegen welvaart. Dit betekent 

dat in toenemende mate afhankelijke, hulpbehoevende en mondige, zelfredzame ouderen alsmede 

traditionele en nieuwe vormen van gedrag naast elkaar bestaan . Ook ten aanzien van de vraag naar wonen 

leidt dat tot een toenemende diversiteit (Ministerie van VROM, 2007b) . Leeftijd en leeftijdsgrenzen zullen 

steeds minder belangrijk zijn voor het achterhalen van voorkeuren en behoeften. Op lange termijn veranderen 

normen en waarden en daarmee ook de gedragingen van mensen (Brouwer, Sogelée & Van Till, 2005). Door 

rekening te houden met waardeoriëntaties als voorspellers van toekomstige behoeften van ouderen kunnen 

we de woonvraag als een kwalitatief vraagstuk bekijken. Hierbij wordt aangesloten bij de theorie van 

generatiesocioloog Henk Becker (Motivaction, 2004). Deze theorie stelt dat de generatie waar men toe behoort 

in sterke mate bepalend is voor de waarden die men erop nahoudt en de manier waarop hij of zij in het leven 

staat. Gebeurtenissen in de maatschappij die een bepaalde generatie in zijn jeugd meemaakt, zijn bepalend 

voor de vorming van collectief gedeelde waarden. Zo zijn de crisisjaren in het begin van de 20e eeuw, de 

Tweede Wereldoorlog en de culturele veranderingen in de welvarende jaren zestig van de vorige eeuw van 

sterk bepalende invloed geweest op de denk- en levenswijze van de oudere generaties in Nederland. Becker 

onderscheidt de volgende huidige en aankomende generaties: 
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Huidige generatie: 

• De vooroorlogse generatie, geboren tussen 1910 en 1929. 

• De stille generatie, geboren tussen 1930 en 194S 

Aankomende generatie: 

• De protestgeneratie, geboren tussen 1946 en 19S4 

Daarnaast onderscheidt Becker de verloren generatie (geboren tussen 19SS-1970) en de pragmatische 

generatie (geboren na 1970), maar deze generaties kunnen pas over 20 jaar en langer tot de ouderen worden 

gerekend. Tot 202S gaat het wat betreft de vergrijzing met name om de protestgeneratie en het zal dus met 

name deze groep zijn die belangrijk is voor de nieuwbouwopgave. Hieronder zal kort worden ingegaan op de 

waarden van de huidige en toekomstige generaties ouderen (Motivaction, 2004). 

Vooroorlogse generatie: De mensen uit deze generatie zijn momenteel 80 jaar en ouder. Deze generatie heeft 

de Tweede Wereldoorlog en de economische crisis in de jaren dertig meegemaakt. Deze generatie is 

opgegroeid in een periode van massale werkloosheid en oorlog en kent daardoor zeer beperkte levenskansen 

(Overbeek & Schippers, 2004). 

9,3% van de Nederlanders behoort tot deze generatie. Mensen uit de vooroorlogse generatie houden er een 

sobere levensstijl op na, genieten mag met mate en pas als men wat heeft gepresteerd. De traditionele 

waardeoriëntatie van deze generatie verklaart hun behoefte aan strengere wet- en regelgeving : men wil graag 

dat dingen goed geregeld zijn en dat iedereen zich aan de norm houdt. Dit verklaart eveneens dat ze minder 

tolerant zijn ten aanzien van groepen met een andere levensstijl of etniciteit. De mensen uit deze generatie zijn 

weinig materialistisch en hechten meer waarde aan immateriële dingen. De individualisering van de 

samenleving beangstigt de mensen uit deze generatie, omdat men vreest dat men steeds minder om elkaar 

gaat geven. 

De vooroorlogse generatie is relatief laag opgeleid en behoort vaak tot een lagere sociale klasse in vergelijking 

tot de jongere generaties. Deze generatie is bovendien vaker alleenstaand (vanwege de hoge leeftijd) dan de 

jongere generaties. 

Stille generatie: De mensen uit deze generatie zijn momenteel tussen de 6S en 80 jaar oud. Deze generatie is 

opgegroeid in een periode van wederopbouw na de oorlog, gevolgd door een periode van economische 

hoogconjunctuur in de tweede helft van de jaren vijftig. Deze generatie heeft bovendien kunnen profiteren van 

verbeterde onderwijskansen en hebben de arbeidsmarkt kunnen betreden in een periode waar de vraag naar 

arbeid zeer groot was ( Overbeek & Schippers, 2004). 

11,6% van de Nederlanders behoort tot deze generatie. In waardeoriëntatie vertoont deze generatie veel 

overeenkomsten met de vooroorlogse generatie. Ook de stille generatie is over het algemeen traditioneel 

ingesteld . Binnen deze generatie wordt ook waarde gehecht aan strengere wet- en regelgeving en wil men 

graag dat iedereen zich aan de norm houdt. Aan de andere kant staat deze generatie al wat meer open voor 

het hedonisme van de moderne samenleving, is men ambitieuzer ingesteld en wordt er meer waarde gehecht 

aan sociale status. Men is lokaal georiënteerd en dus met name geïnteresseerd in de lokale leefomgeving. 

Ook de stille generatie is relatief laag opgeleid, maar in mindere mate dan de vooroorlogse generatie. Ook 

behoort men vaak tot een lage sociale klasse in vergelijking tot de jongere generaties. Mensen uit deze 

generatie zijn relatief vaak samenwonend of getrouwd. 

Protestgeneratie/babyboomgeneratie: De mensen uit deze generatie zijn op dit moment tussen de SS en 6S 

jaar oud . Deze generatie is opgegroeid in een periode van ongekende welvaart en beschikt over relatief 
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gunstige levenskansen. Zaken als ontzuiling leiden tot een radicaal ander waardepatroon, waarmee de 

protestgeneratie zich onderscheidt van de stille en vooroorlogse generatie ( Overbeek & Schippers, 2004). 

Deze generatie heeft de grootste omvang van alle generaties, 2S,9% van de Nederlanders behoort tot de 

protestgeneratie. Mensen uit deze generatie zijn sterk betrokken bij de samenleving en onafhankelijk ingesteld. 

Dit komt onder meer tot uiting in de kritische houding ten aanzien van maatschappij, bedrijven en overheid. 

Daarnaast is men minder gevoelig voor hiërarchische verhoudingen in de samenleving. 

De protestgeneratie is net als de andere generaties relatief laag opgeleid, maar wel het hoogst van de drie. Wat 

betreft sociale klasse wijkt men niet af van de totale Nederlandse bevolking. Men is relatief vaak gehuwd of 

samenwonend. Daarnaast is men minder vaak woonachtig in sterk verstedelijkte gebieden. 

3.2 Doelgroepsegmentering 

Zoals eerder vermeld vormt de doelgroep in de leeftijd van SS jaar en ouder een heterogene groep die, naast 

hun verschillen in leeftijd en inkomen, onderling verschillen op het gebied van de normen en waarden die men 

in het leven aanhangt en stijlvoorkeuren die men heeft. Vanwege de toenemende diversiteit onder ouderen is 

het wenselijk de grote heterogene groep ouderen op te delen in kleinere homogene subgroepen. Segmentatie 

van de vraagzijde van de markt kan bijdragen aan een betere afstemming tussen het aanbod en de vraag. In 

deze paragraaf wordt een segmentatie van de markt gepresenteerd op basis waarvan de senioren in enkele 

clusters zijn te onderscheiden. Door een dergelijke marktsegmentatie toe te passen in combinatie met de 

bevindingen van de woonwensenanalyse kan er voor vastgoedontwikkelaars een beter beeld worden gegeven 

van de kwalitatieve aspecten van de vraag naar geschikte woningen onder ouderen . 

3.2.1 Waarom segmenteren? 

Organisaties kunnen vanwege verschillende redenen kiezen voor het toepassen van marktsegmentatie 

(Smeets, 2010 in navolging van : Hooley e.a., 1998, McDonald en Dun bar, 1998): 

• Door middel van marktsegmentatie kan men producten beter afstemmen op de behoefte van de 

doelgroep. Voor iedere doelgroep kan een "maatpakket" worden aangeboden door een specifieke 

marketing mix te ontwikkelen. 

• Segmentatie biedt de mogelijkheid om gaten in de markt op te sporen c.q. segmenten te ontdekken die 

vooralsnog onderbediend worden. 

• In verzadigde of krimpende markten kan door middel van segmentatie vraagsegmenten worden 

opgespoord die nog expanderen . 

• Kleinere organisaties kunnen met behulp van marktsegmentatie niches in de markt ontdekken waaruit zij 

een verdedigbaar concurrentievoordeel kunnen halen. 

• Segmentatie maakt voor organisaties mogelijk om nieuwe producten en veronderstellingen over de markt 

te kunnen toetsen door bijvoorbeeld te enquêteren onder de potentiële doelgroep. 

Het laatste argument is niet zozeer een voordeel van segmentatie, maar indien men geen marktsegmentatie 

toepast waar andere organisaties dat wel doen bestaat het gevaar dat men kansen in de markt niet benut. 

Er zijn twee redenen aan te dragen waarom het zinvol is om de vraagzijde van de senior woonconsumenten te 

segmenteren. Ten eerste hebben we te maken met een heterogene doelgroep die een gedifferentieerd beeld 

hebben van hun ideale woning. Bovendien gaat het om een kritische consument die hoge eisen stelt aan het 

aanbod. De SS+ woonconsument moet verleid worden door een aanbod wat exact aansluit op zijn wensen en 

behoeften. Voor woningaanbieders die zich richten op deze doelgroep is het dus van belang dat zij hun 

producten afstemmen op de behoefte van de doelgroep. Segmentatie van de vraagzijde van de markt kan het 
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inzicht in de wensen en behoeften van de doelgroep vergroten zodat aanbieders op deze markt hun aanbod 

beter kunnen laten aansluiten op de vraag van de SS-plussers onder de woonconsumenten. 

3.2.2 Verschillende segmentatietechnieken 

Marktsegmentatie kan over het algemeen door middel van vier verschillende segmentatietechnieken worden 

uitgevoerd. De markt kan gesegmenteerd worden op basis van demografische kenmerken, geografische 

kenmerken, psychografische kenmerken en op basis van consumentengedrag. Hierna worden deze 

segmentatietechnieken kort toegelicht (Schavemaker, 2004 in navolging van Kotier & Armstrong, 1994). 

Demografische kenmerken: De traditionele methode betreft segmentatie op basis van demografische 

kenmerken zoals geslacht, leeftijd, gezinsgrootte, burgerlijke staat, inkomen, opleidingsniveau, beroep, geloof, 

ras en nationaliteit. Deze demografische segmentering voor consumentengroepen wordt het meest toegepast. 

Hier zijn twee redenen voor aan te geven. Allereerst is er een relatie tussen demografische kenmerken en de 

behoefte, wensen en de gebruikte hoeveelheden van de consument. Zo kunnen demografische kenmerken 

veel inzicht geven in wensen ten aanzien van woonoppervlak (gezingrootte/burgerlijke staat), prijs (inkomen) 

en andere eisen ten aanzien van een woning zoals gelijkvloersheid of aanwezigheid van speciale voorzieningen 

(leeftijd). Bovendien zijn deze demografische kenmerken redelijk eenvoudig te meten en in kaart te brengen. 

Geografische kenmerken: Bij segmentatie op basis van geografische kenmerken worden variabelen gebruikt 

als continent, land, streek, regio, grootte stad, klimaat, stad/voorstad/platteland. De reden voor een indeling 

van de markt op basis van geografische kenmerken zijn de geografische verschillen in wensen en behoeften. 

Een voorbeeld: in landen rond de evenaar is er vanwege het klimaat geen behoefte aan verwarmingen en zo zal 

er in warme landen geen afzetmarkt zijn voor winterbanden. Voor een segmentatie van verhuisgeneigde 

ouderen is deze segmentering niet erg geschikt. Qua woonwensen zijn er ook geen duidelijke verschillen op 

basis van geografische kenmerken. Alleen het feit dat men in grote steden meer gewend is aan hoogbouw en 

minder afkeer is tegen grote complexen. 

Gedragsmatige kenmerken: Segmentering op basis van het gedrag verdeelt consumenten in groepen op basis 

van hun kennis van, standpunten over, gebruik van of reactie op een product. Hierbij worden variabelen 

gehanteerd als koopgedrag, koopeisen, gebruikersstatus, mate van gebruik, loyaliteit etc. 

Deze segmentering is meer bedoeld voor consumenten welke een gebruiksartikel willen kopen en niet zo zeer 

bruikbaar voor segmentering van consumenten welke op zoek zijn naar een nieuwe woning. Bij de aankoop van 

een woning worden andere keuzes afgewogen en zijn andere variabelen van grotere invloed dan deze 

gedragsmatige kenmerken. 

Psychografische kenmerken: Bij psychografische segmentatie worden de volgende variabelen gebruikt: sociale 

klassen, levensstijl en persoonlijkheid. De sociale klasse is vooral van belang bij de voorkeur ten aanzien van 

producten als auto's, kleding, interieur, vrijetijdsactiviteiten en winkelkeuze. Zo zal iemand uit het hogere 

sociale milieu bij voorkeur in een auto rijden van een premium-merk zoals Audi, Mercedes of BMW en 

boodschappen doen bij Albert Heijn. Iemand uit de lagere sociale milieu zal waarschijnlijk in zijn 

'tweedehandsje' naar een Aldi gaan. Belangstelling voor verschillende producten wordt beïnvloed door 

iemands levensstijl. Iemand wil een product al dan niet kopen omdat het een manier is om zijn levensstijl te 

uiten. Producten kunnen namelijk verschillende imago's hebben en dat imago past wel of niet bij iemands 

levensstijl. Een product kan het imago hebben voordelig te zijn (bijv. Euroshopper), betrouwbaar te zijn (bijv. 

Toyota), veilig te zijn (Volvo) of bijvoorbeeld stimulerend te zijn (Red Buil). De variabele persoonlijkheid wordt 

gebruikt om markten in segmenten in te delen waarbij de producten een persoonlijkheid krijgen die met de 

consument overeenkomt. Deze methode is succesvol toegepast in de cosmetica-industrie, tabak-industrie, de 

verzekeringswereld en de markt voor sterke drank. 

46 



In het verleden werd op de woningmarkt alleen segmentatie op basis van demografische kenmerken 

toegepast. Op de woningmarkt zijn de afgelopen jaren echter de nodige zaken veranderd . Welvaart, 

toenemende mondigheid en mobiliteit van de consument, een verschuiving van een aanbieders- naar een 

vragersmarkt en een groeiende transparantie van het aanbod, vragen van aanbieders van woningen om een 

sterker consumentenbewustzijn. Vragen als: "wie is de consument?", "wat beweegt hem/haar eigenlijk?", "op 

welke wijze kan ik datgene bieden waar de consument om vraagt?" en "hoe bereik ik de consument?" nemen 

daarom in belang toe voor aanbieders op de woningmarkt. Woningaanbieders die de grootste toegevoegde 

waarde bieden zullen de consument kunnen verleiden tot de aankoop van een nieuwe woning {Hagen, 2001). 

Waar kort na de Tweede Wereldoorlog de grootste toegevoegde waarde nog zat in het goedkoopste 'dak 

boven het hoofd', ligt de situatie nu wel anders. Vooral SS-plussers beschikken steeds vaker over de financiële 

middelen om een woning te kopen die niet alleen in de basisbehoeften voorziet maar die ook mogelijkheden 

biedt tot zelfontplooiing en zelfrealisatie. Het totale plaatje van de woning, woonvorm en woonomgeving dat 

hieraan het meeste kan bijdragen biedt de toegevoegde waarde waar steeds meer consumenten naar op zoek 

zijn. Het gaat niet meer alleen om de juiste prijs-/kwaliteitverhouding, het woonoppervlak en het aantal 

kamers maar ook om begrippen als imago, status, vrijheid en geborgenheid . Het gaat tegenwoordig ook om 

begrippen die teruggrijpen op het normen- en waardenpatroon van de consument {Hagen, 2001). Leefstijlen 

bieden inzicht in het normen- en waardenpatroon van de consument en kunnen woningaanbieders zodoende 

meer kennis geven over de gewenste uitstraling van de woning en de ideale woonomgeving waarbij het gaat 

over zaken als imago, status, vrijheid en geborgenheid. Traditionele kenmerken blijven echter belangrijk voor 

het voorspellen van de voorkeur van een consument voor een een- of meergezinswoning, het prijsniveau, het 

aantal kamers, het woningoppervlak en de behoefte aan speciale voorzieningen en {zorg-)diensten. In het 

Advies Demografie en Leefstijlen van de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek wordt dan ook 

gesteld dat leefstijlen bij voorkeur in samenhang met structurele kenmerken van de persoon en de omgeving 

bestudeerd moeten worden. Leefstijlen kunnen traditionele variabelen niet vervangen, maar ze kunnen wel 

aanvullende informatie leveren. Het bestuderen van zowel traditionele kenmerken als leefstijlen verdient 

aanbeveling, zolang niet duidelijk is of en hoe leefstijl de bestaande classificatie kan vervangen {Leussink & Van 

Deursen, 2010 in navolging van RMNO, 2004). Vaak zijn het ontwikkelingen in de economische of 

demografische situatie van een huishouden {ander werk, scheiding, kinderen uit huis) die de aanleiding vormen 

om een andere woning te zoeken. Leefstijl heeft dan vooral invloed op de omgeving waar een huishouden zich 

wil vestigen . In die zin zou juist de combinatie van socio-demografische kenmerken en leefstijlen een bijdrage 

kunnen leveren aan de voorspelling van woonwensen. Een recent onderzoek van Leussinken Van Deursen 

{2010) in opdracht van woningcorporatie Domein wijst uit dat traditionele variabelen, eventueel aangevuld 

met leefstijlen, meer toegevoegde waarde hebben om woonwensen te voorspellen. 

3.2.3 Segmentatie van de doelgroep ouderen 

In navolging van de bevindingen uit de vorige paragraaf zullen we in dit onderzoek een segmentering hanteren 

op basis van traditionele kenmerken die kan worden aangevuld met informatie afkomstig van 

leefstijlsegmentering. Zodoende ontstaat een segmentatie die herkenbaar is en gebaseerd is op traditionele 

kenmerken en bovendien rekening houdt met waarden en normen die door de doelgroepen worden 

aangehouden. In de volgende paragraaf wordt de segmentatie uitgewerkt. 

Het eerste hoofdstuk van dit onderzoek heeft al laten zien dat diverse karakteristieken van ouderen van 

invloed zijn op de vraag naar wonen. Zo liet het onderzoek van SCP {Kullberg & Ras, 2004) zien dat de gevolgen 

van lichamelijke en psychische beperkingen- in combinatie met de aanwezigheid van financiële en andere 

middelen- van grote invloed zijn op de vraag naar wonen. Daarnaast bleken ook inkomensniveau en 

opleidingsniveau een sterk verband te hebben met de vraag naar wonen. De toegenomen diversiteit onder 

ouderen heeft er bovendien voor gezorgd dat er in toenemende mate actieve, vitale ouderen en 

hulpbehoevende ouderen naast elkaar leven. Ook zijn er enerzijds steeds meer ouderen met veel financiële 

middelen terwijl er anderzijds ouderen zijn die beperkt zijn in hun financiële middelen. Voortbordurend op 
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deze gedachtegang is er door Kasper, Nelissen en De Groof (2009} een segmentatie onder ouderen gemaakt. 

De indeling is enerzijds gebaseerd op een dimensie die vitaliteit en gezondheid representeert en anderzijds een 

economische dimensie. De dimensie vitaliteit is gebaseerd op de perceptie van de eigen gezondheid en, indien 

van toepassing, ook op de perceptie van de gezondheid van de partner. De sociaal-economische dimensie is 

gebaseerd op twee kenmerken van de oudere: het opleidingsniveau (de hoogst genoten schoolopleiding 

afgerond met een diploma) en het gezinsinkomen (het bruto jaarinkomen van het huishouden). Ook het 

Ministerie van VROM (2009) pleit voor het onderscheiden van doelgroepen onder SS-plussers op basis leeftijd, 

gezondheid en inkomen. 

Om inzicht te krijgen in de woonwensen van SS-plussers en in hoeverre de diversiteit aan woonvoorkeuren is 

terug te voeren op traditionele kenmerken, is er een analyse gemaakt van recentelijk uitgevoerde 

woonwensenonderzoeken. Voor deze woonwensenanalyse hebben wij gebruikgemaakt van de volgende 

woningmarktonderzoeken : 

• Hoe willen kapitaalkrachtige senioren wonen? (Verhue et al., 2008) 

• Veranderingen in de woningmarkt: wat wil de SS-plusser? (Van Aken & Kerkhof, 2009} 

• Gaan we verhuizen of toch maar niet? (De Klerk, Mulder, Steffens & Van der Linden., 2007} 

• Woonwensen senioren en aanbod van complexen? (Schalk & Van Woerden, 2008) 

• De stad een buffet- ondernemend ouder worden in de stad. (De Groot, Penninx & Sievers, 2007} 

De analyse van de woonwensonderzoeken heeft laten zien dat de woonwensen van ouderen voornamelijk zijn 

terug te voeren naar de traditionele kenmerken opleiding & inkomen en leeftijd & gezondheid (zie bijlage 1). De 

kenmerken inkomen en opleiding hangen samen en bepalen in belangrijke mate de financiële positie, de 

kenmerken leeftijd en gezondheid hangen tevens samen en bepalen in belangrijke mate de vitaliteit van een 

persoon. Zowel de literatuur (Ministerie van VROM, 2009 en Kasper, Nelissen & De Groof, 2009) als de analyse 

van de woonwensonderzoeken wijzen uit dat de twee dimensies vitaliteit en financiële positie als belangrijkste 

traditionele kenmerken kunnen worden gezien voor het bepalen van de vraag naar wonen. De verschillen in 

woonvoorkeuren kunnen voor een groot deel worden herleid tot de positie van ouderen op deze twee 

dimensies. De dimensies vitaliteit en financiële positie worden in dit onderzoek dan ook als basis genomen voor 

de segmentatie van de doelgroep ouderen. Zo zijn ouderen grofweg in te delen in beneden modale vitale, 

beneden modale niet-vitale, bovenmodale vitale en bovenmodale niet-vitale ouderen. Beschrijving van de 

verschillen in woonvoorkeuren tussen deze ouderen is te vinden in bijlage I. 
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Beneden modaal vitaal I Boven modaal vitaal I 

Financiële positie 

l Beneden modaal niet-vitaal I I Boven modaal niet-vitaal I 

Figuur 15: Indeling ouderen op basis van traditionele kenmerken Bron: De auteurs 

Zoals gezegd vormt leefstijlsegmentatie een aanvulling op segmentatie op basis van traditionele kenmerken. 

Immers het normen en waardenpatroon van de consument wordt steeds belangrijker voor het bepalen van de 

vraag. Bovendien kunnen leefstijlen meer inzicht bieden in de wensen ten aanzien van de woonomgeving (De 

Groot et al., 2007). Door verschillende onderzoeksbureaus zijn analyses gemaakt van woonconsumenten 

waarbij getracht is om de consumenten op basis van sociaal culturele kenmerken enkele leefstijlsegmenten te 

ontwikkelen. In 2004 is door een student van de Technische Universiteit Eindhoven een onderzoek uitgevoerd 

naar deze leefstijlsegmentaties (Schavemaker, 2004). De diverse leefstijlsegmentaties zijn getoetst aan enkele 

criteria waar een succesvolle segmentatie aan moet voldoen zoals meetbaar, substantieel, toegankelijk, 

haalbaar, exclusief, uitputtend en relevant. Op basis hiervan zijn er twee leefstijlsegmentaties die na toetsing 

aan de gestelde criteria "voldoende scoren". Dit waren de segmentaties die ontwikkeld zijn door de 

SmartAgent Company en Motivaction. Beide leefstijlsegmentaties zijn nader bekeken (Motivaction, 2004 & 

Hagen, 2001) en uiteindelijk is in het kader van dit onderzoek gekozen om het segmentatiemodel van de 

SmartAgent Company toe te passen. De SmartAgent Company ziet leefstijlsegmentatie namelijk als toevoeging 

op segmentatie die gebaseerd is op traditionele kenmerken . Deze segmentatie beschrijft dan ook traditionele 

kenmerken van de verschillende segmenten, zoals inkomen, opleidingsniveau en leeftijd, waardoor deze 

leefstijlsegmentatie als aanvulling kan worden gebruikt op een segmentatie op basis van tradit ionele 

kenmerken. Bovendien biedt dit segmentatiemodel inzicht in de waarde die de verschillende segmenten 

hechten aan inspraak op het ontwikkelingsproces en woonvoorkeuren die men heeft ten aanzien van de 

woonomgeving en de woonvorm. In totaal zijn er zes clusters woonconsumenten, echter beperkt dit onderzoek 

zich tot vier segmenten waar de leeftijdscategorie 55+ in voorkomt, namelijk Dynamische Individualisten, Stille 

Luxe, Verankerden en Terugtreders. Voor een beschrijving van deze leefstijlsegmenten volgens Smart Agency 

zie bijlage 11. 

3.2.4 De doelgroepen 

In deze paragraaf wordt bekeken welke positie de verschillende leefstijlsegmenten innemen op de dimensies 

vitaliteit en financiële positie. Zodoende kunnen de bevindingen uit de woonwensenanalyse worden 

49 



gecombineerd met de leefstijlsegmenten en kunnen er vier doelgroepen worden gevormd met verschillen in 

vitaliteit & inkomenspositie, normen & waarden en daaruit volgende woonvoorkeu ren. 

De doelgroepen verschillen onderling op het gebied van inkomen, opleidingsniveau, leeftijd en vitaliteit en 

nemen elk een positie in op de dimensies vitaliteit en financiële positie (zie figuur 16). Het figuur geeft de 

positie van de diverse doelgroepen op beide dimensies weer. Echter zoals het figuur al laat zien zijn de 

doelgroepen moeilijk af te bakenen en zal de kern 'uitwaaieren'. De kern van de doelgroep Stille Luxe ligt 

bijvoorbeeld in het bovenmodale segment, er zullen echter ook mensen binnen deze doelgroep zijn met een 

inkomen rond modaal. Daarnaast zal de praktijk uitwijzen dat niet alle ouderen in hokjes te plaatsen zijn en dat 

er ook ouderen zijn die buiten deze doelgroepen vallen. Feit is echter wel dat deze vier doelgroepen een inzicht 

geven in de eisen en wensen van de "nieuwe ouderen" en de diversiteit hierbinnen. Dit maakt het mogelijk in 

de toekomst het aanbod beter aan te laten sluiten op de diversiteit in de vraag. Verder is het figuur geen 

statisch gegeven en zullen de doelgroepen in de toekomst verschuiven binnen het figuur. Zo zullen 

bovenmodale vitale ouderen in de toekomst logischerwijs bovenmodale niet-vitale ouderen worden. 

BENEDENMODAAL VITAAL BOVENMODAAL VITAAL 

BENEDENMODAAL NIET-VITAAL I I BOVENMODAAL NIET-VITAAL 

figuur 16: Positionering van de vier doelgroepen Bron: De auteurs 

Bij het beschrijven van de karakteristieken van de "nieuwe ouderen" in hoofdstuk 2 werd duidelijk dat, met 

name de jonge ouderen, steeds hoger zijn opgeleid, steeds meer inkomen hebben genoten, meer vermogen 

hebben opgebouwd en daarnaast steeds mondiger en meer zelfredzaam zijn. Dit komt ook naar voren in 

bovenstaand figuur. Naast vitale ouderen met een beneden modaal inkomen komen er in toenemende mate 

jonge, vitale ouderen in het bovenmodale segment voor. Oudere, minder vitale ouderen komen echter met 
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name in het beneden modale segment voor en in mindere mate in het bovenmodale segment. Dit kwam reeds 

naar voren in het begin van dit hoofdstuk: oudere, minder vitale ouderen hebben in mindere mate kunnen 

profiteren van de maatschappelijke en economische ontwikkelingen. De jonge, vitale ouderen met een sterkere 

financiële positie worden met name vertegenwoordigd door de doelgroepen Stille Luxe en Dynamische 

Individualisten. De oudere, minder vitale ouderen met een beneden modaal inkomen worden met name 

vertegenwoordigd door de doelgroep Terugtreders. De doelgroep Verankerden neemt een middenpositie in 

en vormt de minst uitgesproken groep. Binnen deze doelgroep komen zowel vitale als minder vitale ouderen 

voor en het inkomen van deze groep ligt rond modaal. 

Nu volgt een uitgebreide omschrijving van de vier verkregen doelgroepen: 
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Terugtreders 

De Terugtreders zijn voornamelijk minder vitale ouderen in de leeftijd 60 jaar en ouder. Het grootste deel van 

deze doelgroep is alleenstaand. Het opleidingsniveau is in de meeste gevallen laag en qua inkomen beschikken 

de meeste Terugtreders over een lager dan modaal inkomen. Deze doelgroep kenmerkt zich door passiviteit en 

afhankelijkheid (lage mondigheid). Men beschikt in veel gevallen over onvoldoende mogelijkheden om vooruit 

te komen, men is niet (meer) op het gezin gericht, is niet (meer) carrièregericht en heeft geen perspectief 

(meer) op een actieve deelname in de samenleving. 

Zoals de naam al doet vermoeden trekt deze doelgroep zich graag terug in huis. De Terugtreders hechten ten 

aanzien van de woonsituatie dan ook veel waarde aan anonimiteit en privacy. Ouderen uit deze doelgroep 

zullen vooral belang hechten aan het invullen van de kernwaarde 'tot jezelf komen' (voor definitie en uitleg 

kernwaarden zie bijlage 1: "De Stad een buffet"). Deze doelgroep hecht weinig waarde aan luxe en heeft verder 

ook weinig wensen ten aanzien van de woning. Men wenst een basiskwaliteit tegen een basisprijs. Wel wonen 

ze graag in een woonomgeving met voldoende voorzieningen. De woonlocatie wordt in belangrijke mate 

bepaald door waar men thans woont en waar men gezien de leeftijd behoefte aan heeft (voorzieningen). De 

Terugtreders zullen invloed op de woonsituatie waarderen, maar over het algemeen zullen zij zich afhankelijk 

opstellen. 

Woonvoorkeuren 

• Huurwoning in sociale sector (min. 75 m2
) 

• Seniorenvoorzieningen aanwezig of eenvoudig aan te brengen 

• Zorgdiensten en service collectief beschikbaar 

• Meer behoefte aan kwaliteit, veiligheid en privacy dan comfort en luxe 

• Voldoende buitenruimte (min. 10 m2
) 

• Nultredenwoning in een complex 

• Actieve veiligheidsvoorzieningen 

• Bij voorkeur in of nabij centrum 

• Hoog voorzieningenniveau in de omgeving (winkels, medische voorzieningen en openbaar vervoer) 

• Openbaar vervoer in directe omgeving 

• Veiligheid in woonomgeving belangrijk 

Karakteristieken 

Beneden modaal inkomen, vaak niet vitaal, niet mondig, vaak alleenstaand, teruggetrokken 

Woonmotieven 

Trekt zich graag terug in huis, privacy , anonimiteit, basiskwaliteit, 
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Verankerden 

De Veranderden vormen geen uitgesproken groep onder ouderen. Het betreft zowel vitale als minder vitale 

ouderen en qua leeftijd komen de Verankerden dan ook onder de hele groep SS-plussers voor. Deze groep is 

nauwelijks carrièregericht en het inkomen van deze groep ligt rond modaal. De Verankerden kenmerken zich 

door contact met het gezin, maar ook mensen uit de (wijdere) omgeving zijn voor deze groep van belang. Deze 

doelgroep onderscheidt zich door hun sociale instelling, ze zijn behulpzaam en collectief ingesteld. De 

Verankerden hebben dan ook een relatief sterke binding met hun woonplaats (kleine actieradius) . 

In tegenstelling tot de Terugtreders kenmerken de Verankerden zich meer door huiselijkheid en geborgenheid. 

Men hecht veel waarde aan gezelligheid in de directe woonomgeving en aan het onderhouden van sociale 

contacten. Deze doelgroep heeft weinig specifieke wensen ten aanzien van de woning, maar zijn vooral gericht 

op de woonomgeving. De woonomgeving moet de sociale interactie bevorderen en ontmoetingen mogelijk 

maken. De Verankerden zullen dan ook vooral belang hechten aan het invullen van de kernwaarde 

'ontmoeten'. Interesse voor een nieuwe woonlocatie beperkt zich tot de directe omgeving. Verder heeft dit 

segment geen uitgesproken voorkeur voor huur of koop. De woning moet de huiselijkheid bevorderen en in- en 

uitloop in de woning mogelijk maken. Deze consument zal invloed op de woonsituatie waarderen, maar dit 

betekent niet dat ze zelf de regie willen voeren. 

Woonvoorkeuren 

• Zowel huur- als koopwoning in het betaalbare segment (min. 90m 2
) 

• Zonder seniorenvoorzieningen, eventueel eenvoudig aan te brengen 

• Meer behoefte aan licht, ruimte en kwaliteit dan comfort en luxe 

• Voldoende buitenruimte (min. 10m2
) 

• Zowel grondgebonden als appartementen 

• Woonomgeving belangrijk 

• Woonomgeving moet sociale interactie bevorderen en gezelligheid uitstralen 

• Passieve veiligheidsvoorzieningen 

• Locatie buiten centrummilieu 

• Winkels, medische voorzieningen en openbaar vervoer goed bereikbaar 

Karakteristieken 

Inkomen rond modaal, zowel vitaal als minder vitaal, weinig uitgesproken, sociaal 

Woonmotieven 

Knus wonen, gezelligheid in de buurt, huiselijkheid, sociale interactie met de buurt 
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Stille Luxe 

De Stille Luxe zijn veelal jonge, vitale ouderen die zich in de post-gezinsfase bevinden. Deze groep beschikt over 

voldoende financiële middelen. Het grootste deel beschikt over een modaal of bovenmodaal inkomen en 

daarnaast is de woning vaak voor een groot deel afbetaald, waardoor er veel vermogen in de eigen woning zit. 

De Stille Luxe vindt sociale contacten in de buurt belangrijk. 

Ook deze doelgroep hecht waarde aan sociale contacten en gezelligheid, maar op een minder nadrukkelijke 

manier dan bij de Verankerden . De gezelligheid en sociale contacten beperken zich bij deze groep tot het eigen 

gezin en de vriendenkring. De woonomgeving speelt op dit gebied een meer ondergeschikte rol, maar moet 

wel ruimtelijk en gezellig zijn. De Stille Luxe zijn vooral sportief, sociaal en veel bezig in en om het huis en 

kenmerken zich door zelfontplooiing en zelfverwezenlijking. Ze zullen dan ook met name invulling willen geven 

aan de kernwaarden 'zinvol leven' en 'ontmoeten'. De eigen woning moet interactie met andere mensen 

mogelijk maken. De woning moet ruim, functioneel en huiselijk zijn. De woning moet daarnaast luxe zijn en 

comfort bieden, maar op een ingetogen manier. De Stille Luxe betreden bij voorkeur een koopwoning. Verder 

heeft dit segment behoefte aan keuzevrijheid en inspraak, maar heeft niet direct de intentie de regie van het 

ontwikkelingsproces in eigen hand te nemen. 

Woonvoorkeuren 

• Bij voorkeur ruime gelijkvloerse koopwoning (min . 110 m2
) 

• Prijsklasse tussen € 250.000 en € 350.000 

• Bij voorkeur grondgebonden (patiowoning) 

• Minimaal 3 slaapkamers 

• Zonder seniorenvoorzieningen en seniorenlabels 

• Behoefte aan ingetogen luxe en comfort 

• Royale woonkamer (min. 35m 2
) 

• Ruime buitenruimte (patio min. 50 m2
) 

• Woonlocatie in bu itenwijk middelgrote plaats of dorp 

• Parkeren op eigen grond 

• Passieve veiligheidsvoorzieningen 

• Ruime nette buurt 

• Winkels en medische voorzieningen goed bereikbaar 

Karakteristieken 

Modaal -bovenmodaal inkomen, vaak vitaal, actief, sociaal (in eigen kring), mondig 

Woonmotieven 

Vrij en ruim wonen, ingetogen luxe, huiselijk, goede contacten met de buurt 
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Dynamische Individualisten 

De Dynamische Individualisten zijn ook veelal jonge, vitale ouderen. Het is van alle doelgroepen de meest 

koopkrachtige groep ouderen en het overgrote deel van de Dynamische Individualisten beschikt dan ook over 

een bovenmodaal inkomen. Naast een riant inkomen beschikt men vaak over een woning in de hogere 

prijsklasse met een hoge overwaarde. Ze zijn vaak hoogopgeleid en sterk carrière en ego gericht. De 

Dynamische Individualist kenmerkt zich door een individualistische instelling. 

De Dynamische Individualist is individueel ingesteld en voor hen is gezelligheid in de buurt en sociale contacten 

niet belangrijk. De directe woonomgeving moet wel een bepaalde status hebben en exclusiviteit uitstralen. 

Men woont bij voorkeur in een buurt met mensen uit dezelfde sociale klasse, maar de woonplaats is voor deze 

groep minder van belang (grotere actieradius). Deze groep weet precies wat ze wil en heeft veel specifieke 

eisen ten aanzien van de eigen woning. Ze hechten veel waarde aan luxe, exclusiviteit, ruimte en privacy en de 

woning moet dit ook uitstralen. De Dynamische Individualist betreedt bij voorkeur een koopwoning. Verder is 

dit een goed geïnformeerde consument die greep en inspraak wil hebben op het ontwikkelingsproces. De 

Dynamische Individualist zal met name invulling willen geven aan de kernwaarden 'zinvol leven' en 'regisseren'. 

Woonvoorkeuren 

• Ruime eengezinswoning indien woonachtig in buitenwijk 

• Ruime meergezinswoning indien woonachtig in stedelijk gebied 

• Bij voorkeur koopwoning vanaf € 350.000 

• Minimaal 3 slaapkamers 

• Zonder seniorenvoorzieningen en seniorenlabels 

• Behoefte aan luxe, exclusiviteit en ruimte 

• Royale woonkamer (min. 35m 2
) 

• Ruime buitenruimte 

• Kleinschalige woonomgeving, ruim opgezet en privacybiedend 

• Woning en woonomgeving met status en exclusieve uitstraling 

• Passieve veiligheidsvoorzieningen 

• Buurt met mensen uit dezelfde sociale klasse 

• Winkels en medische voorzieningen goed bereikbaar 

Karakteristieken 

Bovenmodaal inkomen, vaak vitaal, individualistisch, mondig, regie houden, gedreven 

Woonmotieven 

Vrij en ruim wonen, luxe en exclusiviteit, privacy, op stand wonen 
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3.3 Samenvatting en conclusie 

In dit hoofdstuk zijn de kwalitatieve aspecten aan bod gekomen die ten grondslag liggen aan de opgave die er 

ligt op het gebied van geschikte woningen voor SS-plussers. Uit het vorige hoofdstuk kwam al naar voren dat 

de verhuisgeneigde SS-plusser een uiterst kritische consument is die niet zo snel zal verhuizen. De eisen ten 

aanzien van het aanbod zijn groot en divers onder deze doelgroep. Er is sprake van een heterogene doelgroep 

met een gedifferentieerde woonvraag. Niet voor niets wordt in de literatuur regelmatig vermeld dat dé oudere 

niet bestaat. Ouderen verschillen onder andere op het gebied van inkomen, opleidingsniveau en vitaliteit, maar 

ook de normen en waarden die deze mensen aanhouden in hun leven en de activiteiten die men graag uitvoert 

verschillen nogal per individu. De oorzaak van deze diversiteit ligt in de levensloop van de mensen en de 

generatie waartoe zij behoren. Ouderen verschillen namelijk onderling nogal doordat niet iedereen in dezelfde 

mate heeft geprofiteerd van gestegen welvaart en te maken heeft gehad met maatschappelijke veranderingen. 

Vooral onder de toekomstige generatie ouderen, de babyboomgeneratie c.q. protestgeneratie, zal de 

diversiteit groot zijn. Het is juist deze generatie die de vergrijzingsgolf vormt. Deze diversiteit onder ouderen en 

het feit dat de oudere een kritische consument is vraagt om een segmentering van de doelgroep. Segmentering 

maakt het mogelijk meer inzicht te krijgen in de specifieke woonvoorkeuren van verschillende groepen 

ouderen, zodat het aanbod in de toekomst beter kan worden afgestemd op de vraag. In het verleden werd 

segmentering voornamelijk toegepast op basis van traditionele kenmerken ( inkomen, opleiding, leeftijd etc.). 

Normen en waarden worden echter steeds belangrijker voor het bepalen van de vraag. Leefstijlsegmentatie 

biedt inzicht in het normen- en waardenpatroon van de consument en kunnen als toevoeging worden gezien 

op traditionele segmentatie. In dit onderzoek wordt dan ook een doelgroepsegmentatie gehanteerd die 

gebaseerd is op traditionele kenmerken en aangevuld is met informatie afkomstig uit leefstijlen. Om te 

achterhalen welke traditionele kenmerken resulteren in verschillen in woonvoorkeuren en inzicht te krijgen in 

de woonvoorkeuren van SS-plussers is er een analyse uitgevoerd van enkele woonwensonderzoeken. Hieruit 

blijkt dat verschillen in woonvoorkeuren met name zijn terug te voeren op de traditionele kenmerken opleiding 

& inkomen en leeftijd & gezondheid. Deze traditionele kenmerken zijn in dit onderzoek dan ook als basis 

genomen en vervolgens aangevuld met informatie afkomstig van de leefstijlsegmentering van SmartAgent. Dit 

heeft in dit hoofdstuk geresulteerd in vier doelgroepen die onderling verschillen in vitaliteit & inkomenspositie, 

normen & waarden en daaruit volgende woonvoorkeuren. 
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4. Het bedienen van de markt 

Het eerste deel van dit onderzoek heeft de omvang en aard van de behoefte aan voor ouderen geschikte 

woningen in kaart gebracht. Op basis van doelgroepsegmentering zijn er vier doelgroepen onder ouderen 

gevormd die elk anders aankijken tegen hun ideale woonsituatie. De specifieke kennis over deze doelgroepen 

en hun eisen en wensen ten aanzien woning, woonvorm en woonomgeving, maakt het mogelijk om in de 

toekomst het aanbod beter af te stemmen op de vraag. De vier doelgroepen ouderen verschillen daarnaast van 

elkaar op het gebied van inkomens- en opleidingsniveau, mondigheid, mate van vitaliteit, woonvoorkeuren en 

gewenste inspraak op het ontwikkelingsproces. Dit maakt een bepaald segment ouderen wellicht oninteressant 

om bediend te worden door de ene opdrachtgever, terwijl dit betreffende segment juist interessant is voor de 

andere opdrachtgever. Door het leggen van een koppeling tussen opdrachtgever en potentiële doelgroep, 

kunnen de diverse opdrachtgevers in de toekomst beter inspelen op de specifieke wensen van hun potentiële 

cliënten en zorgen voor de gewenste verbreding, verbetering en verdergaande diversificatie van het aanbod. In 

dit hoofdstuk wordt onderzocht welke ouderen de meest geschikte doelgroep vormen voor de diverse 

vastgoed partijen. 

Bij het bedienen van de woningmarkt voor ouderen kunnen drie vastgoedpartijen een rol van betekenis spelen, 

namelijk de woningcorporatie, de commerciële projectontwikkelaar en collectief particulier 

opdrachtgeverschap (CPO). De corporatie is één van de belangrijkste partijen en de overheid verwacht van hen 

dan ook een forse inzet op dit terrein. In 2000 werd het BBSH (Besluit Beheer Sociale Huursector) voor 

corporaties uitgebreid met het prestatieveld 'wonen en zorg' . Corporaties zijn dan ook reeds enkele jaren actief 

met het aanpassen van hun voorraad en het ontwikkelen van nieuwe woonvormen voor de oudere huurders 

en andere cliënten met lichamelijke beperkingen. Het is echter onrealistisch dat de omvangrijke bouwopgave 

van geschikte woningen voor ouderen geheel publiek gefinancierd gaat worden (VROM-raad, 2005). 

Marktpartijen zijn noodzakelijk om het aanbod te verbreden en vergroten. Zij zijn bedreven in 

consumentgericht denken en marketing en bovendien kunnen marktpartijen beter en sneller inspelen op 

wijzigingen en signalen uit de markt. Dit is ook nodig gezien de gedifferentieerde en specifieke vraag van 

ouderen en het feit dat ouderen slechts zullen verhuizen als er een aanbod is dat kwalitatief zeer goed aansluit 

op hun vraag. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) vertegenwoordigt een steeds belangrijkere rol 

binnen de vastgoedmarkt en deze vorm van ontwikkelen wordt ook door de overheid gestimuleerd om te 

zorgen voor meer kwaliteit in de woningmarkt. CPO is bijzonder geschikt voor mensen met specifieke 

woonvoorkeu ren. Reden te meer om de potentie van deze ontwikkelingsvorm voor het bedienen van ouderen 

mee te nemen in dit onderzoek. 

Dit hoofdstuk start met het beschrijven van deze vastgoed partijen. Na het definiëren en verder beschrijven van 

deze drie partijen zal er worden bekeken wat de mogelijke potentie van elke partij is in het bedienen van de 

markt voor geschikte woningen voor ouderen en specifiek op welke groep ouderen zij zich het beste kunnen 

richten. 

4.1 Corporatie 

De corporatiesector kent een lange geschiedenis. Voor een goed begrip van deze sector is een historische 

benadering noodzakelijk. Alvorens de levensloop van woningcorporaties kort te behandelen zullen we eerst 

stilstaan bij de definitie van een corporatie en bij het fenomeen non-profit ondernemen. De paragraaf sluit af 

met het beschrijven van de onderscheidende competenties van een corporatie. 
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4.1.1 Definitie 

De Nederlandse vastgoedmarkt wordt gekenmerkt door een dominante rol van woningcorporaties op de markt 

van huurwoningen. De corporaties opereren in het veld vanuit een non-profit instelling. Volgens de officiële 

definitie is een woningcorporatie (KEI Kenniscentrum Stedelijke Vernieuwing, n.d.): 

"Een privaatrechtelijke instelling (stichting of vereniging) die uitsluitend werkzaam is op het gebied van 

volkshuisvesting, voor mensen die niet of onvoldoende in staat zijn in hun eigen huisvesting te voorzien (de 

doelgroep)". 

Onder de doelgroep worden huishoudens met een inkomen tot circa € 33.000 verstaan. Daarnaast voorzien 

corporaties in passende huisvesting voor groepen met specifieke woonbehoeften of woonproblemen zoals 

ouderen, gehandicapten, studenten, woonwagenbewoners, daklozen, ex-psychiatrische patiënten etc. De term 

'non-profit' verwijst naar het niet verdelen van winst. De winst van non-profit organisaties wordt niet 

uitgekeerd aan aandeelhouders, maar opnieuw geïnvesteerd ten einde hun ideële doelstelling te kunnen 

realiseren. Alle overige motieven (winst, continuïteit) worden uitsluitend gezien als middel om deze ideële 

doelstelling te bereiken (Smeets, 2010). 

Als vorm van particulier initiatief bevinden corporaties zich in het spanningsveld van overheidsbemoeienis, 

sociale taakstelling en ondernemerschap (Smeets, 2010). Een corporatie richt zich uit overtuiging op 

maatschappelijke vraagstukken. Hoe gedraagt zo een organisatie zich dan in vergelijking tot een reguliere 

ondernemingswijze? Een reguliere onderneming, zoals een projectontwikkelaar, heeft een eigenaar of 

aandeelhouders. Door deze persoon of personen is geld in de onderneming geïnvesteerd met de intentie hier 

rendement op te maken. De onderneming verkent de markt, op zoek naar kansen. Bij het nemen van 

bijvoorbeeld een investeringsbeslissing zal de onderneming zich sterk laten leiden door de te verwachten 

rendementen (zo hoog mogelijk) en risico's (zo laag mogelijk). Kenmerkend voor de beslissing is dat ze op 

rationele gronden, en aan de hand van een financiële maatstaf, worden genomen. De meeste activiteiten van 

corporaties zijn goed vergelijkbaar met die van commerciële ondernemingen, maar er zijn ook wezenlijke 

verschillen. Die verschillen liggen niet zozeer in de aard van de activiteiten, maar in de motivering. Een 

projectontwikkelaar zal een woning ontwikkelen vanuit financieel motief. Voor een corporatie daarentegen 

geldt een ander motief, dat moeilijker te verwoorden is. Het gaat dan bijvoorbeeld om 'bijdragen aan de 

samenleving' of 'bedienen van de doelgroep'. Uiteraard spelen rendement en risico ook een rol, maar bij een 

corporatie kennen zij een ander gewicht. Het te behalen financiële rendement is niet van doorslaggevende 

betekenis. Sterker nog, onrendabele investeringen zijn voor corporaties 'heel gewoon'. Hetzelfde geldt voor 

het risicoprofiel: daar waar een reguliere onderneming de investeringsrisico's te groot vindt zal de corporatie er 

juist een uitdaging in zien (Rigo Research en Advies, 2002a). 

4.1.2 Historische benadering 

Corporaties zijn niet meer weg te denken op de Nederlandse woningmarkt. Deze positie is historisch zo 

gegroeid (ING Bank, 2006). Met de invoering van de Woningwet in 1901 deed het begrip 'toegelaten instelling' 

zijn intrede: een corporatie wordt toegelaten als zij in het belang van de volkshuisvesting actief is. Als gevolg 

van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog werden corporaties instrumenten van overheidsbeleid. Ook 

logisch gezien de grote woningnood en de hoge bevolkingsgroei in deze periode. Via gerichte 

overheidssubsidies zorgden corporaties decennia lang als vanzelfsprekend voor het huisvesten van brede lagen 

van de bevolking. Sinds 1994 zijn de taakvelden omtrent de toelating omschreven in het Besluit Beheer Sociale 

Huursector (BBSH) omschreven. Deze afbakening werd in 1994 gevolgd door verzelfstandiging van de 

corporaties, waarbij de toekomstige objectsubsidies werden verrekend met de uitstaande schuld bij de 

overheid. Sinds deze zogenoemde bruteringsoperatie zijn corporaties zelfstandig opererende ondernemingen 

met een eigen financieel beleid geworden. De verdere verzelfstandiging heeft belangrijke impulsen gegeven 
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aan het klantgericht denken. Naast de huurder als klant komt deze nadrukkelijker als stakeholder in beeld. Na 

de bruteringsoperatie groeien corporaties uit tot hybride organisaties die vanuit een non-profit instelling 

opereren op de markt. Hybride omdat ze aan de ene kant voorzien in huisvesting voor de zwakkere in de 

samenleving en aan de andere kant ook commerciële activiteiten mogen ontplooien. Het speelveld is 

verschoven naar het lokale niveau. De decentrale besluitvorming maakt een flexibelere en marktgerichte 

aanpak op lokaal niveau mogelijk, waarbij uitgegaan wordt van een principiële gelijkwaardigheid tussen 

gemeente en corporatie. De verwachtingen van de overheid ten aanzien van corporaties zijn in de loop der tijd 

alleen maar groter geworden. De volgende prestatievelden worden momenteel omschreven (Smeets, 2007): 

• Passend en betaalbaar huisvesten van de doelgroep; 

• Kwalitatief in stand houden van het woningbezit; 

• Betrekken van huurders bij het beleid en beheer; 

• Waarborgen van de financiële kwaliteit en continuïteit; 

• Bevorderen van de leefbaarheid; 

• Aanbieden van diensten op het gebied van wonen en zorg. 

Als gevolg van deze ontwikkelingen worden door corporaties steeds meer winstgevende activiteiten 

gecombineerd met sociale huisvestingsdoelen. Deze 'hybriditeit' wordt door sommigen opgevat als een 

onzuivere mengvorm tussen staat en markt. Volgens de Europese Commissie is er in de Nederlandse 

corporatiesector sprake van ongeoorloofde staatssteun op de activiteiten waar corporaties in concurrentie 

treden met marktpartijen (level playing field). Deze staatssteun werkt concurrentievervalsend en belemmert 

marktwerking (ING Bank, 2006). Om te voorkomen dat de corporatie oneerlijk concurreert met commerciële 

partijen worden vanaf 2006 profit en non-profit taken gescheiden en profit taken belast. Inmiddels worden alle 

activiteiten van een corporatie belast en is er sprake van een integrale vennootschapsbelasting (Smeets, 2010). 

4.1.3 Marktpositie 

In totaal zijn er momenteel (november 2009) in Nederland 430 woningcorporaties actief (KEI Kenniscentrum 

Stedelijke Vernieuwing, n.d.). Door fusies is dit aantal de laatste jaren flink gedaald. Ter vergelijking in 1985 

waren er 1.152 woningcorporaties. Deze corporaties samen beheren 35% van de Nederlandse woningvoorraad, 

zijnde 2,4 miljoen woningen. Tussen corporaties bestaan grote verschillen naar omvang, bedrijfsvoering, 

opvattingen en ambities. Zo is Vestia Groep met 72.000 verhuureenheden verreweg de grootste, terwijl er ook 

corporaties zijn met minder dan 1.000 woningen. Ook bestaan er grote verschillen tussen de problemen die 

een corporatie wenst op te lossen en de middelen die zij daarvoor inzet. Sommige corporaties hebben een 

vastgoedoriëntatie (commercieel of maatschappelijk), andere werken gebiedsgericht, weer andere corporaties 

hanteren een klantgerichte of emancipatoire aanpak (Smeets, 2007). Zo zal een corporatie met een 

vastgoedoriëntatie vooral sturen op bouwproductie, waar een corporatie met een emancipatoire aanpak veel 

aandacht heeft voor de empowerment van haar klanten . Enkele corporaties hebben zich zelfs gespecialiseerd 

in het kwalitatief huisvesten van de doelgroep ouderen, zoals Habion en Woonzorg Nederland. Woonzorg 

Nederland is inmiddels de grootste corporatie gespecialiseerd op het gebied van wonen, service en zorg aan 

senioren en jonge mensen met een beperking. 

4.1.4 Onderscheldende competenties 

Alvorens op de onderscheidende competenties in te gaan, zullen eerst de begrippen competenties en 

onderscheidende competenties worden toegelicht : "Competenties betreft een redelijk uniek pakket aan 

vaardigheden en technologieën die een significante bijdrage kunnen leveren aan de door de klant 

waargenomen voordelen en die potentieel toegang geven tot een verscheidenheid aan markten. Ontbrekende, 

maar noodzakelijke competenties kunnen de aanleiding vormen om met andere organisaties samen te werken" 
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(Smeets, 2010, p. 24) . Onderscheidende competenties zijn de competenties waarop een organisatie zich 

onderscheidt van andere organisaties. 

De onderscheidende competenties van een corporatie komen vooral voort uit de non-profit instelling van deze 

organisatie en het feit dat een corporatie zich uit overtuiging richt op maatschappelijke vraagstukken. De non

profit instelling stelt een corporatie in staat onrendabele woningen en voorzieningen te realiseren in 

tegenstelling tot een commerciële organisatie die op elke investering zal willen renderen . Corporaties kunnen 

zo huisvesting realiseren en diensten leveren voor degenen die onvoldoende in staat zijn hier zelfstandig in te 

voorzien. Daarnaast zijn non-profit instellingen bij uitstek geschikt om een pioniersrol te vervullen in de 

ontwikkeling van nieuwe woonconcepten, innovatieve processen en hybride eigendomsvormen, waarmee ze 

kunnen inspelen om demografische, technologische, ecologische en culturele veranderingen in hun omgeving. 

Corporaties worden hierbij minder snel geraakt door de economische rationaliteit en de orde van de markt. 

Ook zal samenwerking met een zorginstelling voor een corporatie eenvoudiger zijn, aangezien beide een non

profit insteek hebben. Commerciële organisaties hebben een hele andere bedrijfscultuur en denkwijzen, 

waardoor samenwerking met een zorginstelling moeizamer zal verlopen . Bovendien zijn corporaties gewend 

zich voor lange tijd te committeren aan het vastgoed. Het garanderen van zorgverlening bij een bepaald 

vastgoedproduct zal voor corporaties dan ook geen probleem zijn . Commerciële projectontwikkelaars echter 

hebben minder ervaring zich voor lange tijd te committeren aan vastgoed en het garanderen van zorgverlening 

zal voor hen dan ook eerder een struikelblok zijn. Daarnaast heeft een corporatie bij het ontwikkelen van 

nieuwe vastgoedobjecten vaak meer aandacht voor de woonomgeving en de leefbaarheid. 

4.2 Commerciële ontwikkelaar 

Naast de corporatiesector is ook de projectontwikkelaar een belangrijke speler in het bepalen van de 

ruimtelijke kwaliteit van Nederland. Na het definiëren van het begrip projectontwikkelaar zullen we ook in deze 

paragraaf eerst even kort de geschiedenis van projectontwikkeling behandelen om vervolgens te komen tot het 

aantal en de verschillende typen projectontwikkelaars die op de woningmarkt actief zijn. We sluiten de 

paragraaf af met de onderscheidende competenties van projectontwikkeling. 

4.2.1 Definitie 

De commerciële projectontwikkelaar kan gedefinieerd worden als een onderneming die zich bezighoudt met 

(Hieminga, 2006, p. 14): 

" Het risicodragend of in opdracht van derden initiëren, organiseren, (doen) uitvoeren en coördineren van 

alle taken die nodig zijn voor het vervaardigen en opwaarderen van vastgoed inclusief het aankopen van de 

daarvoor benodigde grond of opstallen" . 

De projectontwikkelaar ontwikkelt de vastgoedobjecten in de regel vanuit een financieel motief. Bij een 

investeringsbeslissing zal de ontwikkelaar zich sterk laten leiden door het te verwachten rendement in 

verhouding tot de te lopen risico's . In het algemeen geldt : hoe hoger het risico, hoe hoger de rendementseis. 

4.2.2 Historische benadering 

Net als in veel andere landen begint projectontwikkeling in Nederland met woningbouw. Bouwondernemers en 

onroerendgoedmaatschappijen investeren rond 1900 in de verwerving van braakliggende gronden. Zij maken 

een stratenplan dat ze ter goedkeuring aan de gemeente moeten voorleggen. Na het bouwrijp maken van het 

terrein, wordt het gedeelte waarop de straten gepland zijn, overgedragen aan de gemeente. De onderneming 

kan op de rest van het terrein het woningbouwplan realiseren. Tot de jaren zestig echter zijn de gemeenten en 

corporaties dominant op de woningmarkt. Pas eind jaren zestig en begin jaren zeventig krijgt 
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projectontwikkeling grotere bekendheid. Hiervoor zijn enkele oorzaken aan te wijzen. Ten eerste kent 

Nederland in die tijd een sterke groei van de bevolking en economie. Dit resulteert in een grote vraag naar 

woningen en bedrijfspanden. Ten tweede wordt het bouwproces complexer. Er ontstaat behoefte aan 

geïntegreerde vastgoedprojecten met woon-, werk-, en winkelfuncties en daarnaast neemt de regelgeving toe 

met name op het gebied van ruimtelijke ordening en technische voorschriften. Het bouwen zelf is niet langer 

de hoofdactiviteit. Het is onderdeel geworden van een proces en wordt voorafgegaan door de 

programmerings-en ontwerpfase en gevolgd door de exploitatiefase. Er ontstaat behoefte aan een partij die 

het gehele proces kan coördineren en integreren om afstemmingsproblemen en vertragingen te beheersen. 

Ten slotte ontstaan er in deze periode van grote vraag interessante investeringsmogelijkheden voor partijen 

die bereid zijn om voor eigen rekening en risico vastgoed te ontwikkelen. Bouwbedrijven, maar ook andere 

ondernemingen die gelieerd zijn aan de bouw ofvastgoedwereld, springen in op deze kansen (Hieminga, 2006). 

De laatste jaren heeft het vakgebied projectontwikkeling grote verandering doorgemaakt. Steeds vaker gaat 

het tegenwoordig om gebiedsontwikkeling. Daarmee wordt projectontwikkeling steeds grootschaliger en 

kennen de projecten een veellangere doorlooptijd. Van de projectontwikkelaar wordt steeds vaker een visie 

op een geheel gebied gevraagd met verschillende functies. Stedenbouw, de inrichting van de gehele omgeving 

en architectuur worden daarmee voor de projectontwikkelaar ook steeds belangrijkere disciplines. Dit heeft 

ook als gevolg dat er steeds meer partijen zijn waar de ontwikkelaar rekening mee moet houden en moet 

samenwerken. Ook vanuit het oogpunt van risicospreiding wordt langjarig samenwerken steeds belangrijker. 

Door meerjarige ontwikkelingsprocessen waarin zich eenvoudig marktverandering kunnen voordoen, wordt 

het ook steeds belangrijker dat projectontwikkelaars bereid en in staat zijn om zich gedurende langere tijd aan 

het vastgoed te committeren. Ook is steeds meer kennis en professionaliteit nodig van marktonderzoek en 

marketing. Door het ontspannen van de woningmarkt ontstaat er een toenemende druk op de ontwikkelaar 

om in te spelen op de vraag van de consument. De gebruiker wordt steeds belangrijker en daarmee ook 

consumentgericht ontwikkelen (Nozeman, 2008). 

4.2.3 Marktpositie 

Er zijn in Nederland ongeveer 550 projectontwikkelaars actief (Hieminga, 2006). Het gaat hier uitsluitend om de 

bedrijven met projectontwikkeling als hoofdactiviteit. Voor een groot aantal bedrijven, met name 

bouwbedrijven, is projectontwikkeling een nevenactiviteit. Zij worden daarom niet als projectontwikkelaar in 

de statistieken opgenomen. Het aantal bedrijven dat aan projectontwikkeling doet is dus vele malen groter dan 

de officiële statistieken doen geloven. Het merendeel (72%) van de ondernemingen met projectontwikkeling 

als hoofdactiviteit zijn relatief klein met minder dan 4 werknemers. Slechts 8% van de bedrijven heeft meer dan 

20 werknemers. Daarentegen is er een zeer kleine groep zeer grote projectontwikkelaars, zoals ING Real Estate 

Development, Bouwfonds, AM, BAM, Heijmans etc. Deze ontwikkelaars domineren de markt voor 

grootschalige vastgoedontwikkelingen, zoals de VINEX-locaties en grote herstructureringslocaties. 

Op basis van de doelstelling en ontstaansgeschiedenis van de ontwikkelaar kunnen verschillende soorten 

projectontwikkelaars worden onderscheiden (Hieminga, 2006): 

Zelfstandige projectontwikkelaar: Voor deze ontwikkelaar is projectontwikkeling een doel op zich. Deze 

ontwikkelaar is niet gelieerd aan andere brancheverwante activiteiten. Via projectontwikkeling wordt 

continuïteit van de onderneming en rendement voor de aandeelhouders nagestreefd. 

Gelieerde projectontwikkelaars: Voor deze groep ontwikkelaars is projectontwikkeling een middel om een 

duurzame invulling te geven aan de doelstelling van een andere organisatie. De grootste groep wordt gevormd 

door de projectontwikkelaars-aannemers met als doel om via projectontwikkeling tot bouwproductie te 

komen. Maar er zijn ook ontwikkelaars gelieerd aan een belegger, financiële instelling, makelaar, architect etc. 
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Projectontwikkelaar-corporatie: Deze groep ontwikkelaars behoort eigenlijk tot de groep gelieerde 

ontwikkelaars, maar wordt hier apart genomen gezien het specifieke karakter van deze onderneming. 

Woningcorporaties zijn van oorsprong actief in het sociale segment ofwel de non-profit sector. Door het 

overheidsbeleid zijn corporaties echter zelfstandig geworden en zij begeven zich sindsdien steeds meer op de 

commerciële ontwikkelingsmarkt. Projectontwikkeling gebeurt door corporaties om de onrendabele 

maatschappelijke investeringen te kunnen financieren en de continuïteit van de corporatie veilig te stellen. 

4.2.4 Onderscheidende competenties 

Een belangrijke competentie waarmee de projectontwikkelaar zich onderscheidt van de andere partijen is het 

nemen van risico. De meerwaarde van de projectontwikkelaar behelst echter meer dan risico nemen alleen, 

hoewel risico nemen en risicobeheersing wel een wezenlijk onderdeel uitmaakt . De projectontwikkelaar 

onderscheidt zich daarnaast met name door kennis van de commerciële vastgoedmarkt en de woningmarkt in 

het duurdere segment. Ook hebben projectontwikkelaars vaak een hoge mate van innovatie, een snelle 

besluitvormingsstructuur en zijn ze goed in consumentgericht denken en marketing (Van de Ven, 2003) . 

Ontwikkelaars zijn door hun hoge mate van innovatie vaak in staat nieuwe en vooruitstrevende concepten te 

ontwikkelen die aansluiten op de specifieke wensen van de doelgroep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 

verrassend gebruik van bestaand vastgoed, een verassende nieuwe functie voor een bepaalde locatie en een 

innovatie bouwwijze. Daarnaast hebben commerciële partijen vaak een snellere besluitvormingsstructuur en 

kunnen ze sneller en beter inspelen op veranderingen, wijzigingen en signalen uit de markt. Ook onderscheiden 

projectontwikkelaars zich door consumentgericht denken en marketing. Ontwikkelaars kijken, in vergelijking 

tot de corporaties, meer met een commerciële blik naar de potenties en mogelijkheden. Hierbij moet wel 

worden opgemerkt dat het financieel resultaat het belangrijkste blijft voor de ontwikkelaar, waardoor de 

projectontwikkelaar slechts tot een bepaald niveau zal meegaan met de wensen van de consument. 

Zoals woningcorporaties al sinds jaar en dag doen, zijn projectontwikkelaars steeds meer bereid zich langer te 

committeren aan het gerealiseerde concept, de exploitatie en eventueel de dienstverlening. Toch ligt hier een 

knelpunt voor menig ontwikkelaar: ze beschikken over weinig ervaring met het aanbieden van diensten via een 

verhuurder of vereniging van eigenaren. Hierop kan een corporatie zich profileren. Verwachting is echter wel 

dat steeds meer ontwikkelaars zich deze tak van sport eigen zullen maken (Van Kessel & Swen, 2006). 

4.3 CPO 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is in vergelijking tot de andere partijen een relatief nieuwe 

vorm van ontwikkelen . CPO vormt de optimale afstemming tussen vraag en aanbod. De paragraaf start met het 

definiëren van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap om vervolgens de korte geschiedenis van CPO te 

behandelen . De paragraaf sluit af met het beschrijven van de competenties van CPO. 

4.3.1 Definitie 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap kan als volgt worden gedefinieerd (Wintraecken, 2008): 

"Van CPO is sprake wanneer een groep particulieren (het collectief) een rechtspersoon zonder winstoogmerk 

opricht en opdracht geeft tot het ontwerpen en realiseren van eigen woningen. Het Collectief heeft 

bouwgrond in eigendom of erfpacht en heeft volledige juridische zeggenschap over en verantwoordelijkheid 

voor de grond, het ontwerp en de bouw" 

De essentie van projectontwikkeling is dat de ontwikkelaar de opdrachtgever is in het proces en voor de markt 

projecten realiseert. CPO is daarentegen een ontwikkelingsmethode waarbij de toekomstige bewoners 

opdrachtgever zijn . Bij CPO wordt ontwikkeld vanuit de vraagkant, waardoor een optimale afstemming 

ontstaat tussen vraag en aanbod (Maussen, 2008). De leden van het collectief zijn gezamenlijk opdrachtgever. 
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Zij hebben allemaal hun eigen eisen en wensen die ze zoveel mogelijk in het project terug willen zien. Dit 

brengt veel overleg met zich mee en meer complexiteit op het gebied van interne taakverdeling en externe 

vertegenwoordiging. Om de taakverdeling en vertegenwoordiging te regelen moet eerst een rechtsvorm 

worden gekozen. Voor het vormen een collectief wordt meestal gekozen tussen de rechtsvorm vereniging of 

stichting. Het verschil tussen beide zit in de besluitvorming. Een vereniging heeft leden die allemaal samen 

besluiten mogen nemen en het beleid bepalen. Bij een stichting vormt een kleine groep particulieren het 

bestuur. Er worden afspraken gemaakt met de overige particulieren over de mate waarin zij inspraak hebben. 

In tegenstelling tot een vereniging waarin alle leden verantwoordelijk zijn voor het beleid draagt bij een 

stichting het bestuur de verantwoordelijkheid over het beleid en de uitvoering daarvan. Vanuit het oogpunt 

van zeggenschap voor de leden van het collectief verdient een vereniging dus de voorkeur, omdat alle leden 

gezamenlijk besluiten nemen. Wanneer men van een stichting als organisatievorm uitgaat, kan de 

besluitvorming sneller plaatsvinden. Het initiatief voor collectief particulier opdrachtgeverschap kan liggen bij 

één particulier, een groep particulieren, een gemeente, een woningcorporatie, een ontwikkelaar of een 

adviesbureau (Wintraecken, 2008). 

4.3.2 Historische benadering 

CPO is de collectieve vorm van particulier opdrachtgeverschap. Particulier opdrachtgeverschap (PO) kent een 

lange traditie in Nederland (Wintraecken, 2008). Tot het einde van de negentiende eeuw was het heel 

gebruikelijk dat een particulier een stuk grond kocht om daar zelf een woning op te bouwen of te laten 

bouwen. Het grootste deel van de woningbouwproductie werd door particulieren gebouwd. Onder invloed van 

de Industriële Revolutie en de Tweede Wereldoorlog is deze manier van bouwen echter voor een groot deel 

verloren gegaan. Door de ontstane woningnood tijdens de tweede wereldoorlog was er na de oorlog behoefte 

aan grootschalige woningbouw. De overheid nam de taak op zich en door grootschaligheid en functionalisme 

werd de wederopbouw vormgegeven, waarbij zeggenschap ondergeschikt was. In de jaren negentig, vooral bij 

de aanleg van de Vinex-wijken, maar ook nu nog wordt de nieuwbouw gedomineerd door grootschalige, 

projectmatige woningbouw. De eentonigheid van de Vinex-locaties en de kritiek hierop zorgde echter voor 

hernieuwde belangstelling voor particulier opdrachtgeverschap met meer zeggenschap en keuzevrijheid voor 

de burger. In 2000 kreeg deze kritiek gehoor van de overheid wat resulteerde in de invoering van de term 

particulier opdrachtgeverschap in de nota Mensen, Wensen, Wonen. In deze nota stond dat er een omslag 

gemaakt diende te worden in de woningbouw van kwantiteit naar kwaliteit . Woningen voldoen niet meer aan 

de veranderende wensen van de burgers volgens VROM. De maatschappelijke veranderingen zorgen ook voor 

verandering in de vraag naar wonen. Nederland wordt niet alleen steeds grijzer, maar ook mondiger en meer 

individualistisch. Het aantalleden van huishoudens neemt af en er zijn steeds meer alleenstaanden. De 

algemene gedachte van particulier opdrachtgeverschap is dat mensen steeds beter zelf weten hoe ze willen 

wonen en hoe de woonomgeving eruit moet zien. De overheid stimuleert PO omdat dit de keuzevrijheid van 

toekomstige bewoners vergroot en de kwaliteit van woning en woonomgeving verhoogt. Mede door deze 

overheidssteun en de groeiende aandacht voor vraag gestuurd ontwikkelen heeft CPO de afgelopen jaren een 

sterke vlucht genomen. De collectieve vorm van particulier opdrachtgeverschap heeft als voordeel dat het kan 

voldoen aan de specifieke wensen van de doelgroep, maar tevens aan de benodigde schaalvoordelen en 

bebouwingsdichtheid. 

4.3.3 Marktpositie 

In de nota Mensen, wensen, wonen van 2000 werd als doel gesteld vanaf 2005 minimaal 33% van de 

woningproductie door particulier opdrachtgeverschap te bouwen. In de woonvisie van 2006 (Ministerie van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2006) is dit doel afgezwakt omdat de eis van 33% een 

doel op zich werd. Wel is mede door de overheidssteun en aandacht voor deze manier van ontwikkelen het 

aantal projecten dat door CPO is gerealiseerd meer dan verdubbeld (Maussen, 2008). Verwachting is dat de rol 

van CPO binnen de woningbouwproductie de komende jaren verder zal toenemen . Voor het huisvesten van 
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specifieke doelgroepen, zoals ouderen, is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap een uiterst geschikte 

methode. SEV verwacht dan ook dat de particuliere wooninitiatieven in de toekomst een groter aandeel in 

deze markt zullen hebben (Singelenberg, 2007). Ondanks de tijd van toenemend individualisme zien zij 

bewegingen ontstaan die zoeken naar nieuwe vormen van gemeenschappelijkheid en sociale cohesie in het 

wonen. Een groeiende minderheid van de ouderen wil het lot in eigen handen nemen en het wonen én welzijn 

zelf organiseren. Daar heb je andere mensen bij nodig, bij voorkeur andere mensen die je zelf kiest. 

4.3.4 Onderscheidende competenties 

Binnen de vastgoedsector is er de laatste jaren toenemende belangstelling voor klant- en marktgerichtheid en 

voor vraaggericht of zelfs vraaggestuurd werken. Bij corporaties en ook bij projectontwikkelaars wordt er 

steeds meer vraaggericht gewerkt: de sturing blijft in handen van de aanbiedende partij, maar wel op zodanige 

wijze dat het aanbod klantvriendelijker wordt of het primaire proces van de organisatie op vraaggerichte wijze 

aangepast wordt aan de wensen en behoeften van de klanten. Door differentiatie van het aanbod komt de 

aanbiedende partij meer tegemoet aan de vraag, maar het is nog geen voldoende antwoord op de eisen van 

vraagsturing. Bij echte vraagsturing wordt er gestuurd door de vraag. De eindgebruiker krijgt sturingsmacht 

toebedeeld en er wordt maatwerk geleverd. Met vraagsturing wordt een aantal doelen nagestreefd (Smeets, 

2010): 

• Behoeftebevrediging: Niet de manifeste vraag als uitgangspunt, maar de behoefte en situatie van de klant; 

• Responsiviteit: De aanbiedende partij richt zich meer naar de wensen en mogelijkheden van de klant, 

waarbij wordt gestreefd naar maatwerk; 

• Keuzeverijheid: De klant heeft de keuze een aanbieder en het gewenste pakket te kiezen; 

• Competentie en emancipatie: De klant is vaardig en bevoegd om zelf de regie te voeren; 

• Autonoom en verantwoordelijk: De klant is zelfstandig in het bepalen wat hij wil en aanvaardt de 

consequenties van zijn keuzen; 

• Relatie inspanning en uitkering: Klanten worden beloond voor hun inspanning; 

• Efficiency: De diensten worden tegen minimale kosten geleverd. 

CPO is de enige ontwikkelingsmethode waarbij écht vraaggestuurd kan worden gewerkt. Bij deze 

ontwikkelingsmethode is de klant volledig autonoom, competent en bevoegd en de aanbiedende partij is 

responsief en efficiënt in het bevredigen van de woon behoeften. De mogelijkheid om vraaggestuurd te kunnen 

werken is dan ook de belangrijkste onderscheidende competentie van CPO. De toekomstige bewoners zijn 

opdrachtgever en zij beschikken over maximale zeggenschap en keuzevrijheid. De bewoners bepalen zelf hoe 

hun woning en woonomgeving eruit moet komen te zien. Dit maakt CPO een bijzonder geschikte 

ontwikkelingsmethode voor mensen met specifieke eisen en wensen ten aanzien van hun woning en 

woonomgeving. Twee sterk hiermee samenhangende competenties van CPO zijn flexibiliteit en 

woningdifferentiatie (Wintraecken, 2008). Een andere competentie van CPO wordt tevens al genoemd bij de 

doelen van vraaggestuurd werken, namelijk efficiency. Bij de ontwikkeling van een woning via CPO betaal je 

wat de woning kost en niet wat de woning op de markt waard is. Daarnaast schept CPO, door het samen met 

anderen bezig zijn je eigen woning te realiseren, een band en versterkt daarmee de sociale cohesie (Maussen, 

2008). Dit kan op zijn beurt weer zorgen voor imagoverbetering in de buurt en verbetering van de leefbaarheid. 

Wel is het zo dat CPO een relatief nieuwe vorm van ontwikkelen is en de ervaring zal, in veel gevallen, dan ook 

beduidend lager zijn dan de ervaring die corporaties en ontwikkelaars in huis hebben. Ook is het voor een CPO

project van belang dat het collectief door een ervaren partij begeleid en ondersteund wordt bij het nemen van 

beslissingen en het aansturen van uitvoerende partijen om de ontwikkeling tot een succesvol eindresultaat te 

brengen. 
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4.4 Het bedienen van de doelgroep 

Het eerste deel van dit hoofdstuk heeft de drie belangrijkste opdrachtgevers en hun onderscheidende 

competenties beschreven. Met dit inzicht en de kennis van de vier doelgroepen ouderen wordt in deze 

paragraaf getracht een koppeling te leggen tussen opdrachtgever en doelgroep. Door het leggen van de 

koppeling tussen opdrachtgever en potentiële doelgroep, kunnen de diverse opdrachtgevers beter inspelen op 

de specifieke wensen van hun potentiële cliënten en zorgen voor de gewenste verbreding, verbetering en 

verdergaande diversificatie van het aanbod. 

4.4.1 Opdrachtgever en doelgroep 

Het kwalitatieve hoofdstuk (hoofdstuk 3) van dit onderzoek heeft de diversiteit onder de ouderen in kaart 

gebracht en verdeeld in vier doelgroepen, namelijk de Terugtreders, Verankerden, Stille luxe en Dynamische 

Individualisten. De vier doelgroepen ouderen onderscheiden zich van elkaar op het gebied van inkomens- en 

opleidingniveau, mate van vitaliteit, waarden en normen én woonvoorkeuren. Verder is er binnen het ene 

segment een sterke voorkeur te herkennen om invloed te hebben op het ontwikkelingsproces, terwijl dit bij 

een ander segment tot weinig of geen toegevoegde waarde leidt. 

Figuur 17: Belangrijkste onderscheidende competent ies vastgoedontwikkelaars Bron: De aut11urs 

Bovenstaande figuur geeft een overzicht van de belangrijkste onderscheidende competenties van de drie 

vastgoedontwikkelaars ten behoeve van het bedienen van de doelgroepen. De onderscheidende kenmerken 

van de doelgroepen in relatie tot de onderscheidende competenties van de vastgoedontwikkelaars, vormen de 

basis voor het leggen van een koppeling tussen opdrachtgever en doelgroep. Hieronder worden de 

belangrijkste kenmerken van de verschillende doelgroepen ouderen kort herhaald om vervolgens een 

koppeling te leggen tussen opdrachtgever en doelgroep. 

Dynamische Individualisten: De Dynamische Individualisten zijn veelal jonge, vitale ouderen met voldoende 

financiële middelen. Het is van alle segmenten de meest koopkrachtige groep ouderen en het overgrote deel 

van de Dynamische Individualisten beschikt dan ook over een bovenmodaal inkomen. Ze zijn vaak 

hoogopgeleid en sterk carrière en ego gericht. Naast een riant inkomen beschikt men vaak over een woning in 

de hogere prijsklasse met een hoge overwaarde. De woning en woonomgeving hebben voor dit segment ook 

een expressieve betekenis: er wordt veel waarde gehecht aan luxe en exclusiviteit. De Dynamische Individualist 

woont bij voorkeur in een buurt met gelijkgestemden, maar de woonplaats is voor deze groep minder van 

belang (grotere actieradius). Men betreedt bij voorkeur een koopwoning. De Dynamische Individualist is vitaal 

en wil niet worden geconfronteerd met zorg en senioren labels. Mocht men in de toekomst lichamelijke 

beperkingen ervaren, dan regelt men bij voorkeur zelf zorg op maat en gewenste diensten. Verder is dit een 

goed geïnformeerde consument die greep en inspraak wil hebben op het ontwikkelingsproces. 
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De Dynamische Individualisten weten precies wat zij willen en zij willen hun eisen en wensen ook verwezenlijkt 

zien. Door hun sterke financiële positie zijn ze ook in de mogelijkheid deze eisen te realiseren en hun leven naar 

eigen inzicht in te richten. De eisen en wensen van deze groep zijn met name gericht op de individuele woning 

en niet zozeer op de woonomgeving. Ze hebben de voorkeur voor een koopwoning die voldoende kwaliteit, 

luxe en comfort biedt. Gezien de specifieke eisen en wensen van deze ouderen is CPO een bijzonder geschikt 

instrument om deze groep te bedienen. Deze groep wil ook zoveel mogelijk zelf besluiten nemen en keuzes 

maken ten aanzien van hun woonsituatie. CPO biedt hen deze mogelijkheid door maximale zeggenschap en 

keuzevrijheid. Gezien de individuele instelling van ouderen in dit segment zal collectief ontwikkelen voor deze 

groep vooral een middel zijn om de eigen wensen te kunnen realiseren en de sturing zelf in handen te houden. 

Projectontwikkelaars kunnen deze groep ook bedienen, mits ze goed luisteren naar de eisen en wensen van de 

gebruiker en zich flexibel opstellen. Geen standaardwerk, maar maatwerk. Deze groep ouderen weet wat ze wil 

en zal alleen besluiten te verhuizen als er een kwalitatief aanbod wordt gerealiseerd wat aansluit op hun eisen. 

Stille luxe: Ook het segment Stille Luxe bevat veelal jonge, vitale ouderen die beschikken over voldoende 

financiële middelen. De financiële middelen van deze groep reiken echter minder ver dan bij de Dynamische 

Individualisten : het grootste deel beschikt over een modaal of bovenmodaal inkomen. Dit segment bevindt zich 

voor een groot deel in de post-gezinsfase. 

Buiten het feit dat ze meestal een modaal tot bovenmodaal inkomen genieten, zit er vaak veel vermogen in de 

woning. Ook dit segment hecht waarde aan ruimte en luxe, maar niet zo opzichtig zoals bij de Dynamische 

Individualisten. Wel vindt dit segment de sociale contacten in de buurt belangrijker. De Stille Luxe betreden bij 

voorkeur een koopwoning en willen niet worden geconfronteerd met zorg. Het betreft immers een jonge, 

vitale groep. Mochten zorg- en ondersteunende diensten in de toekomst nodig zijn, dan regelt men dit bij 

voorkeur zelf. Verder heeft dit segment behoefte aan keuzevrijheid en inspraak, maar in mindere mate dan de 

Dynamische Individualisten. 

De Stille Luxe hebben ook veel eisen en wensen ten aanzien van hun woonsituatie. De woonomgeving is voor 

dit segment belangrijker dan bij de Dynamische Individualisten. De Stille Luxe beschikken tevens over 

voldoende financiële middelen om deze wensen te realiseren. Ze hebben bij voorkeur een koopwoning die 

voldoende ruimte en luxe biedt. Het bovenmodale inkomen, de voorkeur voor een koopwoning en het relatief 

hoge eisen- en wensenniveau maakt dit een potentiële doelgroep voor de commerciële ontwikkelaar. CPO kan 

dit segment wellicht ook aanspreken. Het collectief zal voor deze groep niet alleen dienen om de individuele 

wensen te realiseren, maar het zal ook de (gewenste) sociale binding met de buurt versterken. 

Verankerden: Het segment Verankerden vormt geen uitgesproken groep onder de ouderen. Qua leeftijd komt 

dit segment onder de hele groep SS-plussers voor en het inkomen ligt rond modaal. 

De Verankerden zijn nauwelijks carrièregericht. Contact met het gezin, maar ook met mensen uit de (wijdere) 

woonomgeving is voor deze groep van belang. De Verankerden hebben dan ook een relatief sterke binding met 

hun woonplaats (kleine actieradius). Ze hebben weinig specifieke wensen ten aanzien van de woning, maar zijn 

vooral gericht op de woonomgeving. De woonomgeving moet de sociale interactie bevorderen en 

ontmoetingen mogelijk maken. Verder heeft dit segment geen uitgesproken voorkeur voor huur of koop. De 

doelgroep Verankerden betreft zowel vitale als minder vitale ouderen. Vooral de vitale ouderen willen niet 

worden geconfronteerd met zorg. Naarmate men ouder wordt en lichamelijke beperkingen gaat ervaren, heeft 

men minder moeite met de aanwezigheid van zorg en ondersteunende diensten. Een belangrijk deel van de 

Verankerden zal (in de toekomst) niet in staat zijn zorg zelf te regelen en zal terug moeten vallen op collectief 

geregelde zorg. Deze consument zal invloed op de woonsituatie waarderen, maar dit betekent niet dat ze zelf 

de regie willen voeren. 

Het feit dat de Verankerden geen uitgesproken groep ouderen vormt uit zich ook in de koppel ing met de 

opdrachtgever. Dit segment neemt een middenpositie in en afhankelijk van het inkomen kan dit segment zowel 

door commerciële ontwikkelaar als door corporatie bediend worden . De doelgroep van de corporatie wordt 
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gevormd door mensen met een inkomen tot € 33.000. Ouderen met een lager dan modaal inkomen (bruto 

modaal inkomen 2010 is € 32.500, CPB) vormen dus een potentiële doelgroep voor de corporatiesector. Dit 

deel van de Verankerden zal ook aangewezen zijn op collectief geregelde zorg. Ouderen binnen dit segment 

met een (hoger dan) modaal inkomen kunnen wellicht een potentiële doelgroep vormen voor de commerciële 

ontwikkelaar. CPO kan voor dit segment ook een geschikte ontwikkelingsvorm zijn. Zowel de 

projectontwikkelaar als CPO dient bij het bedienen van deze doelgroep wel rekening te houden met het 

eventueel garanderen van collectieve zorg. Echter niet zozeer om de individuele woonwensen te realiseren, 

maar te meer om invulling te geven aan saamhorigheid en sociale cohesie in de directe woonomgeving. Tijdens 

het ontwikkelingsproces ontstaat vaak al een band met de leden van het collectief en ook het ontwikkelen 

tegen kostprijs zal voor deze groep een pre zijn. 

Terugtreders: De Terugtreders zijn voornamelijk minder vitale ouderen met een zwakke financiële positie. Het 

segment bestaat voornamelijk uit alleenstaande 60-plussers met een lager dan modaal inkomen. Dit segment 

beschikt over onvoldoende mogelijkheden om vooruit te komen en heeft geen perspectief meer op een actieve 

deelname in de samenleving. Men is niet (meer) carrièregericht en ook niet (meer) zo gericht op het 

gezinsleven. Dit segment hecht weinig waarde aan luxe en heeft verder ook weinig wensen ten aanzien van de 

woning. Wel wonen ze graag in een woonomgeving met voldoende voorzieningen. De woonlocatie wordt in 

belangrijke mate bepaald door waar men thans woont en waar men gezien de leeftijd behoefte aan heeft 

(voorzieningen). Dit segment is aangewezen op een woning in de sociale huursector en heeft vaak behoefte 

aan collectief beschikbare zorg en service. De Terugtreders zullen invloed op de woonsituatie waarderen, maar 

over het algemeen zullen zij zich afhankelijk opstellen. 

Het lage inkomensniveau, het lage eisen- en wensenniveau, de sterke voorkeur voor een huurwoning en de 

behoefte aan zorg en diensten maakt dit een specifieke doelgroep voor de corporatiesector. Het lager dan 

modale inkomen zorgt er voor dat ouderen binnen dit segment voor een belangrijk deel zijn aangewezen op 

het aanbod dat wordt gerealiseerd in de sociale huursector door de corporatie. Gezien de hogere leeftijd van 

ouderen binnen dit segment zal er waarschijnlijk weinig interesse zijn om de regie van het ontwikkelingsproces 

in eigen handen te nemen. CPO zal dan ook geen interessant instrument zijn om deze groep te bedienen. 

Op basis van het inzicht in de segmenten ouderen en de kenmerken en onderscheidende competenties van 

diverse opdrachtgevers is de volgende koppeling gelegd tussen opdrachtgever en doelgroep: 

11 Zeer geschikt Geschikt Ongeschikt 

Figuur 18: Koppeling tussen opdrachtgever en doelgroepen Bron: De auteurs 

Alle woonconsumenten zien het over het algemeen als meerwaarde om meer invloed uit te oefenen op het 

ontwikkelingsproces en CPO is in de mogelijkheid elke inkomensklasse te bedienen, waardoor CPO geschikt is 

om drie van de vier doelgroepen te bedienen. Hier moet wel bij worden vernoemd dat CPO alleen bij de 

69 



Dynamische Individualisten de meest geschikte ontwikkelingsvorm is. Dit is een doelgroep met zeer specifieke 

eisen en wensen en deze groep wil de regie ook in eigen handen nemen om deze wensen gerealiseerd te zien 

worden. De andere twee doelgroepen die bediend kunnen worden door CPO (Stille luxe en Verankerden) 

zullen in mindere mate het initiatief nemen, maar kunnen wel worden aangetrokken door de voordelen die 

CPO hen biedt. De Terugtreders hebben gezien de relatief hoge leeftijd waarschijnlijk geen interesse om de 

regie in eigen handen te nemen en aan een langdurig ontwikkelingsproces deel te nemen, waardoor CPO 

ongeschikt is om deze doelgroep te bedienen. 

De commerciële ontwikkelaar ontwikkelt in de regel vanuit een financieel motief en dit is ook terug te zien in 

de koppeling met verschillende doelgroepen. Doelgroepen met een bovenmodaal inkomen vormen een 

potentiële doelgroep voor de ontwikkelaar( Stille luxe en Verankerden met een bovenmodaal inkomen). De 

Dynamische Individualisten houden echter de sturing graag in eigen handen en hebben zeer specifieke wensen 

die ze gerealiseerd willen zien, waardoor de commerciële ontwikkelaar niet direct de meest aangewezen 

vastgoedpartij is om dit segment te bedienen. Echter, projectontwikkelaars die rekening houden met deze 

veeleisende consument en zorg dragen dat de consument voldoende inspraak heeft, kunnen in de Dynamische 

Individualisten een potentiële doelgroep vinden. 

De corporatiesector heeft als doelgroep mensen met een inkomen tot € 33.000. Segmenten met een lager dan 

modaal inkomen (Terugtreders en Verankerden met een lager dan modaal inkomen) zijn daarom aangewezen 

op woonconcepten die worden aangeboden in het sociale segment door de corporatiesector. De Terugtreders 

en een deel van de Verankerden zullen ook niet in staat zijn, indien nodig, zorg zelf te regelen. Ze zijn dan 

aangewezen op een woonproduct met collectief beschikbare zorg en de corporatiesector zal het beste in staat 

zijn hierin te voorzien. 

Bovenstaande heeft duidelijk gemaakt dat er voor elk type opdrachtgever een potentiële doelgroep onder 

ouderen te herkennen is. Dit inzicht stelt opdrachtgevers in staat directer op een specifieke doelgroep of 

doelgroepen in te spelen, de eisen en wensen van deze groep( en) te herkennen en haar woningproduct hierop 

af te stemmen. Samenwerking tussen de verschillende opdrachtgevers moet in het bedienen van deze markt 

gemotiveerd worden. Door samenwerking kunnen opdrachtgevers hun competenties verbreden en versterken 

en kunnen er gemengde projecten worden gerealiseerd. Gemengde woonconcepten met een gedifferentieerd 

woningaanbod van huur- en koop, grondgebonden en niet-grondgebonden woningen in zowel het luxe als 

standaardsegment. Ook kan een project van een ontwikkelaar of woningcorporatie worden versterkt door een 

deel van het project mogelijk te maken voor CPO initiatieven. Het project wordt voor meerdere doelgroepen 

aantrekkelijk, de diversiteit in het aanbod wordt vergroot en er ontstaat meer keuzevrijheid. De 

woonbehoeften van de verschillende doelgroepen onder ouderen moeten wel als uitgangspunt blijven dienen 

en op de juiste manier worden vertaald naar concrete woonconcepten. Het feit dat de Dynamische 

Individualisten bij voorkeur met mensen uit dezelfde sociale klasse wonen, in een woning( complex) en 

woonomgeving met een bepaalde status, zal bijvoorbeeld een woonconcept met zowelluxe als sociale 

woningen voor deze doelgroep doen falen. Woonconcepten in het sociale milieu, gericht op de Terugtreders, 

kunnen daarentegen worden versterkt door het concept tevens te richten op ouderen uit het segment 

Verankerden en Stille luxe. Er kan zo meer draagvlak ontstaan voor voorzieningen en meer ruimte en 

mogelijkheden voor ontmoetingen. 

4.4.2 Klant- en marktbenadering 

Zoals duidelijk is geworden in de loop van dit onderzoek, is er een omslag nodig in het denken van 

vastgoed partijen. De traditionele vastgoedontwikkeling in Nederland wordt gedomineerd door het 

productieproces: eerst tekenen, dan rekenen, vervolgens vergunningen aanvragen en dan bouwen, verkopen 

en verhuren. Hierbij is te weinig oog voor de eindgebruiker (Sentel & Van Eist, 2008). Nieuwe projecten vragen 

echter om ontwikkeling vanuit een integraal gedachtegoed in plaats vanuit een programma van eisen. De 
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eindgebruiker moet centraal staan en de woonbehoeften van de eindgebruiker moeten als uitgangspunt 

worden genomen. De prestaties van de woonsituatie moeten worden afgestemd op de woonbehoeften van de 

specifieke doelgroepen. Begrippen als conceptvorming, marketing en branding worden dan ook steeds 

belangrijker binnen de vastgoedsector. Marketing is echter geen nieuw begrip in de vastgoedsector. Marketing 

gaat in essentie om het tot elkaar brengen van vraag en aanbod. Tot een jaar of tien geleden was marketing in 

de vastgoedsector gebaseerd op enerzijds 'fingerspitzengefühl' en anderzijds basaal marktonderzoek. Door 

toenemende heterogeniteit aan de vragerszijde en toenemende marktdynamiek, is afstemming tussen vraag 

en aanbod echter moeilijker geworden. In het volgende hoofdstuk zal de vraag worden vertaald naar 

woonconcepten. De karakteristieken en woonvoorkeuren van de vier doelgroepen dienen hierbij als 

uitgangspunt. 

De heterogeniteit aan de vragerszijde en de toenemende marktdynamiek vragen dus van vastgoedaanbieders 

een andere marktbenadering. De verschillende segmenten ouderen kijken anders aan tegen hun ideale 

woonsituatie en vanuit de aanbodkant zal moeten worden ingespeeld op die gedifferentieerde vraag. De 

opdrachtgever dient in de huid van de SS-plusser te kruipen en leefmilieus te realiseren die in een directe 

relatie staan met de woonwensen, kernwaarden die ouderen aanhangen en de activiteiten die ze willen 

verrichten. De woonwensen en kernwaarden moeten worden vertaald naar productkenmerken en de 

concretisering daarvan in daadwerkelijke leefmilieus. Dan komen aspecten als veiligheid, comfort, 

bereikbaarheid en toegankelijkheid om de hoek kijken. De uitdaging ligt dan vervolgens in de vertaling naar 

ruimten, stenen en vierkante meters, naar de fysieke en sociale kwaliteit van de woonomgeving en naar 

aspecten van het samenleven in de ruimste zin van het woord. Essentieel hierbij is ook de uiteindelijke 

communicatie richting de potentiële kopers, de klantbenadering. Zoals gezegd willen jonge ouderen absoluut 

niet als ouderen of senioren benaderd worden. Ook 'ouder worden' en 'zorg' zijn termen die vermeden 

moeten worden. Ondernemend ouder worden staat voorop in de communicatie met ouderen (Bouwfonds 

MAB, 2006). Maatwerk en persoonlijke benadering zijn noodzakelijk. Probeer ouderen- die in theorie je 

doelgroep vormen- van het begin af aan te betrekken bij initiatieven. Ze hoeven uiteindelijk niet te kopen in 

het project, maar weten wel wat belangrijk is. Bovendien levert het mond-tot-mondreclame op. Ze gaan erover 

praten met vrienden, buren, kennissen, op verenigingen. Zo creëer je een verhaal. Dit is een andere aanpak 

dan brochures maken en de makelaar de verkoop laten doen. Kopers werven kopers (Van de Moosdijk, 2009). 

De toekomst zit in het overhalen van ouderen om te verhuizen door middel van pull-factoren, geen push

factoren. Ouderen moeten verleid worden om te verhuizen : ze moeten worden aangetrokken door de kwaliteit 

van de locatie en de leefomgeving. In de benadering van potentiële klanten moet deze kwaliteit op de juiste 

manier vertaald worden. Hieronder een aantal do's en dont's in de klantbenadering: 

Figuur 19: Do's en Dont's in de klantbenadering Bron: Bamgoldenyears.nl, 2009 
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Het bedienen van de markt voor ouderenhuisvesting vraagt dus om een integrale benadering: van de woning, 

woonomgeving, voorzieningen, eventuele services, de financiering en het verkoopproces. Het complete plaatje 

moet kloppen: één zwakke schakel zal vraaguitval veroorzaken. Het proces van klant- en marktbenadering kan 

als volgt in een overzicht gezet worden: 

Figuur 20; Proces van klant- en marktbenadering Bron; Oe auteurs 
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4.5 Samenvatting en condusie 

In dit hoofdstuk zijn de drie belangrijkste partijen voor het realiseren van geschikte huisvesting voor ouderen 

beschreven, namelijk de woningcorporatie, de commerciële projectontwikkelaar en collectief particulier 

opdrachtgeverschap (CPO). Achtereenvolgens is kort ingegaan op de definitie, de historie, de marktpositie en 

de onderscheidende competenties van de drie partijen met als doel om de potentie ten aanzien van het 

realiseren van geschikte huisvesting voor ouderen inzichtelijk te maken en specifiek om een koppeling te 

leggen tussen de diverse opdrachtgevers en de vier doelgroepen ouderen. De koppeling is hoofdzakelijk gelegd 

op basis van de kenmerken inkomenspositie, vitaliteit en mondigheid van de verschillende doelgroepen 

ouderen. Door middel van deze koppeling kunnen opdrachtgevers directer inspelen op een specifieke 

doelgroep of doelgroepen, de eisen en wensen van deze groep( en) herkennen en haar woningproduct hierop 

afstemmen. 

Een corporatie onderscheidt zich ten opzichte van andere partijen vooral door de non-profit instelling en het 

feit dat een corporatie zich uit overtuiging richt op maatschappelijke vraagstukken. De non-profit instelling stelt 

een corporatie in staat huisvesting te realiseren en diensten te leveren voor degenen die onvoldoende in staat 

zijn hier zelfstandig in te voorzien. Doelgroepen met een lager dan modaal inkomen zullen daarom aangewezen 

zijn op woonconcepten die worden aangeboden in het sociale segment door de corporatiesector. De corporatie 

is daarom de aangewezen partij om het segment Terugtreders en Verankerden, met een lager dan modaal 

inkomen, te bedienen. Het zijn ook deze doelgroepen, die bij het ervaren van lichamelijke beperkingen, 

aangewezen zullen zijn op collectief beschikbare zorg. Ook voor het aanbieden van collectieve zorg zal de 

corporatie de meest geschikte partij zijn. Corporaties zijn gewend zich voor langere tijd te committeren aan het 

vastgoed en daarnaast begeven corporaties zich, net als zorginstellingen, in het non-profit segment. 

De projectontwikkelaar onderscheidt zich met name door het durven nemen van risico's en risicobeheersing, 

een hoge mate van innovatie, een snelle besluitvormingsstructuur en consument gericht denken en marketing. 

In tegenstelling tot de corporatie zal de commerciële ontwikkelaar zich bij vastgoedontwikkelingen sterk laten 

leiden door het te verwachten rendement in verhouding tot de te lopen risico's, waardoor de 

projectontwikkelaar slechts tot een bepaald niveau zal meegaan met de wensen van de consument. Het feit 

dat de projectontwikkelaar in de regel ontwikkelt vanuit een financieel motief zorgt ervoor dat alleen 

segmenten met voldoende financiële middelen een interessante doelgroep vormen. De segmenten Stille Luxe 

en Verankerden, beide met een bovenmodaal inkomen, vormen een potentiële doelgroep voor de 

commerciële ontwikkelaar. De Dynamische Individualisten hebben financieel gezien de sterkste positie, maar 

dit segment houdt de sturing graag in eigen handen en heeft zeer specifieke wensen ten aanzien van de 

woonsituatie, waardoor de commerciële ontwikkelaar niet direct de meest aangewezen vastgoedpartij is om 

dit segment te bedienen. Echter, projectontwikkelaars die rekening houden met deze veeleisende consument 

en zorg dragen dat de consument voldoende inspraak heeft, kunnen in de Dynamische Individualisten een 

potentiële doelgroep vinden. Een knelpunt voor de ontwikkelaar is het eventueel collectief aanbieden en 

garanderen van zorg en diensten. Projectontwikkelaars zijn niet gewend zich voor lange tijd te committeren 

aan het vastgoed en ze beschikken over weinig ervaring met het aanbieden van diensten via een verhuurder of 

vereniging van eigenaren. Hierbij moet wel worden gezegd dat met name de bovenmodale doelgroepen onder 

ouderen de zorg, indien nodig, bij voorkeur zelf regelen en hiertoe ook de financiële mogelijkheid hebben. 

CPO is de enige ontwikkelingsmethode waarbij echt vraaggestuurd kan worden gewerkt. De mogelijkheid om 

vraaggestuurd te kunnen werken is dan ook de belangrijkste onderscheidende competentie van CPO. Dit maakt 

CPO een bijzonder geschikte ontwikkelingsmethode voor mensen met specifieke eisen en wensen ten aanzien 

van hun woning en woonomgeving. Twee sterk hiermee samenhangende competenties van CPO zijn flexibiliteit 

en woningdifferentiatie. Een andere onderscheidende competentie van CPO is dat woningen tegen kostprijs 

worden ontwikkeld. Daarnaast kan CPO, door het samen met anderen bezig te zijn je eigen woning te 
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realiseren, de sociale cohesie versterken. Met name voor de Dynamische Individualisten zal CPO de meest 

geschikte ontwikkelingsvorm zijn. Dit segment heeft zeer specifieke eisen en wensen en dit segment wil ook 

graag de regie in eigen handen nemen. De resterende segmenten Stille Luxe en Verankerden zullen in mindere 

mate het initiatief nemen voor CPO, maar zij kunnen wel worden aangetrokken door de voordelen die CPO hen 

biedt. CPO is een relatief nieuwe vorm van ontwikkelen en de ervaring zal, in veel gevallen, dan ook beduidend 

lager zijn dan de ervaring die corporaties en ontwikkelaars in huis hebben. 

Samenwerking tussen de diverse aanbiedende partijen moet gestimuleerd worden. Dit maakt het voor de 

verschillende opdrachtgevers mogelijk om hun competenties te verbreden en te versterken. Bovendien maakt 

samenwerking het gemakkelijker om gemengde projecten te realiseren, met een differentiatie in prijsklasse, 

grondgebonden en niet grondgebonden woningen in zowel het luxe als standaardsegment In dit onderzoek is 

daarnaast duidelijk naar voren gekomen dat deze markt een omslag vereist in het denken van 

vastgoedpartijen. Ontwikkelen vanuit een programma van eisen zal niet voldoen. Er moet worden ontwikkeld 

vanuit een integraal gedachtegoed waarbij de eindgebruiker centraal staat en de woonvoorkeuren van de 

eindgebruiker als uitgangspunt worden genomen. Naast een andere marktbenadering verlangt deze markt ook 

een andere klantbenadering. Maatwerk en persoonlijke benadering zijn noodzakelijk. 
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5. Vertaling van de vraag naar woonconcepten 

Het vorige hoofdstuk heeft laten zien dat het bedienen van ouderen om een andere klant- en marktbenadering 

vraagt. De doelgroep ouderen is heterogeen en kritisch en zal verleid moeten worden door een kwalitatief 

aanbod dat exact aansluit op zijn of haar eisen en wensen . Bij de ontwikkeling van nieuwe projecten moet de 

eindgebruiker dan ook centraal staan en de woonbehoeften van de eindgebruiker als uitgangspunt worden 

genomen. Op basis van de karakteristieken en woonvoorkeuren van de vier doelgroepen, zal in dit hoofdstuk 

middels conceptvorming de vraag worden vertaald naar prestaties van de woonsituatie. 

Dit hoofdstuk presenteert vier woonconcepten die resulteren uit de specifieke eisen en wensen van de vier 

doelgroepen ouderen. Na de beschrijving van elk concept worden referentiebeelden behandeld om een beter 

beeld te geven van de beschreven prestaties. 

5.1 Afstemming vraag en aanbod 

Alvorens de vraagzijde van de markt kan worden vertaald in concrete woon concepten, zal er ingegaan worden 

op de wijze waarop de behoeften van de doelgroepen kunnen worden gematched met de prestaties van een 

woonsituatie. 

Middels conceptvorming kan een betere afstemming tussen vraag en aanbod worden gerealiseerd (Sentel & 

Van Eist, 2008}. De vraagzijde van de markt wordt gevormd door de woonbehoeften van de doelgroep. Deze 

woonbehoeften vormen het uitgangspunt voor de concepten. De aanbodzijde is hierbij ondergeschikt aan de 

vraagzijde, omdat het de bedoeling is dat de concepten aansluiten op de wensen van de doelgroep. De 

aanbodzijde, in de zin van de prestaties die de woonsituatie moet leveren, moet aansluiten op de 

woonbehoeften van de doelgroep. 

In de volgende paragrafen wordt een beschrijving gegeven van de vraag- en aanbodzijde van de markt. 

Vervolgens wordt een definitie gegeven van een woonconcept, om uiteindelijk de vier woonconcepten te 

presenteren. 

5.1.1 Vraagzijde 

De vraagzijde betreft de woonbehoeften van de doelgroep. In hoofdstuk 3 zijn de woonbehoeften van vier 

doelgroepen SS-plussers gepresenteerd. Deze woonbehoeften ten aanzien van de kwaliteit van de 

woonsituatie kunnen in drie dimensies worden verdeeld: existentie, residentie en expressie (Smeets, 2010). 

Hierna worden de verschillende dimensies beschreven. 

De existentiële dimensie; De woning en woonomgeving bieden beschutting en veiligheid. De woning moet 

zowel in fysieke als sociaal-psychologische zin bescherming bieden. De kwaliteit van de woning op dit gebied 

word bepaald door prestaties in termen van degelijkheid, veiligheid, energiezuinigheid en gezondheid. Ook 

privacy is een belangrijk aspect van de woning. De woning is immers het privé domein van een huishouden. 

Niet alleen de woning zelf, maar ook de woonvorm, het aantal bouwlagen in relatie met de buitenruimte is van 

invloed op de privacy die een woonsituatie biedt. 

Naast onderdak en privacy moet de woning en woonomgeving mogelijkheden bieden voor het verrichten van 

bepaalde activiteiten. De woning moet de bewoners de ruimte bieden om activiteiten te ontplooien, om zich 

terug te trekken of om spullen neer te zetten. De woning is bij uitstek de plek waar bewoners traditionele 

activiteiten uitvoeren zoals verblijven, het huishouden doen, studeren, ontspannen, bezoek ontvangen, slapen 

enzovoorts. Naast deze traditionele activiteiten krijgt de woning in toenemende mate een functie als 

studiecentrum, zorgcentrum of als winkelcentrum. Aspecten als de lay-out van de woning, het aantal kamers, 
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de overmaat, de uitrusting, het binnenklimaat, de geluidsisolatie en de mogelijkheden om deze aspecten aan te 

passen, beïnvloeden de geschiktheid van een woning tot het uitvoeren van dergelijke activiteiten. 

De residentiële dimensie: De woning en woonomgeving zijn van invloed op de wijze waarop mensen binnen en 

buiten communiceren. In de woning gaat het hierbij om communicatie tussen leden van het huishouden en 

eventueel met gasten. Hierbij zijn aspecten als indeling van de plattegrond, afmetingen van verblijfruimtes van 

belang. Buiten de woning gaat het in geval van een meergezinswoning ook om de semi-openbare ruimte waar 

contact is met andere bewoners van het complex. Deze semi-openbare ruimtes zijn noch privé, nog openbaar 

en het gaat dan vaak om gemeenschappelijke ruimtes als hofjes en binnenpleinen, achterpaden, gangen, 

loopbruggen, hallen en trappen. 

Buiten de woning gaat het om de woonomgeving. In de woonomgeving is het van belang dat deze vrij is van 

overlast, criminaliteit en verpaupering, van grote tegenstellingen in leef- en woonstijlen en extreme vormen 

van maatschappelijke achterstand. Leefbaarheid van de residentiële situatie is van belang. De buurt is 

bovendien de basis voor sociale en culturele identificatie en symbool voor de positie die de bewoners innemen 

op de maatschappelijke ladder. Men moet zich ook kunnen identificeren met de mensen die in de directe 

omgeving wonen en desgewenst participeren in het sociale buurtleven. 

De expressieve dimensie: De woning en woonomgeving bieden de mogelijkheid voor identiteitsvorming en 

kunnen bewoners laten zien hoe ze wonen. De woonsituatie wordt steeds vaker een expressie- en 

communicatiemiddel, als decor en statusattribuut. De woonsituatie wordt gezien als afspiegeling van de positie 

die het huishouden inneemt op de maatschappelijke ladder. De communicatieve waarde van een woonsituatie 

wordt vooral bepaald door de uitstraling van de woning en de woonomgeving. 

5.1.2 Aanbodzijde 

De kwaliteit van het aanbod uit zich niet meer alleen in de juiste prijs/kwaliteit-verhouding, het woonoppervlak 

en het aantal kamers, het gaat in toenemende mate om begrippen die teruggrijpen op het normen en 

waardenpatroon van de consument, zoals status, vrijheid, geborgenheid en imago. Woonconcepten die hier op 

de juiste manier invulling aan geven bieden de toegevoegde waarde waar steeds meer woonconsumenten naar 

op zoek zijn. 

Een manier om aan deze gedifferentieerde en kritische vraag gehoor te geven is door het product woonsituatie 

op te vatten als een geheel van schillen. De zogeheten 'schillen benadering' (Smeets, 2010) onderscheidt een 

aantal schillen in de woonsituatie en binnen elke schil is differentiatie mogelijk. Door combinatie van deze 

gedifferentieerde schillen kan een veelheid aan woonkwaliteiten gerealiseerd worden. Er wordt een niet-fysiek 

kernproduct (de productkern) onderscheiden met daaromheen twee schillen: het basis- en volledige product. 

De productkern: Dit betreft het woonconcept, inclusief de locatie, welke de output is van de initiatief-, 

programma-, en ontwerpfase en bestaat slechts op 'papier'. In deze fases wordt een groot aantal kenmerken 

vastgelegd (locatie, programma, ontwerpkarakteristieken), die in de beheerfase nog nauwelijks zijn bij te 

stellen. Al bij de productkern bestaan dus mogelijkheden voor differentiatie door variatie in ontwerp en 

locatiekeuze. Daarnaast is het woonconcept van belang (brede woning, aanpasbare woning, woonzorgwoning 

etc.). De gemaakte keuzes ten aanzien van de productkern bepalen in belangrijke mate de potentiële 

gebruikskwaliteit in de toekomst. In plaats van het vertalen van specifieke woonwensen, kan bij de 

ontwikkeling van de productkern ook worden gestreefd naar neutraliteit, flexibiliteit en aanpasbaarheid. Zo 

veronderstelt het concept van de levensloopbestendige woning bepaalde vormen van flexibiliteit/neutraliteit 

en aanpasbaarheid. 

Het basisproduct (woning en woonvorm): Het basisproduct is de materialisatie van het kern product. Dit is het 

product zoals de (potentiële gebruiker) het verwacht. Doorgaans weet de gebruiker niet welk kernproduct 

daaraan ten grondslag ligt. Ook hier is differentiatie mogelijk (grootte, stapeling, indeling, uitrusting). Bij het 

78 



ontwikkelen van nieuwe woonconcepten voor ouderen dient men zich niet alleen te richten op functionaliteit, 

veiligheid, toegankelijkheid en aanpasbaarheid, maar ook op de sociale aspecten van het wonen (ontvangen 

van bezoek, ontmoeten). 

Het volledige product: Deze schil omvat de woning in zijn woonomgeving. Dit is het volledig product 

woonsituatie zoals het door de consument wordt waargenomen. Ook de woonomgeving kan verder 

gedifferentieerd worden. Gebruikers onderscheiden zich immers ook in de vraag naar omgevingskwaliteiten 

(ligging ten opzichte van voorzieningen, levendigheid etc.). 

.. l ___ w• o•o•n-co• n•c•ep•t __ _.l ,,, ''' ,·· .,l ____ w_o_n_in_g ___ _.l 
', 

Existentie 

, 

1 .. ______ ..... 1--', _ Woonomgeving _ I Woonvorm I 

Figuur 21: Schillenbenadering en dimensies van de woonsituatie Bron: Smeets 2010, eigen 

De definitie van wat in de context van dit onderzoek onder een woonconcept wordt verstaan luidt als volgt: 

"Een woonconcept is een visie over de wijze waarop, qua vorm en inhoud, de woonsituatie tegemoet komt 

aan de woonbehoeften van een doelgroep". 

Hierna worden vier woonconcepten gepresenteerd die aansluiten op de woonbehoeften van de specifieke 

doelgroepen. 

5.2 Concept Terugtreders: De woning als veilige thuishaven 

De Terugtreders zijn voornamelijk minder vitale ouderen met een zwakke financiële positie. Het woonconcept 

voor deze doelgroep moet er vooral op gericht zijn het zelfstandig wonen mogelijk te maken. Om zelfstandig 

wonen voor de Terugtreders mogelijk te maken moet het woonconcept ondersteunend zijn in zowel financiële 

zin (sociaal segment) als in eventuele afnemende vitaliteit (afhankelijkheid van voorzieningen en diensten). 

Productkern: Deze doelgroep kenmerkt zich door passiviteit en afhankelijkheid. Een belangrijk gedeelte van 

deze groep neemt geen deel aan zaken die door de huidige samenleving centraal worden gesteld (carrière, 

gezin). De Terugtrederis en voelt zich dan ook afhankelijk van anderen om zijn/haar weg te vinden in de 

huidige samenleving. Een logisch gevolg hiervan is dat ze zich als het ware terugtrekken uit de samenleving. 

Naar verwachting zullen de ouderen in dit segment met name invulling willen geven aan de kernwaarde tot 

jezelf komen. Voor deze doelgroep is dan ook vooral de existentiële dimensie van de woonsituatie van belang. 
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De woonsituatie moet voor de Terugtreder vooral beschutting en bescherming bieden. Ze trekken zich graag 

terug in huis en hechten dan ook veel waarde aan privacy. De privacy die een woning biedt wordt enerzijds 

bepaald door een samenspel van grootte, plattegrond en bezettingsgraad, ruimtegebruik en gedragscodes 

anderzijds. Ook de woonvorm en woonsituatie zijn van invloed op privacy en hier dient bij het ontwerpen van 

het woonconcept op een juiste manier invulling aan gegeven te worden. Daarnaast moet de woonomgeving 

overzichtelijke en veilig zijn, zodat men zich zoveel mogelijk kan handhaven. De gewenste woonlocatie wordt in 

belangrijke mate bepaald door waar men thans woont en waar men gezien de leeftijd behoefte aan heeft 

(voorzieningen). 

Basisproduct: Om te komen tot het basisproduct moeten de inzichten uit de productkern worden vertaald naar 

een concrete, daadwerkelijke productvorm. Het resultaat is het product zoals de (potentiële) gebruiker het 

verwacht en omvat de woning en woonvorm. De beschrijving van de karakteristieken en woonvoorkeuren van 

de Terugtreders kunnen worden vertaald in de volgende productkenmerken: 

Woonvorm 

• Gelijkvloerse meergezinswoning in stedelijk milieu 

• Kleinschalig en overzichtelijk woongebouw 

• Bij voorkeur huurwoning in de sociale huursector 

Woning 

• Grootte: min. 75 m2 

• Twee slaapkamers, waarvan een ruime hoofdslaapkamer 

• Royale woonkamer met veellichtinval 

• Ruime buitenruimte van minimaal 10 m2 met zon en vrij uitzicht 

• Ruime badkamer, waarvan de afmetingen en sanitairopstellingen afgestemd zijn op eventuele afnemende 

vitaliteit 

• Brede deurposten 

• Volledig drempelloos 

• Videofooninstallatie 

• Eigen berging 

De ouderen binnen deze doelgroep hebben minder te besteden en eisen ook minder ten aanzien van de 

woning. Ze hebben een relatief sobere levensstijl en hechten weinig waarde aan luxe. Gezien de hogere leeftijd 

en het feit dat men vaker alleenstaand en minder vitaal is, zorgt voor meer interesse in bepaalde 

gemaksvoorzieningen en diensten. De diensten en voorzieningen hebben vooral betrekking op veiligheid en 

hulp in het huishouden. Er is dan ook minder afkeer jegens seniorenvoorzieningen. Veiligheid en 

gelijkvloersheid zijn voor dit segment van groot belang en dit houdt ook relatie met de schaalgrootte en 

overzichtelijkheid van het woonconcept. Vandaar de voorkeur voor een woning in een kleinschalig 

wooncomplex. Het bieden van beschutting en privacy zijn belangrijke aspecten van de woning. 

Volledig product: Het volledig product omvat de woning in haar woonomgeving. Veiligheid is belangrijk en uit 

zich in zaken als voldoende straatverlichting, geen enge plekken, stegen of portieken, buurt met sociale 

controle en een levendige locatie. Tevens hechten zij veel waarde aan een buurt met veel verschillende 

voorzieningen. De locatie dient dan ook gesitueerd te zijn in de nabijheid van winkelvoorzieningen, basis 

gezondheidsvoorzieningen en openbaar vervoer. Ideale locatie voor dit concept is het centrum van een stad, 

plaats of dorp waar gewoond, gewinkeld en gewerkt wordt. 
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Referentiebeelden: 

Woning: 

• Minimaal75m2 

• Twee slaapkamers 
Ruim balkon 

Woonllo~m : 

• Appartement 
Kleinschalig 

Woonomg ving en locatie: 

• Levendig 

• Veilig 

• Voldoende privacy 

• Centrumlocatie 

• Nabij voorzieningen 

81 



5.3 Concept Verankerden: De woning als sociaal middelpunt 

De Verankerden vormen geen uitgesproken groep onder ouderen. Qua leeftijd komt dit segment onder de hele 

groep SS-plussers voor en het inkomen ligt rond modaal. Ze beschikken over het algemeen over meer 

mogelijkheden dan de Terugtreders en zijn actiever in de samenleving. Het woonconcept voor de Verankerden 

moet vooral invulling geven aan huiselijkheid en sociale interactie. 

Productkem: Deze doelgroep kenmerkt zich door geborgenheid en huiselijkheid. De Verankerden 

onderscheiden zich sterk door hun sociale instelling, zijn behulpzaam, geïnteresseerd in anderen en 

sympathiek. Naar verwachting zullen de ouderen in dit segment meer waarde hechten aan de kernwaarde 

ontmoeten. Voor dit segment is vooral de residentiële dimensie van de woning van belang. 

De woonsituatie voor de Verankerden moet vooral in het teken staan van gezelligheid en sociale contacten. 

Voor sociale interactie in de woning zijn aspecten als een open indeling van de plattegrond en ruime 

afmetingen van verblijfsruimtes van belang. Buiten de woning is goede vormgeving van semi-openbare ruimtes 

belangrijk om sociale contacten onder bewoners te versterken. Voor de Verankerden is het van belang dat men 

woont tussen de mensen en zich thuis voelt in de woonomgeving. Men woont dan ook bij voorkeur met 

mensen waarmee men zich kan identificeren. Zoals de naam Verankerden al doet vermoeden hebben deze 

ouderen een sterke binding met de huidige woonplaats. De interesse voor een nieuwe woonlocatie beperkt 

zich dan ook tot de directe omgeving. 

Basisproduct: Op basis van de beschrijving van de karakteristieken en woonvoorkeuren van de Verankerden 

kan het volgende gezegd worden over hun verwachtingen ten aanzien van de woonsituatie: 

Woonvorm 

• Gelijkvloerse meergezinswoning in stedelijk buiten-centrummilieu 

• Eengezinswoning met slaap- en badkamer op begane grond 

• Gelegen in buitenwijk van kleinere gemeente 

• Geen duidelijke voorkeur voor huur of koop, prijsklasse tot € 2SO.OOO,- of tot € 800,- huur 

Woning 

• Grootte: min. 90 m2 

• Minimaal 2 slaapkamers, waarvan een ruime hoofdslaapkamer 

• Royale woonkamer met veellichtinval 

• Ruime keuken 

• Badkamer, afmetingen en sanitairopstelling berekend op afnemende vitaliteit 

• Apart gastentoilet 

• Ruime buitenruimte van minimaallO m2 met zon en vrij uitzicht of tuin die grenst aan buren 

• Eigen berging en parkeergelegenheid 

Het inkomen van de ouderen in deze doelgroep ligt rond modaal. Er zijn geen uitgesproken voorkeuren voor 

specifieke stijlen. Er is niet veel behoefte aan luxe en het uitrustingsniveau mag dan ook standaard zijn. 

Afhankelijk van de leeftijd is binnen deze doelgroep in meer of mindere mate behoefte aan 

seniorenvoorzieningen en diensten. De woning moet dan ook berekend zijn op eventuele zorgverlening in de 

toekomst. Men hecht wel vooral veel waarde aan een grote woonkamer voor het ontvangen van bezoek. 

Volledig product: De directe woonomgeving is voor Verankerden van grote invloed op de keuze om te 

verhuizen. De woonomgeving moet sociale interactie bevorderen en gezelligheid uitstralen. De woonomgeving 
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hoeft dan ook niet al te ruim te zijn omgezet en er moet ruimte zijn voor ontmoetingen. De Verankerden 

wonen bij voorkeur in een buurt met gelijkgestemden, mensen die sociaal zijn ingesteld en voor elkaar 

klaarstaan. Het opnemen van semi-openbare ruimte in de vorm van hofjes en binnenpleinen vormen een 

meerwaarde voor deze doelgroep. 

Referentiebeelden : 

Woning: 

Minimaal90m2 

Royale woonkamer 
Minimaal 2 slaapkamers 

• Ruime buitenruimte 

Woonvorm: 

Appartement 

• Hofwoningen 

Woonomgeving en loeatle: 

• Kleinschalig 
• Gezellig 
• Ontmoetingsplekken 
• Gezellige buurt met 

gelijkgestemden 
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5.4 Concept Stille luxe: De woning als nieuw nest 

De doelgroep Stille luxe omvat veelal jonge ouderen die zich in of aan de vooravond bevinden van de empty

nest fase. Deze ouderen zijn over het algemeen vitaal en beschikken over voldoende financiële middelen. Het 

woonconcept voor de Stille luxe moet invulling geven aan de nieuwe fase in hun leven waarin zorgeloos en 

comfortabel wonen belangrijk is. 

Productkern: De Stille luxe houdt, net als de Verankerden, van gezelligheid. Deze groep zoekt de gezelligheid 

echter meer op in sociale contacten met de vriendenkring. Deze mensen zijn vooral sportief, sociaal en veel 

bezig met en in het huis en de tuin . Het segment Stille luxe wordt gekenmerkt door huiselijkheid. De doelgroep 

Stille luxe wordt niet zozeer gekenmerkt door een overdreven luxueuze levensstijl maar meer door ingetogen 

luxe, hedonisme en post-materialistische waarden zoals zelfontplooiing en zelfverwezenlijking. Deze 

consumenten zullen met name invulling willen geven aan de kernwaarden 'zinvol leven' en 'ontmoeten'. Voor 

dit segment is vooral de residentiële dimensie van de woning van belang. 

De woonsituatie voor de Stille luxe moet vooral in het teken staan van ruim en comfortabel wonen op een 

huiselijke en gezellige manier. Gezelligheid uit zich met name in contacten met de vriendenkring. Het ontwerp 

van de woning moet deze interactie faciliteren door ruimte in en om het huis. De Stille luxe hecht veel waarde 

aan vrij wonen met veel ruimte en goede verstandhouding met de buurt. Deze groep is zeer mobiel en heeft 

een grote actieradius, waardoor wonen in de directe nabijheid van voorzieningen minder van belang is. 

Basisproduct: Op basis van de karakteristieken en woonvoorkeuren van de Stille luxe kan het volgende gezegd 

worden over de eisen die deze ouderen stellen aan hun woonsituatie: 

Woonvorm 

• Eengezinswoning met slaap- en badkamer op begane grond 

• Gelegen in ruime, nette buitenwijk van middelgrote plaats op dorp 

• Veel interesse in patiowoning 

• Bij voorkeur koopwoning in prijsklasse tussen €250.000,- en € 350.000,-

Woning 

• Grootte: woonoppervlak min . 110 m2 

• Minimaal 2 slaapkamers, waarvan 1 riante hoofdslaapkamer 

• Extra hobby-/studie-/logeerkamer 

• Royale woonkamer van+/- 35 m2
, veel lichtinval en direct contact met de tuin doormiddel van 

openslaande deuren of schuifpui 

• Ruime keuken 

• Ruime badkamer met douche en ligbad 

• Apart gastentoilet 

• Goede afwerking 

• Ruime patio van minimaal 64 m2 

• Externe berging of garage 

• Parkeergelegenheid op eigen terrein 

Er is behoefte aan enige vorm van luxe, maar niet zo nadrukkelijk als bij de Dynamische Individualisten. De 

woning moet vooral functioneel, ruim en huiselijk zijn. Aangezien het vooral om jonge vitale ouderen gaat, is er 

vooralsnog geen behoefte aan seniorenvoorzieningen. Woningen met speciale seniorenvoorzieningen, 

senioren labels, en het aanbieden van diensten en zorg kan zelfs als negatief ervaren worden door deze 

84 



ouderen. De woning moet wel zijn toegerust op het ontvangen van zorg, mocht in de toekomst sprake zijn van 

afnemende vitaliteit. Wat betreft veiligheidsvoorzieningen beperkt de wens zich hier tot passieve 

veiligheidsvoorzieningen zoals degelijk hang- en sluitwerk, verlichting en eventueel een alarmsysteem. 

Volledig product: De woning moet bij voorkeur gelegen zijn in een gezellige, ruime buurt, waar men niet te 

dicht op elkaar woont. De buurtbewoners zijn bij voorkeur van gemengde leeftijd maar uit hetzelfde sociale 

milieu. Mensen in dit segment hechten veel waarde aan goede contacten met de buurt. Locatie bij voorkeur 

aan de rand van stad of dorp, zodat voorzieningen goed bereikbaar zijn en men toch in een groene omgeving 

woont. 

Referentiebeeld en: 

Woning: 

Min.llO m2 

Comfortabel 
Ingetogen 
luxe 

• Min.2 
slaapkamers 

• Extra 
hobbykamer 
Ruime 
buitenruimte 
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Woonvorm: 

Patiowoning 
• Semi-bungalow 

Woonomgeulngen locatie: 

• Kleinschalig 
Ruim opgezet 

• Gezellige buurt 

• Veel groen 

• Nette buitenwijk 
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5.5 Concept Dynamische Individualisten: De woning als statusattribuut 

De doelgroep Dynamische Individualisten bevat veelal jonge, vitale ouderen. Het is van alle doelgroepen de 

meest koopkrachtige groep ouderen. Het woonconcept voor de Dynamische Individualisten moet het mogelijk 

maken invulling te geven aan hun individuele eisen en wensen, waarbij exclusiviteit en status belangrijke 

aspecten zijn. 

Productkern: De Dynamische Individualisten worden gekenmerkt door carrière en ego gerichtheid, 

individualiteit en prestatiedrang. De ego gerichtheid van deze groep zorgt ervoor dat sociale contacten en 

gezelligheid in de buurt niet belangrijk worden gevonden, tenzij het functioneel of voor eigen belang is. Deze 

ouderen hebben dan ook weinig binding met de woonplaats. Carrière en positie op de maatschappelijke ladder 

worden belangrijk gevonden en deze status willen ze ook graag tonen. Deze woonconsumenten zullen met 

name invulling willen geven aan de kernwaarden 'zinvol leven' en 'regisseren'. Voor deze doelgroep zal met 

name de expressieve dimensie van de woning van belang zijn. 

De woonsituatie voor de Dynamische Individualisten moet ruim en exclusief zijn en een weerspiegeling zijn van 

hun positie op de maatschappelijke ladder. De eisen en wensen van deze groep zijn specifiek ten aanzien van 

de eigen woning. De woonomgeving moet een exclusieve uitstraling hebben. Men woont dan ook bij voorkeur 

op stand met dezelfde typen mensen, waarbij een ruime opzet en privacy belangrijk worden gevonden. De 

Dynamische Individualisten zijn niet gehecht aan hun eerdere woonplaats en hebben een grote actieradius. 

Basisproduct: Op basis van de karakteristieken en woonvoorkeuren van de Dynamische Individualisten kan het 

volgende gezegd worden over hun verwachtingen ten aanzien van de woonsituatie: 

Woonvorm 

• Ruime en privacybiedende eengezinswoning, met slaap- en badkamer op begane grond, indien woonachtig 

in buitenwijk 

• Gelijkvloerse en ruime, privacybiedende meergezinswoning, indien woonachtig in stedelijk gebied 

• Half/vrijstaande bungalow of luxe appartement/penthouse 

• Bij voorkeur koopwoning in prijsklasse € 350.000,- en hoger 

Woning 

• Grootte: woonoppervlak min. 110 m2 

• Minimaal 3 slaapkamers, waarvan 1 riante hoofdslaapkamer met badkamer en suite en inloopkast 

• Royale woonkamer van+/- 35m2
; met veellichtinval en directe relatie met tuin of balkon door grote 

schuifpui 

• Apart gastentoilet 

• Aparte badkamer voor gasten 

• Luxe uitrusting 

• Exclusieve uitstraling 

• Hoge afwerking 

• Externe berging of garage 

• Eigen parkeergelegenheid 

Deze groep heeft behoefte aan luxe, ruimte en privacy. De woning moet hun positie op de maatschappelijke 

ladder weerspiegelen. De Dynamische Individualisten weten precies wat ze willen en hebben dan ook vaak 

behoefte aan keuzevrijheid of uitgebreide keuzemogelijkheden. Deze ouderen hebben geen behoefte aan 

speciale seniorenvoorzieningen, seniorenlabels, en het delen van gemeenschappelijke voorzieningen wordt als 

negatief ervaren. De woning moet wel de mogelijkheid hebben om zorg te ontvangen, mocht de vitaliteit in de 
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toekomst afnemen. Bepaalde ondersteunende diensten (zoals klussen en tuinonderhoud) worden door deze 

groep als positief ervaren. Wat betreft veiligheidsvoorzieningen wordt er naast degelijk hang- en sluitwerk 

waarde gehecht aan verlichting en een alarmsysteem. 

Volled ig product: De individualiteit van deze groep zorgt ervoor dat ze meer specifieke wensen hebben ten 

aanzien van de woning dan ten aanzien van de woonomgeving. De woning moet bij voorkeur gelegen zijn in 

een kleinschalige woonomgeving, die ruim is opgezet en met voldoende privacy en mogelijkheden voor 

individuele expressie. Verder moet de directe woonomgeving of het complex waarin men woont enige vorm 

van status en aanzien hebben. 

Referentiebeelden : 

Woning: 

• Minimaal110m2 

• Minimaal3 
slaapkamers 
Luxueus 

• Exclusief 

Woonvonn: 

• (Semi-)bungalow 

• Urban Villa 

Woonomgeving en 
locatie: 

Kleinschalig 

• Ruim opgezet 

• Exclusieve 
uitstraling 

• Veel groen 

• Ruime buitenwijk 
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5.6 Concept gemengde doelgroepen 

Bovenstaande woonconcepten zijn gebaseerd op de algemene woonbehoeften die iedereen heeft ten aanzien 

van de woonvoorziening, en specifieke woonbehoeften die kenmerkend zijn voor het betreffende 

doelgroepsegment. De segmentering van de doelgroep is uitgevoerd om vorm te kunnen geven aan de 

heterogeniteit onder de doelgroep ouderen en de grote verscheidenheid aan woonvoorkeu ren. In de praktijk 

zal het niet zo eenvoudig zijn om iedereen in hokjes in te delen. Bovendien is het niet ondenkbaar dat een 

woonconcept meerdere doelgroepsegmenten zou kunnen aanspreken. Het is dan ook goed mogelijk om 

concepten te ontwikkelen voor verschillende doelgroepsegmenten. Dit moeten dan wel combinaties van 

doelgroepen zijn die niet te veel van elkaar verschillen. Het lijkt bijvoorbeeld niet waarschijnlijk dat Dynamische 

Individualisten geassocieerd willen worden met terugtreders, gezien hun waarde wat zij hechten aan hun 

imago en status. Andere combinaties, zoals Verankerden met terugtreders, Verankerden met Stille Luxe, en 

Stille Luxe met Dynamische Individualisten lijken goed mogelijk. Belangrijk is dat de woonbehoeften van de 

doelgroepsegmenten als uitgangspunt blijven dienen en op de juiste manier vertaald worden naar de 

woonsituatie. Bij een woonconcept in de vorm van een appartementencomplex kan er op woningniveau 

onderscheid worden gemaakt in de prestaties van de woonsituatie, zodat kan worden ingespeeld op de 

woonbehoeften van meerdere doelgroepsegmenten. Bij de ontwikkeling van grotere complexen zou 

combinatie van doelgroepsegmenten onvermijdelijk zijn, omdat anders de potentiële groep cliënten wellicht te 

beperkt is. Uit de woonwensenanalyse bleek overigens dat de voorkeur over het algemeen uitgaat naar 

kleinschalige complexen. In stedelijk gebied zullen complexen echter vaker van grotere omvang zijn. Bovendien 

zal voor het creëren van draagvlak voor bepaalde voorzieningen een grotere schaalgrootte nodig zijn . Het ligt in 

de verwachting dat men in stedelijk gebied meer gewend is aan grootschalige complexen waardoor hier de 

voorkeur voor kleinschalige objecten minder relevant zal zijn. Bovendien kunnen variatie in woningen, ook qua 

prijs en mogelijkheid tot huren, binnen een complex meer variatie in bewoners creëren en zo bijvoorbeeld ook 

voor starters of jonge gezinnen interessant kunnen zijn. 
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5.7 Samenvatting en conclusie 

In dit hoofdstuk is aan de hand van conceptvorming een afstemming gemaakt tussen vraag en aanbod. De 

vraagzijde van de markt vormde het uitgangspunt bij het vormen van de concepten. De aanbodzijde, in de 

vorm van de prestaties van de woonsituatie, was hieraan ondergeschikt. De vraagzijde van de markt bestaat uit 

de algemene behoeften die mensen hebben ten aanzien van hun woonsituatie, en de specifieke 

woonbehoeften van de doelgroepen ouderen, welke beschreven zijn in hoofdstuk 3 van dit rapport . De 

woonbehoeften zijn vertaald in de gewenste prestaties van de woonsituatie, welke is verdeeld in de woning, 

woonvorm en woonomgeving. De definitie van wat in de context van dit onderzoek onder een woonconcept 

wordt verstaan, luidt dan ook als volgt: Een woonconcept is een visie over de wijze waarop, qua vorm en 

inhoud, de woonsituatie tegemoet komt aan de woonbehoeften van een doelgroep. 

In dit hoofdstuk zijn vier verschillende woonconcepten gepresenteerd die aansluiten op de woonbehoeften van 

vier verschillende doelgroepsegmenten, te weten de terugtreders, de Verankerden, de Stille Luxe en de 

Dynamische Individualisten. Deze segmentatie van de doelgroepen biedt de mogelijkheid om vorm te geven 

aan de gedifferentieerde woonbehoeften onder ouderen. Het zal echter niet ondenkbaar zijn dat bepaalde 

woonconcepten meerdere doelgroepsegmenten zal aanspreken. Bepaalde doelgroepsegmenten zouden 

verleid kunnen worden door hetzelfde woonconcept Zeker als er op woningniveau onderscheid zou worden 

gemaakt op het gebied van de prestaties van de woonsituatie, zou een woonconcept verschillende 

doelgroepsegmenten kunnen aantrekken. In het geval van grootschalige complexen zal de combinatie van 

doelgroepen waarschijnlijk zijn. In de praktijk zijn al enkele goede voorbeelden van grootschalige complexen 

met woningen die verschillende prijs- en huurprijsklassen vallen . Het is hierbij wel van belang de 

woonbehoeften en kernwaarden van de verschillende doelgroepsegmenten niet uit het oog te verliezen, zodat 

conflicterende combinaties voorkomen worden. De analyse van de woon behoeften, de segmentering van de 

doelgroep en de uiteindelijke vertaling in woonconcepten biedt meer specifieke kennis over de doelgroep 

ouderen, meer inzicht in de woonbehoeften van deze doelgroep en een beter beeld van de gewenste 

prestaties van de woonsituatie onder ouderen. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

De conclusies en aanbevelingen vormen de afsluiting van dit onderzoek. Door een reflectie op en beschouwing 

van het totale onderzoek is het in dit hoofdstuk mogelijk de centrale vraagstelling van het onderzoek te 

beantwoorden. Vervolgens komen de aanbevelingen aan de drie vastgoedontwikkelaars en de aanbevelingen 

voor verder onderzoek aan bod. 

6.1 Conclusies 

In het eerste hoofdstuk werd de doelstelling van het onderzoek als volgt geformuleerd: "De omvang en aard 

van de behoefte aan voor ouderen geschikte woningen in kaart brengen en het inzicht in de gedifferentieerde 

woonbehoefte vertalen naar concrete woonconcepten. Aan de hand hiervan aanbevelingen doen richting 

opdrachtgevers om duidelijk te maken welke rol zij kunnen spelen in het bedienen van de woningmarkt voor SS

plussers." 

Door vergrijzing van de bevolking zal het aandeel ouderen in de samenleving fors toenemen. Deze toekomstige 

ouderen zullen op een flink aantal voor het gedrag op de woningmarkt relevante kenmerken anders dan de 

ouderen van nu. Ze verkeren langer in een goede gezondheid, zijn vaker hoog opgeleid, beschikken in 

toenemende mate over een goed inkomen, bewonen vaker een koopwoning en hebben de voorkeur om zo 

lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. 

De vergrijzing en het scheiden van wonen en zorg door de overheid resulteren in een groeiende behoefte aan 

geschikte woningen voor ouderen op de reguliere woningmarkt. De opgave voor de periode van 2006 tot en 

met 201S bedraagt 406.000 woningen. Nieuwbouw is een belangrijk instrument om deze opgave te realiseren 

en de SS-plusser is dan ook een belangrijke doelgroep voor de toekomstige nieuwbouwopgave. 

De toekomstige ouderen zijn steeds kritischer en zij zullen alleen worden verleid door een kwalitatief aanbod 

dat aansluit op hun wensen en behoeften. Dé oudere bestaat echter niet; het betreft een heterogene 

doelgroep met een gedifferentieerde woonvraag. Ouderen verschillen niet alleen op het gebied van inkomen, 

opleiding en vitaliteit, maar ook op het gebied van normen en waarden die men aanhangt. Dit heeft als gevolg 

dat in toenemende mate afhankelijke, hulpbehoevende en mondige, zelfredzame ouderen alsmede 

traditionele en nieuwe vormen van gedrag naast elkaar bestaan. 

De heterogeniteit onder ouderen vraagt om een segmentatie van de doelgroep. Doelgroepsegmentatie maakt 

het mogelijk meer inzicht te krijgen in de specifieke woonvoorkeuren van verschillende groepen ouderen. Door 

te segmenteren op basis van traditionele kenmerken en leefstijlen zijn er vier doelgroepen ouderen te 

onderscheiden met verschillende kenmerken en woonvoorkeu ren, namelijk de Terugtreders, de Verankerden, 

de Stille Luxe en de Dynamische Individualisten. 
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De woningcorporatie, de projectontwikkelaar en CPO beschikken elk over onderscheidende competenties 

waarmee zij in meer of mindere mate geschikt zijn om één of meerdere doelgroepen te bedienen. Voor zowel 

woningcorporaties, projectontwikkelaars als CPO zijn er potentiële doelgroepen onder ouderen te herkennen. 

Op basis van de onderscheidende competenties van de partijen en de kenmerken van de doelgroepen is de 

volgende koppeling gelegd tussen opdrachtgever en doelgroep: 

Zeer geschikt Geschikt Ongeschikt 

Figuur Z2: Koppeling tussen opdrachtgever en doelgroepen Bron: De auteurs 

Het bedienen van deze markt vereist een omslag in het denken van de vastgoedontwikkelaars. Er moet worden 

ontwikkeld vanuit een integraal gedachtegoed waarbij de eindgebruiker centraal staat en de woonvoorkeuren 

van de eindgebruiker als uitgangspunt worden genomen. Bovendien vraagt deze markt om een andere 

klantbenadering, waarbij maatwerk en persoonlijke benadering belangrijk zijn. Op basis van de karakteristieken 

en woonvoorkeuren van de vier doelgroepen ouderen zijn de volgende woonconcepten gevormd: 

Terugtreders: De woning als veilige thuishaven 

Het woonconcept voor de Terugtreders omvat een meergezinswoning in een kleinschalig, overzichtelijk 

woongebouw, in de sociale huursector. De woning moet zelfstandig zijn en gelijkvloers en een basiskwaliteit 

voor een basisprijs bieden: twee slaapkamers, minimaal75m2 woonoppervlak en voldoende buitenruimte. De 

Terugtreders kenmerken zich door passiviteit, afhankelijkheid, ze zijn lokaal georiënteerd en hechten veel 

waarde aan privacy. Het woonconcept moet ondersteuning bieden (seniorenvoorzieningen en diensten) en 

dient gelegen te zijn in stedelijk milieu in de nabijheid van voorzieningen als winkels, basis 

gezondheidsvoorzieningen en openbaar vervoer. De directe woonomgeving moet vooral beschutting en 

bescherming bieden. 

Verankerden: De woning als sociaal middelpunt 

Het woonconcept voor de Verankerden kan zowel een één- als meergezinswoning omvatten in zowel de 

betaalbare koop- als huursector. Wat betreft de woning is er niet veel behoefte aan luxe en het 

uitrustingsniveau mag dan ook standaard zijn: minimaal twee slaapkamers, minimaal 90 m2 woonoppervlak, 

royale woonkamer en een ruime buitenruimte. De Verankerden kenmerken zich door geborgenheid en 

huiselijkheid, zijn actief in de samenleving en hechten veel waarde aan sociale contacten in de buurt. De 

woonomgeving is voor de Verankerde minstens zo belangrijk: de woonomgeving moet sociale interactie 

bevorderen, gezelligheid uitstralen en ruimte bieden voor ontmoetingen (denk hierbij aan gemeenschappelijke 

tuin en voorzieningen, hofbebouwing). In landelijk gebied is vooral voorkeur voor eengezinswoningen, bij 

voorkeur gelegen in een buitenwijk van kleinere gemeenten. In stedelijk gebied is meer animo voor 

meergezinswoningen, bij voorkeur locaties in buiten-centrummilieu. 
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Stille Luxe: Oe woning als nieuw nest 

Voor de Stille Luxe omvat het woonconcept een ruime eengezinswoning (patiowoning) uit de koopsector in de 

prijsklasse van € 250.000 tot € 350.000. Deze doelgroep heeft behoefte aan luxe maar de woning moet vooral 

functioneel, ruim en huiselijk zijn: woonoppervlak van minimaal 110 m2
, minimaal 2 slaapkamers en een extra 

hobbykamer, riante woonkamer, een ruime buitenruimte en parkeergelegenheid op eigen terrein. De 

woonomgeving moet vooral ruim en groen zijn opgezet maar niet te ver verwijderd van voorzieningen. De 

woning is bij voorkeur gelegen in een nette buitenwijk van een middelgrote stad of dorp. 

Dynamische Individualisten: De woning als statusattribuut 

Het woonconcept voor de Dynamische Individualist kan zowel een riante een- als meergezinswoning omvatten. 

Bij voorkeur in de koopsector in de prijsklasse van € 350.000 en hoger. Deze doelgroep weet wat zij wil en 

heeft veel behoefte aan keuzevrijheid en instemming. Privacy, luxe, status en exclusiviteit zijn belangrijke 

aspecten van de woonsituatie: riant woonoppervlak van minstens 110m2
, minstens 3 slaapkamers, royale 

woonkamer, ruime buitenruimte, luxe uitrusting en exclusieve uitstraling. De woonomgeving moet kleinschalig 

maar ruim zijn opgezet. Deze doelgroep woont graag in een omgeving met mensen uit dezelfde sociale klasse. 

De woonsituatie dient hun individuele instelling en sociale status te weerspiegelen. 

De doelgroepsegmentatie heeft het mogelijk gemaakt vorm te geven aan de gedifferentieerde woonbehoeften 

onder ouderen. In de praktijk zal de doelgroepsegmentatie niet allesomvattend zijn en zullen er ook 

uitzonderingen zijn die niet binnen de doelgroepen zijn te plaatsen. Ook zullen de kenmerken van de 

doelgroepen in de loop der tijd veranderen. Daarbij is het mogelijk dat een woonconcept meerdere 

doelgroepen aanspreekt. Projecten met verschillende woningtypes, prijsklassen en huurniveaus kunnen 

aantrekkelijk zijn voor meerdere doelgroepen. Bovendien kan er zodoende meer draagvlak worden gecreëerd 

voor voorzieningen. Samenwerking tussen de diverse vastgoedontwikkelaars is bij dergelijke projecten 

wenselijk : partijen kunnen zo hun competenties verbreden en gebruik maken van elkaars kennis en expertise. 

6.2 Aanbevelingen 

In deze paragraaf worden aanbevelingen aan de drie vastgoedontwikkelaars en aanbevelingen voor verder 

onderzoek geformuleerd. 

6.2.1 Aanbevelingen aan partijen 

Meer voor ouderen geschikte woningen bouwen: Er moet een einde komen aan de afwachtende houding, met 

name bij commerciële partijen, om te kunnen voorzien in de opgave aan geschikte woningen voor ouderen. 

Veel verhuisgeneigde ouderen kunnen hun verhuiswens niet realiseren, omdat het aanbod vooralsnog in 

onvoldoende mate aansluit op hun wensen en behoeften. Nieuwbouw moet meer worden toegespitst op deze 

veeleisende woonconsument en minder op doelgroepen als starters. Woningen die voldoen aan de wensen en 

behoeften van ouderen zullen ook geschikt zijn voor starters. Andersom zullen starterswoningen in de meeste 

gevallen niet geschikt zijn voor ouderen. 

Meer woonkwaliteit in het aanbod: De toekomstige ouderen hebben in veel gevallen geen zorgprobleem maar 

een woningmarktprobleem. Vastgoedontwikkelingen staan tegenwoordig nog te veel in het teken van zorg. Het 

onderzoek heeft aangetoond dat juist een groot deel van de toekomstige ouderen op een andere manier de 

derde en vierde levensfase bereiken. Het zijn volwaardige burgers die actief en ondernemend in het leven 

staan en die pas op hogere leeftijd zorgafhankelijk worden. Voor deze jonge ouderen gaat het bij hun 

zoektocht naar een nieuwe woning vooral om de kwaliteit van het wonen, en niet zozeer om de aangeboden 

zorg. Woonconcepten moeten aansluiten op de gedifferentieerde wensen en behoeften van de doelgroep en 

zorgverlening moet mogelijk zijn maar niet verweven zijn in het product. 
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Ouderen steeds meer uitgesproken: Een groot aandeel van de ouderen wordt steeds kritischer ten aanzien van 

het aanbod en zal niet zomaar verhuizen. Ook de minder kapitaalkrachtige, niet mondige ouderen hebben 

bepaalde minimale eisen die worden gesteld aan het aanbod. Woningen zonder buitenruimte, met maar één 

slaapkamer of met te kleine verblijfruimtes zijn niet langer gewenst op de woningmarkt voor ouderen. Met 

name voor het bedienen van de kapitaalkrachtige, mondige ouderen is het van belang dat het complete 

plaatje klopt. Het bedienen van deze ouderen vraagt om een integrale benadering van de woning, 

woonomgeving, voorzieningen, eventuele services en de benadering van de klant. Deze ouderen moeten 

verleid worden door de kwaliteit van het woon product, de locatie en de leefomgeving. Vooral voor de vitale 

ouderen is het van belang dat ze niet worden benaderd als afhankelijke ouderen of senioren, maar 

ondernemend ouder worden moet voorop staan in de communicatie met deze klanten. 

Meer gelijkvloerse grondgebonden woningen: De behoefte aan geschikte grondgebonden woningen wordt 

onderschat. Met name in landelijk gebied is er een voorkeur voor grondgebonden woningen, zoals 

patiowoningen en semi bungalows. In stedelijk gebied is men meer gewend aan hoogbouw en is er dan ook 

meer animo voor appartementen. 

Aanbod moet inspelen op differentiatie in vraag: Om te komen tot voldoende keuzemogelijkheden voor alle 

ouderen is het van belang dat aan de aanbodzijde inspeelt op deze gedifferentieerde woonvraag. Aangezien 

gemeenten de regie voeren in het woningbouwprogramma, moeten zij kwalitatief marktonderzoek doen 

waarin doelgroepen worden geïdentificeerd en waarin wordt onderzocht wat er gebouwd moet worden. Geen 

planeconomisch gestuurde woningbouw meer, maar vraaggestuurde woningbouwprogramma's. Om in te 

spelen op de gedifferentieerde woonvraag van ouderen en zorg te dragen voor de gewenste diversificatie in 

het aanbod, is inzet van alle partijen wenselijk. Deze partijen dienen in de huid van de SS-plusser te kruipen en 

een aanbod te realiseren dat inspeelt op de differentiatie in de vraag. Deze markt kan niet langer bediend 

worden door standaardwerk, er is behoefte aan maatwerk. 

Samenwerking: Elke vastgoedpartij beschikt over kwaliteiten waarmee zij beter in staat zijn bepaalde 

doelgroepen te bedienen. Samenwerking stelt partijen in staat competenties te versterken, gebruik te maken 

van elkaars kennis en expertise en meerdere doelgroepen te bedienen. Zo kunnen corporaties door 

samenwerking met een commerciële partij meer draagvlak creëren voor voorzieningen en meer kwaliteit 

bieden voor de eigen doelgroep. Commerciële partijen kunnen voordeel hebben in de samenwerking met een 

corporatie, doordat de corporatie ervaring heeft op deze markt, langer gecommitteerd is aan het vastgoed en 

ervaring heeft met het aanbieden en garanderen van zorg- en servicediensten bij vastgoedproducten. 

6.2.2 Aanbevelingen vervolgonderzoek 

Omvang doelgroepen: Het onderzoek heeft de kwantitatieve en kwalitatieve opgave aan voor ouderen 

geschikte woningen in kaart gebracht. De kwalitatieve opgave heeft laten zien dat de er een gedifferentieerde 

vraag is onder ouderen. Deze gedifferentieerde vraag is in dit onderzoek verdeeld naar vier doelgroepen 

ouderen. Vervolgonderzoek zal moeten aantonen wat de omvang is van de diverse doelgroepen en hoe de 

doelgroepen vertegenwoordigd zijn in de kwantitatieve opgave. 

Haalbaarheid toetsen gepresenteerde woonconcepten: De gepresenteerde woonconcepten zijn een vertaling 

van de woonvoorkeuren van de diverse groepen ouderen en zodoende een presentatie van de ideale 

woonsituatie. Vervolgonderzoek zal moeten aantonen of de gepresenteerde concepten in de praktijk financieel 

haalbaar zijn en in hoeverre de woonconsumenten bereid zijn eventueel concessies te doen in hun 

woonvoorkeu ren. 
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Evaluatie geschikte woningen: Het verdient aanbeveling om de gepresenteerde concepten in de praktijk te 

evalueren om de meerwaarden en onvolkomenheden na ingebruikname aan het licht te brengen. Post 

Occupancy Evaluation (POE) is een geschikte methode om woonconcepten na ingebruikname te evalueren. 

Mogelijkheden tot samenwerking nader onderzoeken: Op diverse punten in dit onderzoek wordt beschreven 

dat samenwerking tussen de verschillende partijen gestimuleerd moet worden en een positiever eindresultaat 

tot gevolg kan hebben. Hierbij wordt verondersteld dat de samenwerking tussen de diverse vastgoedpartijen 

de onderlinge competenties kan verbreden en versterken. Vervolgonderzoek zal moeten aantonen in hoeverre 

partijen bereid zijn tot samenwerking en of er geen conflicterende belangen zijn die de samenwerking 

belemmeren. 
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Bijlage I Analyse woonwensen 

Om meer inzicht te krijgen in de woonwensen van toekomstige ouderen is een analyse gemaakt van enkele 

recentelijk uitgevoerde woonwensenonderzoeken. Voor deze woonwensenanalyse hebben wij gebruik 

gemaakt van de volgende woningmarktonderzoeken: 

• Hoe willen kapitaalkrachtige senioren wonen? (Verhue et al., 2008) 

• Veranderingen in de woningmarkt : wat wil de SS-plusser? (Van Aken & Kerkhof, 2009) 

• Gaan we verhuizen of toch maar niet? (De Klerk et al., 2007) 

• Woonwensen senioren en aanbod van complexen? (Schalk & Van Woerden, 2008) 

• De stad een buffet- ondernemend ouder worden in de stad. (De Groot et al., 2007) 

In deze paragraaf wordt per onderzoek besproken wat de aanleiding was voor het onderzoek, welke doelgroep 

er is onderzocht en welke woonvoorkeuren deze doelgroep heeft. Uiteindelijk is na analyse van de 

verschillende woningmarktonderzoeken bekeken in welke mate de woonvoorkeuren van de verschillende 

groepen ouderen met elkaar overeenkomen en hoe zij onderling verschillen. 

Analyse onderzoek 'Hoe willen kapitaalkrachtige senioren wonen?.' 

Aanleiding: Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau TNS NIPO, in opdracht van het Ministerie van 

VROM. Het Ministerie van VROM geeft te kennen dat zij signalen ontvangen dat bouwondernemingen zich nog 

maar in beperkte mate hebben toegelegd op het bouwen van nieuwe woningen die geschikt zijn voor ouderen. 

Met het toenemend aantal ouderen en de grotere noodzaak voor een goed aanbod op de markt van woningen 

die voldoen aan de woonbehoeften van senioren, wil het Ministerie van VROM projectontwikkelaars, 

gemeentes en woningcorporaties meer inzicht geven in de woonwensen van senioren. 

Doelgroep: Het onderzoek is uitgevoerd onder een specifieke groep ouderen, namelijk de kapitaalkrachtige 

senioren. De motivatie om zich te beperken tot deze groep senioren, is dat deze doelgroep meer keuzevrijheid 

heeft en dat de aanschaf van een nieuwbouwwoning een bepaald budget vereist. Het onderzoek is dan ook 

uitgevoerd onder senioren in de leeftijd van SO tot en met 7S jaar, welke een budget hebben van minimaal € 

200.000, -voor een koopwoning of € 600, -per maand voor een huurwoning. Daarnaast beperkt het onderzoek 

zich tot senioren die hebben aangegeven binnen twee jaar te willen verhuizen en waar geen kinderen mee 

verhuizen. 

TNS NIPO heeft van deze groep kapitaalkrachtige senioren de kenmerken en behoeften in kaart gebracht. 

Daartoe is de doelgroep van kapitaalkrachtige senioren onderverdeeld in drie groepen: de empty nesters, de 

vitale senioren en de zorgbehoevende senioren. De empty nesters is de jongste groep senioren welke vaak 

hoogopgeleid zijn en hiervan beschikken de meesten over een ruim budget van meer dan € 27S.OOO, - koop of 

€ 800, - huur per maand. De vitale senioren zijn wat ouder dan de empty nesters, ook over het algemeen 

hoogopgeleid maar beschikken iets minder vaak over een ruim budget. Daarentegen kenmerkt deze doelgroep 

zich door het feit dat gezondheid nog geen enkele rol speelt bij de verhuiswens. De zorgbehoevende senioren 

hebben over het algemeen een hogere leeftijd, zijn minder vaak hoogopgeleid en beschikken het minst vaak 

over een ruim budget. In tegenstelling tot de andere twee segmenten speelt de gezondheid hier wel vaak een 

redelijk grote rol bij de wens om te verhuizen. Ook hier wordt de doelgroep dus gesegmenteerd op basis van 

de demografische kenmerken inkomen, opleidingsniveau, leeftijd en vitaliteit/gezondheid. 

Belangrijkste uitkomsten onderzoek: Uit het onderzoek blijkt dat gelijkvloersheid van de nieuwe woning van 

wezenlijk belang is. Vooral bij diegenen waarbij de gezondheid van zichzelf of hun partner een rol speelt bij de 

verhuiswens. Deze groep senioren heeft dan ook vaker een voorkeur voor een appartement en de 

aanwezigheid van gemaksvoorzieningen of de mogelijkheid deze eenvoudig aan te kunnen brengen. Bij 
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senioren waar de gezondheid geen rol speelt bij de verhuiswens hebben minder behoefte aan 

gemaksvoorzieningen. Daarnaast zijn passieve veiligheidsvoorzieningen, zoals verlichting en alarm, gewenst. 

Actieve veiligheidsvoorzieningen, zoals een conciërge, zijn niet zo belangrijk. Qua ruimte om het huis is het 

hebben van een eigen berging en een parkeerplaats op eigen grond van belang. 

Een woning moet bij voorkeur minimaal twee á drie slaapkamers hebben. Het delen van voorzieningen is over 

het algemeen niet populair onder senioren. Themawonen kan daarentegen op meer sympathie rekenen. Qua 

locatiekeuze wordt de voorkeur gegeven aan een rustige woonomgeving die gemengd is qua leeftijd. Hoewel 

het niet noodzakelijk wordt gevonden dat alle voorzieningen op loopafstand bereikbaar zijn, willen senioren 

vooral winkels, huisarts en bus- of tramhalte dichtbij huis. Ruim de helft heeft de voorkeur voor een 

koopwoning. Ruim een kwart wil bij voorkeur huren en bijna 20% heeft geen duidelijke voorkeur. 

Om een beter beeld te krijgen van de woningbehoeften van senioren is er bij dit woonwensenonderzoek een 

indeling van de doelgroep gemaakt op basis van de belangrijkste kenmerken en behoeften. De belangrijkste 

verschillen in woonvoorkeuren tussen de verschillende groepen senioren: 

Analyse onderzoek 'Veranderingen in de woningmarkt: wat w il de SS-plusser?' 

Aanleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door twee studenten van de Technische Universiteit in Eindhoven, in 

het kader van hun afstudeerscriptie. Aanleiding voor hun onderzoek is de verschuiving op de woningmarkt van 

een aanbodgestuurde markt naar een vraaggestuurde markt. De woonconsument in Nederland is aan het 

veranderen en wordt steeds kritischer ten aanzien van het aanbod. Het signaal dat er een tekort is aan 

woningen die aansluiten op de woonwensen van senioren is aanleiding om meer inzicht te bieden in de 

woonwensen van de SS-plussers. 

Doelgroep: Het betreft een onderzoek naar de woonvoorkeuren van SS-plussers. De onderzoekspopulatie van 

de enquête werd gevormd door een doelgroep die minimaaiSO jaar of ouder was, binnen S jaar wil verhu izen 

en op zoek is naar een nultredenwoning (koopsector) in de regio Eindhoven. Verzoek tot deelname aan de 
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internetenquête is verstuurd naar S400 e-mailadressen, onder andere verkregen uit bestanden van makelaars. 

Uiteindelijk hebben 2S3 respondenten de enquête volledig ingevuld. Hier mag worden aangenomen dat de 

doelgroep, net als het voorgaande onderzoek, een kapitaalkrachtige groep ouderen betreft die op zoek zijn 

naar een koopwoning en een budget hebben van minimaal € 200.000, -. 

Belangrijksteurtkomsten onderzoek: Het onderzoek is gesplitst in twee onderdelen. Er is onderzocht welke 

woonvoorkeuren SS-plussers hebben met betrekking tot appartementen in een stedelijke omgeving. Daarnaast 

is er onderzoek gedaan naar de woonvoorkeuren van SS-plussers met betrekking tot grondgebonden 

woningen, gelegen in een niet-stedelijke of dorpse omgeving. In tegenstelling tot het onderzoek van TNS Nipo 

zijn er bij dit onderzoek geen subgroepen onderscheiden binnen de doelgroep van SS-plussers. Wellicht is dit 

een gevolg van de betrekkelijk kleine groep respondenten die uiteindelijk deelnamen aan het onderzoek. De 

resultaten zijn dus van toepassing op de hele doelgroep. 

Appartementen in stedelijke omgeving (in volgorde van belangrijk naar minder belangrijk): balkon en 

woonkamer zo groot mogelijk (respectievelijk meer dan 10 en 40 m\ voorkeur koopprijs tussen € 2SO.OOO,- en 

€ 3SO.OOO, -, liefst kleinschalig complex in traditionele architectuurstijl, eigen overdekte parkeerplaats, 

seniorenvoorzieningen als brede deuren, geen drempels aanwezig. 

Grondgebonden woningen in niet-stedelijke of dorpse woonomgeving (in volgorde van belangrijk naar minder 

belangrijk): groot aantal senioren blijken een voorkeur te hebben voor een bungalow en klein deel heeft een 

voorkeur voor een vrijstaande woning, koopprijs tussen de € 300.000, -en € 3SO.OOO, -, drempelloos en 

slaapkamer en badkamer op begane grond met brede deurposten en aangepaste badkamer, parkeren in 

privégarage of op eigen terrein, minimaal 3 slaapkamers, groot aandeel senioren heeft een voorkeur voor 

traditionele architectuur en slechts een klein deel wil moderne architectuur, tuin liefst groter dan SO m2
, 

woonkameroppervlak bij voorkeur groter dan 30m2
• 

Ten opzichte van het voorgaande woonwensenonderzoek biedt dit onderzoek aanvullende informatie op het 

gebied van woonoppervlaktes en de voorkeuren voor bouwstijlen, waarbij blijkt dat vooral de traditionele 

architectuurstijl de voorkeur heeft. 

Analyse onderzoek 'Gaan we verhuizen of toch maar niet?' 

Aanleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Laagland' Advies, in opdracht van de Provincie Brabant, de 

gemeente Tilburg, enkele Woningcorporaties (Woonbedrijf en Domein Wonen), Stichting Experimenten 

Volkshuisvesting, Futura en NVB. Aanleiding voor het onderzoek was het feit dat uit de 

woningbehoeftenonderzoeken steevast sprake bleek te zijn van een mismatch tussen de huidige voorraad en 

de vraag. Door de vergrijzing is er op lange termijn grote behoefte aan nultredenwoningen. Veel empty-nesters 

geven in woonwensenonderzoeken aan een verhuiswens te hebben. Er worden dan ook veel appartementen 

op de markt gezet die geschikt zouden moeten zijn voor deze doelgroep. Toch verloopt de verkoop van 

dergelijke complexen niet zoals verwacht zou mogen worden op basis van de berekende tekorten. In 

vergelijking met de eerder beschreven onderzoeken richt dit onderzoek zich niet zozeer op het uitpluizen van 

de woonwensen maar wordt er nader bekeken wat men vindt van het huidige aanbod en wat er verbeterd zou 

moeten worden. 

Doelgroep: In het onderzoek ligt de focus op vitale ouderen in de leeftijd van SS tot en met 7S jaar, welke 

eigenaar zijn van een eengezinswoning. Het onderzoek is zowel gehouden onder verhuisgeneigde ouderen als 

ouderen die recentelijk waren verhuisd, en is uitgevoerd in Noord-Brabant met extra aandacht voor de regio 

Eindhoven en Tilburg. Er is geen inzicht in het inkomen of opleidingsniveau van de doelgroep van dit 

onderzoek. Aangezien het onderzoek zich beperkt tot woningeigenaren mag worden aangenomen dat men hier 

te maken heeft met kapitaalkrachtige senioren. 

Belangrijkste uitkomsten onderzoek: Het merendeel van de ouderen (S2%) gaven aan te willen verhuizen om 

redenen die voornamelijk met de woning te maken hebben. Dit geldt voor alle SS-plussers maar met name 
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voor ouderen in de leeftijd van 6S tot 7S jaar. Men vindt de huidige woning te groot, ziet op tegen het 

onderhoud van de woning en /of de tuin of wil van het trappenlopen af. Onder 7S-plussers worden vaker 

gezondheidsproblemen aangedragen als reden om te verhuizen. 

Volgens het onderzoek ligt de oorzaak van de vele senioren welke hun verhuiswens niet realiseren aan het 

ontbreken van gewenst aanbod. De senioren vinden het aanbod vaak te duur, te klein of niet luxe genoeg, te 

veel van hetzelfde, en te veel appartementen. 

Het merendeel van de ouderen wil zeker niet verhuizen naar een speciale ouderenwoning, slechts 16% wil dit 

wel en 30% twijfelt. Ook een aparte woongroep wordt slechts door een beperkt aantal interessant gevonden. 

De helft van de ouderen in Brabant wil een grondgebonden woning met een tuintje, een patiowoning of een 

(semi-)bungalow. De andere helft zoekt een appartement maar vindt het huidige aanbod slecht: er is sprake 

van een slechte prijs-/kwaliteitverhou ding, onvoldoende buitenruimte, te weinig slaapkamers en vaak 

ontbreekt een berging of parkeerplaats. Het wensenlijstje van de respondenten ziet er als volgt uit: 

Analyse onderzoek 'Woonwensen senioren en aanbod van complexen'. 

Aanleiding: Het onderzoek 'Woonwensen senioren en aanbod van complexen' is uitgevoerd door 

Onderzoekcentrum Drechtsteden, in opdracht van drie woningcorporaties: Woon bron, Progrez en lnterstede. 

De drie woningcorporaties, welke bezit hebben in Dordrecht en Zwijndrecht, ondervonden dat sommige 

complexen voor SS-plussers minder goed verhuurd werden. Bovendien merkten zij dat veel nieuwe woningen 

die werden aangeboden aan deze doelgroep relatief vaak geweigerd werden. Met het zicht op de vergrijzing 

voorziet men een toenemende vraag naar geschikte woningen voor de senioren. Bovendien heeft men een 

vermoeden dat de vraag van de toekomstige ouderen anders is dan de huidige ouderen. Al deze 

ontwikkelingen resulteerden in een wens van de woningcorporaties om meer inzicht te krijgen in de 

woonbehoeftes van de senioren. 

106 



Doelgroep: Onder ouderen wordt in dit onderzoek huishoudens in de leeftijdsgroep van SS jaar en ouder 

verstaan. Het onderzoek bestaat uit een analyse van bestaande rapporten, literatuur en onderzoeksbestanden. 

Dit betreft onder meer het Woonbelevingsonderzoek (Smart Agent Company) en twee bestanden van 

woningzoekenden en aangeboden woningen (Woonkeus en Woonbron). In tegenstelling tot de andere 

woonwensenonderzoeken die eerder aan bod zijn gekomen, richt dit onderzoek zich op klanten van een 

woningcorporatie. In tegenstelling tot de eerder beschreven woonwensenonderzoeken is dit onderzoek dus 

niet gericht op kapitaalkrachtige senioren maar op ouderen met minder financiële middelen die zijn 

toegewezen op het aanbod van de corporaties. 

Belangrijkste uitkomsten onderzoek: Ook uit dit onderzoek blijkt dat senioren niet vaak verhuizen. Als men 

verhuist, blijkt tweederde deel te verhuizen naar een huurwoning en éénderde deel naar een koopwoning te 

verhuizen. Vooral jonge ouderen (SS- 64 jaar) vinden een koopwoning aantrekkelijk. In de koopsector 

concentreert ongeveer de helft van de vraag zich op koopprijzen tussen de € 1SO.OOO,- en € 2SO.OOO, -. In de 

huursector ligt de focus op het betaalbare segment van € 330,- tot € 47S,- per maand. 

De meeste senioren wensen een appartement met een lift. De keuze voor een appartement hangt echter ook 

samen met het gebrek aan aanbod van grondgebonden woningen. Want als er aanbod is van geschikte 

grondgebonden woningen dan verhuist men zeker ook daar naartoe. Uit het in 2006 uitgevoerde 

Woonbelevingsonderzoek in de regio Drechtsteden bleek dat de meeste senioren 'comfortabel gelijkvloers 

wonen' wensen: een degelijk appartement met een ruim terras of balkon en een eigen parkeervoorziening. 

De meerderheid kiest voor zelfstandig wonen bij leeftijdgenoten. Ook kiest een deel voor comfortabel 

gelijkvloers wonen of in eigen woning blijven. Een klein deel verkiest verzorgd wonen. Kwaliteit, ruimte en licht 

zijn belangrijke aspecten voor senioren, daarnaast wordt meer belang gehecht aangelijkvloersheiden 

veiligheid dan comfort en luxe. Wat betreft de locatie vindt men vooral een locatie nabij winkels, 

basisgezondheidsvoorzieningen en openbaar vervoer belangrijk. Voorzieningen zoals horeca en theaters vindt 

men minder belangrijk. Wat betreft diensten hecht men vooral belang aan diensten gericht op verzorging, 

gemaksdiensten en diensten gericht op de woning. Wat betreft de woonvoorkeuren wordt alleen een summier 

onderscheid gemaakt op basis van leeftijd : 
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De vraag van toekomstige senioren blijkt divers te zijn en op een aantal punten te verschillen van de 

gemiddelde vraag van huidige senioren: 

• ouder wordende eigenaar-bewoners zijn steeds minder bereid om van een koop- naar een huurwoning te 

verhuizen. 

• Mensen in de 'derde levensfase' (SS-7S jaar) hebben eerder een woningmarktprobleem dan een 

zorgprobleem. Het vinden van een geschikte woning, die vooral veiligheid biedt, is belangrijker dan de 

zorgvoorziening. 

• Toenemend aantal ouderen met een middelbaar of hoog opleidingsniveau en toename aandeel ouderen 

met midden of hoog inkomensniveau. Daarmee ook meer ouderen in bezit van rijbewijs en auto. Dit heeft 

gevolgen voor de woningvraag en behoefte aan voorzieningen, zoals parkeergelegenheid. 

• Toename in diversiteit in leefstijlen onder ouderen. Afhankelijk van leeftijd, leefstijl en zorgvraag is er 

behoefte aan verhuizen naar een rustig woonmilieu in een seniorencomplex of een levensloopbestendige 

woning in een gemengde woonwijk. 

• Door de vergrijzing zal het aantal huishoudens met senioren toenemen. Een groter deel van hen zal in de 

koopsector blijven wonen. Het marktaandeel voor de gelabelde corporatiewoning neemt af. In de 

koopsector wenst men een comfortabele woning, niet te groot maar ook niet te klein qua kamers en 

woonoppervlak. Belangrijk is dat de seniorenmarkt kritischer zal worden in de toekomst. 

Analyse onderzoek 'De stad een buffet- ondernemend ouder worden in de stad' 

Aanleiding: Het betreft een onderzoek dat in opdracht van de Ministeries van VROM en VWS is uitgevoerd 

door twee adviesbureaus, te weten lnbo en Movisie. Ook bij dit onderzoek is de aanleiding de voortgaande 

vergrijzing van Nederland. Niet alleen zal het aantal SS-plussers de komende tien jaar groeien van 4 naar 6 

miljoen, maar bovendien zal deze senior een zijn dan de senior van vandaag. Zoals ook al in de eerste paragraaf 

van dit hoofdstuk werd beschreven zal de toekomstige senior verderstrekkende wensen hebben en andere 

verwachtingen vanuit een andere opvatting en moraal. Ondernemend ouder worden zal in de toekomst steeds 

meer de norm worden. Dit alles zal tot een kwalitatief en kwantitatief tekort leiden van geschikte woningen en 

woonmilieus voor senioren die zich voornamelijk in de derde levensfase bevinden. Vooral in de steden zal men 

in toenemende mate voor de opgave staan om senioren via maatwerk aantrekkelijke woon- en leefmilieus te 

bieden. Relatief veel SS-plussers verlaten de grote steden. Het lijkt erop dat in de grote steden een gebrek is 

aan aantrekkelijke woonmilieus voor de nieuwe senioren waardoor zij het gewenste aanbod elders opzoeken. 

Waar de andere onderzoeken zich slechts in beperkte mate richten op de wensen die ouderen hebben ten 

aanzien van de woonomgeving, duikt dit onderzoek dieper in op geschikte woonmilieus voor de nieuwe 

ouderen. 

Doelgroep: Een van de onderzoeksvragen van dit onderzoek was de vraag hoe de stad senioren aan zich zou 

kunnen binden. De opvatting van de onderzoekers was dat er leefmilieus zouden moeten worden gecreëerd 

die in een directe relatie staan met de kernwaarden die senioren in het leven aanhangen en de activiteiten die 

zij willen verrichten en daarvoor moet men de wereld door de ogen van de senioren bekijken. Daartoe hebben 

de onderzoekers een groot aantal interviewsessies gehouden met senioren. Deze senioren hadden 

verschillende achtergronden en varieerden in leeftijd van SO tot en met 7S jaar. Daarnaast is een analyse 

uitgevoerd van een aantal bestaande voorbeelden van woon- en leefomgevingen of processen die aantrekkelijk 

zijn voor senioren. 

Belangrijkste uitkomsten onderzoek: Als senioren het hebben over de invulling van de derde levensfase dan 

zijn de volgende kernwaarden voor senioren in ieder geval van belang: ontmoeting, veel beleven, zinvol leven 

en het voeren van regie over het eigen leven. Door de activiteiten die senioren bij voorkeur ontplooien te 

combineren met deze kernwaarden ontstaat inzicht in de wensen en eisen ten aanzien van de woning en de 

leefomgeving. 
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Ontmoeten: Sociale relaties en onderling contact met vrienden, toevallige ontmoetingen en nieuwe 

ontmoetingen zorgen voor levensstroom en maakt het leven waardevol. 

Veel beleven: Ontdekken, genieten en beleven. Herinneringen zijn mooi maar ook de toekomst kan nog veel 

brengen. ledereen wil actief op pad, inspiratie opdoen, nieuwe sferen, geuren en kleuren leren kennen en af en 

toe een droom laten uitkomen. 

Zinvol leven: Ook in de derde levensfase zijn zelfontplooiing en zingeving belangrijke aspecten van het leven. 

Als anderen een beroep op je kunnen doen en je respect krijgt van anderen geeft dit energie en voldoening. 

Men is nooit te oud om te leren en passies doven niet maar men blijft er voor gaan. 

Regisseren: Vrijheid is een groot goed in het leven. Vrijheid betekent de koers van het leven in eigen hand 

hebben. Een zelfstandig leven volgens je eigen normen en waarden en zonder betutteling en verplichtingen is 

een groot goed. Men weet zelf het beste wat goed voor hem of haar is. 

Tot jezelf komen: Om tot jezelf te kunnen komen is rust in de woning en in de woonomgeving van groot 

belang. Veiligheid en comfort in je huis is dan een belangrijke basis. Ook maatwerk is hier van belang, men wil 

zelf bepalen waarvoor men betaalt. 

Niet alleen de woning zelf moet voldoen aan het wensenpakket van de senioren maar moet ook gesitueerd zijn 

in een omgeving waarin voldoende passende voorzieningen en mogelijkheden bestaan die inspelen op de 

kernwaarden van de senioren en de activiteiten die zij graag willen uitoefenen. Ontmoetingen verdienen hierbij 

meer aandacht bij de vormgeving van de leefomgeving. Hierbij moet gedacht worden aan het creëren van een 

mix van formele en informele ontmoetingsplaatsen, in openbaar en semi-openbaar gebied, tussen jong en oud 

en gelijkgestemden onderling. Bij voorkeur moet er ook iets te beleven zijn in de omgeving en moet er een 

eigen identiteit zijn. In het verleden zijn in Nederland vaak wijken ontwikkeld als kopieën van elkaar zonder de 

eigen kenmerken en kwaliteiten ten volle te benutten. De onderzoekers stellen dat er meer van de 

gemiddelden moet worden afgeweken en dat aanwezige kwaliteiten moeten worden uitgebouwd tot 

verschillende eigenzinnige buurten en wijken met een eigen verhaal. Voorzieningen spelen een belangrij ke rol 

als het gaat om de attractiviteit in de stad. Voor senioren in de derde levensfase zijn vooral voorzieningen op 

het gebied van recreatie, sport en health & wellness van meerwaarde. Wat betreft zorg is er enkel behoefte 

aan zorggarantie, geen zorgomgeving. Wat betreft schaalniveau van dergelijke voorzieningen hoeven deze niet 

per definitie kleinschalig te zijn en slechts toegankelijk voor een beperkte groep mensen. Voorzieningen als een 

zwembad of fitnessaccommodatie liggen dan snel leeg. Als dergelijke voorzieningen voor veel publiek 

toegankelijk zijn krijgen deze voorzieningen ook een functie op het gebied van ontmoeten en beleven in plaats 

van een plek waar je wanhopig probeert jong te blijven. Voorzieningen zijn dan ook bij voorkeur 

multifunctioneel en flexibiliteit is bij ontwikkeling van dergelijke voorzieningen een belangrijk begrip. 

Resumé analyse woonwensenonderzoeken 

Opvallend is dat de aanleiding voor het onderzoek bij alle onderzoeken veel overeenkomsten vertoonden. Alle 

onderzoeken voorzien een toenemende behoefte aan voor ouderen geschikte woningen en woonmilieus. 

Daarnaast constateert men vaak dat het huidige aanbod in veel gevallen niet voldoet aan de wensen en eisen 

van de kritische woonconsument die veel ouderen zijn. De nieuwe ouderen stelt hogere eisen aan zijn woning 

en woonomgeving dan voorgaande generaties. 

Vrijwel alle geanalyseerde onderzoeken richtten zich op senioren in de leeftijd van SS jaar en ouder. Sommige 

beperken zich daarbij tot kapitaalkrachtige senioren, anderen op klanten van woningcorporaties, de meeste 

focussen zich op woonwensen ten aanzien van de woning, andere verdiepen zich in geschikte woonmilieus. Bij 
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enkele onderzoeken is de doelgroep gesegmenteerd op basis van demografische kenmerken zoals leeftijd, rol 

die gezondheid speelt bij verhuiswens, opleidingsniveau en/ of inkomen. Als we alle uitkomsten van de 

onderzoeken met elkaar vergelijken kunnen we de volgende conclusie trekken ten aanzien van de 

woonwensen van nieuwe ouderen. 

Over het algemeen kan gezegd worden dat de grootste groep senioren bij voorkeur een zelfstandige, 

gelijkvloerse woning in de vorm van een appartement of een grondgebonden woning (patiowoning of 

bungalow) wil. Deze woning moet beschikken over een ruime woonkamer en keuken, minimaal twee 

slaapkamers, voldoende buitenruimte met zon op het balkon of terras, een parkeergelegenheid en een eigen 

berging of een garage in geval van een grond gebonden woning. Belangrijke aspecten voor senioren zijn 

kwaliteit ruimte, licht, gelijkvloersheid en veiligheid. Wat betreft de voorkeuren ten aanzien van de bouwstijl, 

lijkt vooral de traditionele architectuurstijl aantrekkelijk gevonden te worden. Qua locatie heeft een rustige 

woonomgeving met een gemengde leeftijd de voorkeur. Het is wenselijk dat winkels, 

basisgezondheidsvoorzieningen en openbaar vervoer in de nabijheid liggen. Het grootste aandeel ouderen wil 

kopen, een klein aandeel wil huren en een klein aandeel twijfelt. Het lijkt erop dat het aandeel ouderen dat 

geen duidelijke voorkeur heeft, de mening hebben dat als het aanbod voldoet aan de wensen het niet uitmaakt 

of het gekocht of gehuurd moet worden. 

Niet alleen de woning zelf moet voldoen aan het wensenpakket van de senioren maar moet ook gelegen zijn in 

een omgeving waarin voldoende passende voorzieningen en mogelijkheden bestaan die inspelen op de 

waarden en normen van de senioren en de activiteiten die zij graag willen uitoefenen. Vooral in de steden is 

het belangrijk dat de woning in een omgeving staat waarin voldoende voorzieningen en mogelijkheden bestaan 

op het gebied van ontmoeten, maatschappelijke bijdrage leveren, dagbesteding, winkelen, sport en 

ontspanning en zorg en welzijn. 

De voornaamste verschillen in woonvoorkeuren van ouderen zijn terug te voeren op de kenmerken leeftijd & 

gezondheid en inkomen & opleidingsniveau. De kenmerken leeftijd & gezondheid hangen samen en bepalen in 

belangrijke mate de vitaliteit van een persoon, de kenmerken inkomen & opleidingsniveau hangen tevens 

samen en bepalen in belangrijke mate de financiële positie van een persoon. Op basis van deze twee dimensies 

zijn ouderen grofweg in vier groepen te verdelen. Onderstaand overzicht toont deze vier groepen en hun 

woonvoorkeu ren : 

110 



I Benedenmodaal & vitaal I I Bovenmodaal & vitaal I 
• Voorkeur voor huurwoning 0 Voorkeur voor koopwoning 
0 Onder jonge ouderen toenemende • Nauwelijks animo voor huu r 

belangstelling voor koopwoning • Zowel interesse in appartementen 

• Vooral interesse in appartementen, maar (vooral65+) als grondgebonden 
ook in grondgebonden woningen. woningen (vooraiSS-65). 

• Bij voorkeur nultredenwoning zonder • Bij voorkeur gelijkvloers zonder speciale 

speciale seniorenvoorzieningen en zonder seniorenvoorzieningen en zonder 

senioren label, eventueel eenvoudig aan te seniorenlabel 
brengen. • Geen behoefte om voorzieningen te 

• In de huursector ligt de focus op het delen met anderen 

betaalbare segment van € 330, -tot € 475, - • De vraag concentreert zich op 
per maand. koopprijzen tussen de € 250.000, - en € 

• In de koopsector concentreert ongeveer de 350.000,-

helft van de vraag zich op koopprijzen tussen 0 Vooral behoefte aan ruim en 
de € 150.000, - en € 250.000, -. comfortabel gelijkvloers wonen. 

• Kwaliteit, ruimte en licht zijn belangrijke 0 Minimaal 3 slaapkamers, ruime 
aspecten voor senioren woonkamer (min. 40m2

) en ruim balkon 

• Meer belang aangelijkvloersheiden (min. 10m2
) of tuin/patio (min SOm\ 

veiligheid dan comfort en luxe, ' • Eigen berging en parkeergelegenheid in 
Basiskwaliteit voor basisprijs' garage of op eigen terrein. . Wat betreft de locatie vindt men vooral een • Goede passieve veiligheidssystemen . 
locatie nabij winkels, • Aantrekkelijke locatie waarbij winkels 
basisgezondheidsvoorzieningen en openbaar en voorzieningen goed bereikbaar zijn. 
vervoer belangrijk. Voorzieningen zoals 
horeca en theaters vindt men minder 
belangrijk. 

I Benedenmodaal & niet vitaal I I Bovenmodaal & niet vitaal I 
• Grote voorkeur voor huren • Meer animo voor huur . Bij voorkeur nultredenwoning in complex • Vaker voorkeur voor appartement 

met speciale aanpassingen. • Balkon, berging en parkeerplaats zijn . Veel interesse in seniorenwoning met belangrijk, tuin is een last 
actieve veiligheidssytemen 

0 Behoefte aan actieve 
• Winkels en medische voorzieningen en veiligheidsvoorzieningen en 

OV in de buurt seniorenvoorzieningen 
• Zorgdiensten en service collectief • Minder weerstand tegen delen van 

beschikbaar voorzieningen 

• Winkels en medische voorzieningen en 
OV in de buurt. 

0 Zorg op maat en service zelf regelen 
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Bijlage 11 leefstijlsegmenten 

Het consumentenonderzoek van de woningmarkt dat is uitgevoerd door de Smart Agent Company is 

beschreven in het rapport Woonbeleving 2000. Door middel van de methode van motivational profiling en het 

denkmodel Brand Strategie Research Model (BSR) zijn de achterliggende motivaties en normen- en 

waardeoriëntaties van consumenten in beeld gebracht. Op basis hiervan zijn er zes verschillende clusters 

woonconsumenten samengesteld. Deze clusters zijn langs twee assen gegroepeerd, sociologische 

( egogeoriënteerde versus groepsgeoriënteerde) en een culturele as (a-normatief versus normatief). De 

horizontale as laat het verschil zien tussen een individuele oriëntatie ten opzichte van een groepsoriëntatie. Bij 

een individuele oriëntatie is men vooral gericht op "de eigen ik" en moet gedacht worden aan succesvolle 

carrière, intelligent, assertief, zelfverzekerd, eigenwijs en brutaal). Bij de groepsoriëntatie is men vooral gericht 

op anderen en dan moet gedacht worden aan termen als zachtaardig, behulpzaam en geïnteresseerd in 

anderen. De verticale as laat de tegenstelling zien tussen een normatieve en a-normatieve oriëntatie. Onder 

normatieve oriëntatie worden idealen verstaan die tot de dominante cultuur behoren. Daarbij moet gedacht 

worden aan bijvoorbeeld werk en gezinsleven, het ideale gezin met twee kinderen, goede baan, een golden 

retriever en een stationwagen. Bij de a-normatieve oriëntatie gaat het om gedrag dat afwijkt van de algemeen 

aanvaarde patronen zoals studentenleven, kunstenaars en werklozen. In figuur 28 is te zien hoe de 

verschillende clusters verdeeld zijn langs de twee assen. 

Ego 
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Dynamische Individualisten: De gemiddelde leeftijd van dit cluster is met 45 jaar gelijk aan het gemiddelde, 

hoewel dit clusters relatief veel dertigers bevat. Veel Dynamische Individualisten bevinden zich in de gezinsfase 

(47%). Het aandeel oudere een- en tweepersoonshuishoudens die zich in de post-gezinfase bevinden bedraagt 

30% wat iets onder het gemiddelde ligt van 40%. Deze groep is vaak hoog opgeleid en circa driekwart geniet 

een bovenmodaal inkomen waardoor deze groep de meest koopkrachtige woonconsumenten is. 

De Dynamische Individualisten worden getypeerd door de dominante waarden carrière-/ego-gericht en 

sportiviteit (prestatiedrang). Deze groep consumenten ontleent zijn status van individualiteit aan hun baan, 

carrière, of positie op de maatschappelijke ladder. Dit beeld willen ze ook graag uitdragen zodat hun zelfbeeld 

vervolgens wordt bevestigd door feedback van anderen. De volgende psychografische kenmerken passen bij de 

Dynamische Individualisten: 

Karakter: nuchter, intelligent, zelfverzekerd, zakelijk, leidinggevend, bedachtzaam, sterk karakter, 

energiek, assertief, capabel,klassevol 

levensfase: gehuwd, 2 of meer kinderen 

Typering gezin: druk, dynamisch gezin, stabiel gezin 

Werk I beroep: manager, zakenman/-vrouw, projectleider, account manager, financieel adviseur, 

commercieel medewerker 

Vrije tijd : succesvolle carrière opbouwen, tennis/squash, topprestaties leveren, samen uit eten 

Woonmotleven: vrij, ruim wonen, privacy, functioneel wonen, een buurt met gelijkgestemden 

(homogeniteit), exclusief/luxe wonen 

Dynamische Individualisten vinden ruimte en privacy belangrijk aspecten van hun woonsituatie. Oe woning 

heeft voor deze mensen ook een expressieve betekenis: Men hecht veel waarde aan luxueus en exclusief 

wonen en is gevoelig voor trends. Men wil bij voorkeur ('op stand' wonen) met overeenkomstige typen 

mensen. In overeenstemming met de ego-oriëntatie van deze groep is men nauwelijks op de buurt gericht. 

Sociale contacten en een gezellige buurt zijn niet belangrijk en er is dan ook weinig binding met de woonplaats. 

Mensen in dit cluster wonen vaak in een eengezinswoning (79%), meestal in een vrijstaande woning of een 2 

onder 1 kapper. De woonomgeving betreft meestal een ruime, rustige, nette en veilige buurt met 

gelijkgestemden. De meeste Dynamische Individualisten beschouwen een koopwoning als de beste keuze. De 

Dynamische Individualist is een goed geïnformeerde consument die graag greep wi l hebben op situaties 

waarmee men wordt geconfronteerd. 

Stille luxe: In het cluster van de Stille Luxe zijn vooral de 40-ers en 50-ers oververtegenwoordigd. Net als bij de 

Dynamische Individualisten en de Samenlevers bevindt ongeveer de helft van de Stille Luxe zich in de 

gezinsfase. Groot verschil met deze andere clusters is dat het aandeel'post-gezin' onder de Stille Luxe veel 

hoger is (46%). Wat betreft gezinsinkomen is de Stille Luxe zwaarder vertegenwoordigd in de groepen met 

modaal en bovenmodaal inkomen. 

Het cluster Stille Luxe bevindt zich, net als de samenlevers en de Terugtreders, tussen het carrièregerichte en 

gezingerichte perspectief. Gelukkig gezin, stabiel gezin, en samen de zorg voor de kinderen dragen zijn 

belangrijke waarden voor de Stille Luxe. De clusters Samenlevers en Stille Luxe lijken in veel opzichten op 

elkaar. Het grootste verschil zit hem in de levensfase, waar het bij samenlevers voornamelijk om jonge 

gezinnen gaat, hebben we bij het cluster Stille Luxe meer te maken met mensen die zich in de post-gezinfase 

bevinden. Het zijn vooral doorsnee gezinnen van 40- en 50jarigen die zich in of aan de vooravond bevinden van 

het zogenaamde 'empty nest'. De kwalificatie 'Stille Luxe' slaat niet zo zeer op een luxueuze levensstijl maar 

meer op ingetogen luxe en post-materialistische waarden. In de meeste gevallen zijn de mensen in dit cluster 

'in goeden doen'; de woning is vaak 15 tot 20 jaar geleden aangeschaft, de hypotheek is laag en de overwaarde 

op de woning is hoog. Daarbij komt dat de kosten van de kinderen (bijna) zijn weggevallen. De welvaart van 

deze mensen zal echter niet zo zeer worden omgezet in materiële zaken maar meer in zaken als minder werken 

op eerder stoppen met werken. De groep 'Stille Luxe' houdt, net als de Verankerden, van gezelligheid, maar op 
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een minder dwangmatige manier. Gezelligheid wordt zowel in het gezin als in de vriendenkring gevonden. 

Familie is hierbij minder belangrijk. Mensen in dit cluster zijn meer bezig met sportbeoefening, onderhouden 

van sociale contacten en is bezig met en in huis en tuin. De volgende psychografische kenmerken passen bij de 

Stille Luxe: 

Karakter: eerlijk, nuchter, gewoon, kalm, serieus 

levensfase: gehuwd, twee of meer kinderen 

Typering gezin: gelukkig gezin, stabiel gezin, sportief gezin, ideaal gezin 

Werk I beroep: ambtenaar, middenstander, leraar, kantoormedewerker, huisman 

Vrije tijd : kamperen, thuis klussen, tuinieren 

Woonmotieven: vrij wonen, met veel ruimte, gezelligheid in de buurt, samen de zorg voor de kinderen 

delen 

Mensen in het cluster Stille Luxe vinden de volgende aspecten belangrijk als het gaat over hun woonsituatie: 

vrij wonen, niet te dicht op elkaar, veel ruimte, luxe maar niet zo opzichtig zoals bij de Dynamische 

Individualisten. Bovendien letten deze mensen vaker op het gemak in onderhoud. Daarnaast hecht men veel 

waarde aan gezelligheid in de buurt, een buurt met veel sociale contacten. De mensen in dit cluster wonen in 

veel gevallen in eengezinswoning, gelegen in een buitenwijk van een middelgrote stad of een dorp. Zij 

beschikken vaak over een vrijstaande woning of een hoekwoning uit de middenklasse. Dit in tegenstelling tot 

de Dynamische Individualisten die vaker in een woning uit de hogere prijsklassen wonen. De verhouding 

wooneigenaren versus huurders is onder de oudere huishoudens evenwichtig verdeeld. 

Verankerden: De leeftijdsopbouw van het cluster Verankerden wijkt niet veel af van het gemiddelde, hoewel 

de jongere leeftijdsgroepen enigszins ondervertegenwoordig zijn. Bovendien bevat dit cluster voornamelijk 

huishoudens die zich in de gezin- of post-gezinfase bevinden. Ook qua inkomen komt dit cluster overeen met 

het landelijk gemiddelde, voornamelijk modale gezinsinkomens. Het opleidingsniveau van de mensen die zich 

in dit cluster bevinden is in de meeste gevallen lagere of middelbare beroepsopleiding. 

De Verankerden zijn nauwelijks carrièregericht. Men definieert zichzelf dan ook niet zo zeer in termen van 

werk, maar in termen van het sociale netwerk. Verankerden onderscheiden zich dan ook door hun 

groepsgerichtheid: ze zijn sterk op het eigen gezin gericht en de buurt waarin zij wonen. Dit uit zich enerzijds in 

de kernwaarde 'huiselijkheid', waarbij gedacht moet worden aan termen als wonen, cocooning, ouderwets 

gezellig en gelukkig gezin. Anderzijds speelt ook de kernwaarde 'geborgenheid' (zorgzaamheid) een belangrijke 

rol. Mensen uit dit cluster zijn niet alleen op het gezin gericht, maar ook op de (wijdere) woonomgeving; 

gezelligheid in de directe woonomgeving en het wonen in een buurt met veel sociale contacten zijn voor 

Verankerden belangrijke waarden. Bovendien hebben Verankerden een relatief sterke binding met hun 

woonplaats. De volgende psychografische kenmerken passen bij de Verankerden: 

Karakter: 

levensfase: 

behulpzaam, geïnteresseerd in anderen, zachtaardig, sympathiek, keurig, een beetje 

verlegen 

gehuwd, twee of meer kinderen 

Typering gezin: ouderwets gezellig gezin, gelukkig gezin, warm gezin 

Werk I beroep: hulpverlener, verpleger, huisvrouw, winkelbediende, vrachtwagenchauffeur 

Vrije tijd : rustig thuis zijn, tuinieren, klussen, winkelen, samen uit eten 

Woonmotieven: gezelligheid in buurt, veiligheid, huis staat altijd open voor anderen, is het gelukkigst in eigen 

huis, knus wonen belangrijk, samen de zorg voor de kinderen delen 

De Verankerden hechten veel waarden aan gezelligheid in de directe woonomgeving en het wonen in een 

buurt met veel sociale contacten (' het huis staat altijd open voor anderen'). Bovendien is er vaak sprake van 

een sterke binding met de woonplaats en de kans is groot dat de Verankerde nooit verhuisd is uit de 

geboortestreek omdat men geen contacten met familie, vrienden en kennissen wil verliezen. De Verankerden 
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wonen naar verhouding vaak in een gezellige buurt, gelegen in een buitenwijk van een landelijke gemeente. De 

verhouding tussen woningeigenaren en huurders is in dit cluster evenwichtig verdeeld hoewel de oudere 

huishoudens overwegend huurders zijn. De meeste mensen uit dit cluster wonen in een tussenwoning die qua 

prijsklasse meestal in de middenklasse zit. 

Terugtreders: Het cluster Terugtreders bestaat voornamelijk uit 60-plussers. Maar liefst driekwart bestaat uit 

alleenstaanden. De meeste Terugtreders bevinden zich dan ook in de post-gezinsfase (73%). Qua inkomen 

bevinden mensen uit dit cluster zich voornamelijk in de groepen met een lager dan modaal inkomen. Ook het 

opleidingsniveau is in de meeste gevallen laag. 

Ook dit cluster neemt op de sociologische as een middenpositie in. Men is niet (meer) carrièregericht en ook 

niet (meer) zo gericht op het gezinsleven. De a-normativiteit van dit cluster zit niet zozeer in het afzetten tegen 

geldende normen en waarden maar heeft meer te maken met passiviteit en afhankelijkheid. Terugtreders 

betreft een groep van veelal benedenmodale 'empty nesters' of alleenstaande ouderen met weinig aspiraties 

ten aanzien van de carrière of het privé-leven. De Terugtreder bevindt zich in een (technocratische) 

samenleving waarin het moeilijk is de weg te vinden en overeind te blijven. Een belangrijk gedeelte van de 

maatschappelijke en technologische ontwikkelingen van de afgelopen decennia is aan deze groep voorbij 

gegaan. Men beschikt niet over voldoende mogelijkheden om vooruit te komen of heeft geen perspectief meer 

op een actieve deelname in de samenleving. De volgende psychografische kenmerken passen bij de 

Terugtreders: 

Karakter: 

Levensfase: 

Typering gezln: 

Werk I beroep: 

zachtaardig, kalm, serieus, keurig 

alleenstaand (empty nest) 

niet geschikt voor gezinsleven, gezin waar iedereen zijn eigen gang gaat 

hulpverlener, zonder beroep, huisvrouw/-man, werkloos 

Vrije t ijd: TV kijken, rustig thuis zijn, zwemmen 

Woonmotieven: privacy, trekt zich graag terug in huis, anonimiteit 

In vergelijking met de andere clusters staan de Terugtreders negatief in over wonen met veel ruimte en veel in

en uitloop in huis. De Terugtreders vinden vooral privacy en anonimiteit belangrijke aspecten van hun 

woonsituatie. Tevens hechten zij veel waarde aan een buurt met veel verschillende voorzieningen. Men woont 

bij voorkeur in het centrum van een stad, plaats of dorp waar gewoond, gewinkeld en gewerkt wordt. De 

woning van de Terugtreder betreft gemiddeld vaker een meergezinswoning uit de huursector. 
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