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Gelukkig kunnen we nog alles zelf  

1. Inleiding  

Senioren willen vooral prettig wonen. Met zorg op maat als dat nodig is. De ouderen 

van nu hebben een zeer uitgesproken voorkeur om zelfstandig te blijven. Als second-

best oplossing wordt verhuizen naar een appartement gezien, al dan niet in een 

seniorencomplex. De voorkeuren van ouderen in wonen en zorg zijn de afgelopen 

decennia veranderd. Welke voorkeuren hebben senioren nu zelf voor hun 

wooncarrière? USP Marketing Consultancy heeft eind 2009 een enquête gehouden 

onder (zelfstandig wonende) consumenten van 60 jaar en ouder om hier inzicht in te 

krijgen. Dit artikel is gebaseerd op de resultaten van deze enquête.1 

Toen het rapport Dekker over gewenste veranderingen in het 

zorgverzekeringsstelsel in 1986 verscheen, woonden veel “bejaarden” in een 

verpleeg- of verzorgingshuis: ruim 1 op de 10 van de 65-plusssers. Dat is in bijna 25 

jaar tijd sterk veranderd. Anno 2010 woont nog maar 1 op de 17 van de senioren (65 

jaar en ouder) intramuraal. Terwijl het aantal senioren in die periode sterk is 

gestegen (plus 45%), is het aantal verpleeg- en verzorgingsplaatsen gedaald (min 

15%).  

Drie belangrijke oorzaken zijn daarvoor aan te wijzen. Allereerst heeft de overheid 

planmatig het aanbod van plaatsen in het verzorginghuis sterk omlaag gebracht. 

Daarnaast is het gemakkelijker geworden zorg aan huis te krijgen. Maar vooral de 

wens van deze generatie senioren om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven, is 

cruciaal geweest in deze ontwikkeling. Het was de afgelopen decennia niet meer 

vanzelfsprekend om op de oude dag in het bejaardenhuis te gaan wonen. 

Wat zal er nog meer veranderen in wonen en zorg voor senioren nu binnenkort de 

babyboomers hun AOW gaan krijgen? En bovendien de transformatie van het 

zorgstelsel naar de door Wisse Dekker beoogde uitgangspunten, nagenoeg voltooid 

is. Het heeft lang geduurd, maar de basisverzekering is er en de volledige 

marktwerking in de zorg is zeer nabij. 

 

2. Verhuismotieven 

Een groot gedeelte van de ondervraagde consumenten boven de 60 jaar heeft nog 

geen last van gebreken die met het ouder worden te maken hebben. Ongeveer een 

kwart heeft moeite met huishoudelijke klussen door de gezondheid, 10% maakt 

                                                 
1 Het veldwerk betreffende de cijfers uit dit artikel is verricht in de maanden 

november en december 2009 onder consumenten van 60 jaar en ouder uit het online 

consumentenpanel DeelUwMening.nl. 
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gebruik van hulpmiddelen bij het lopen en slechts 5% heeft moeite met persoonlijke 

verzorging door hun gezondheidsproblemen. Zij houden er echter wel rekening mee 

dat naarmate men ouder wordt, men wel te maken gaat hebben met teruglopende 

gezondheid. Toch gaat de voorkeur van senioren uit naar het zo lang mogelijk 

blijven wonen in de huidige woning. Van de ondervraagde senioren geeft 40% aan 

nooit meer te willen verhuizen. Nog eens bijna een kwart zegt nog meer dan 5 jaar 

in de huidige woning te willen blijven wonen. Men houdt dus wel rekening met 

eventuele gebreken, maar vertaalt dit nog niet direct naar daadwerkelijke 

verhuisplannen.  

Uit ander onderzoek van USP is gebleken dat senioren hun verhuizing vaak zo lang 

mogelijk uitstellen.  

Zij willen namelijk na een eventuele verhuizing enerzijds niets inleveren op hun 

huidige situatie, maar anderzijds ook een woning die uitgerust is op het ouder 

worden. Daarbij mag de prijs ook niet te hoog zijn, omdat men nu vaak goedkoop 

woont (doordat de hypotheek (bijna) is afgelost etc). Men stelt dus hele hoge eisen 

aan de nieuwe woning. Het gevaar van dit uitstel van verhuizing is dat men op den 

duur gedwongen moet verhuizen en op dat moment genoegen moet nemen met wat 

er aangeboden wordt (ook al voldoet dit niet geheel aan de wensen). 

 

De ondervraagde senioren geven aan dat de economische crisis maar een zeer 

geringe invloed op de keuze om wel of niet te verhuizen heeft. Echter uit de vraag 

welke elementen een verhuizing kunnen stimuleren, blijkt wel dat de crisis voelbaar 

gaat worden. De volgende stimulerende elementen worden door senioren zelf het 

meest genoemd: 

1) Aantrekkelijke woningbouwprojecten. 

2) De verkoop van de eigen woning. 

3) Daling van de huurprijzen. 

 

Uit ander onderzoek van USP is eveneens bekend dat het huidige aanbod van 

(senioren)woningen kwalitatief niet aansluit op de vraag. Binnenkort wordt dat 

element nog eens versterkt doordat door de crisis veel nieuwbouwprojecten even 

op de lange baan zijn geschoven. 

 

Dus ook voor senioren wordt verhuizen lastiger. De verkoop van woningen is door 

de crisis dramatisch gedaald. Daarbij komt dat ouderen vaker een woning in het 

iets duurdere prijssegment bewonen. Dat komt de verkoop niet ten goede. Alleen 

een aantrekkende woningmarkt waarin verhuisstromen weer op gang komen, kan 

dit punt oplossen. 

 

Mogelijk vallen de huurprijzen van nieuwbouw de senioren tegen. De huur van een 

nieuw appartement is mogelijk hoger dan hun huidige woonlasten. Bijvoorbeeld 

omdat de hypotheek vaak al afbetaald is, zijn zij relatief lage maandlasten 

gewend. Toch zou je verwachten dat het verzilveren van de huidige koopwoning, 

een ruimer budget voor huren creëert. 
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3. Woon- en zorgwensen 

De voorkeur voor een bepaald type woning van de senioren die uit zichzelf zeggen 

nog wel een keer te willen verhuizen, is als volgt: 

Woonvorm Voorkeur van 

Seniorenwoning 43 % 

Appartement 38 % 

Eengezinswoning 7% 

Verzorgingshuis 2% 

Anders/geen mening 10% 

 

Zelfstandig dus. Als het niet in de eigen woning kan, dan in een seniorenwoning of 

appartement. En hoewel de helft van de senioren een eigen woning bezit, zijn ze 

over hun voorkeur voor huren ook heel duidelijk. De senioren willen na verhuizing 

liever huren (59%) dan kopen (18%). 

Een ander opvallend aspect in de woonwens is een sterke voorkeur om in complexen 

te wonen waar ook veel andere senioren wonen. Van de ondervraagde senioren 

geeft 70% aan het liefst met leeftijdsgenoten in een complex te wonen. 

De locatie van de woning is daarbij wel bepalend of men er wil wonen. Voor 

ouderen is de infrastructuur (voorzieningen e.d.) rondom het complex zeer 

belangrijk. Winkels, openbaar vervoer, maar ook zorgvoorzieningen, moeten op 

loopafstand bereikbaar zijn. 

Wanneer men verzorging of verpleging nodig gaat hebben, wil men die graag in een 

zelfstandige woning (de eigen woning of een appartement met zorg).  

De schaal waarop zorg wordt geleverd, is voor bijna de helft van de ondervraagde 

senioren belangrijk. Men heeft dan de voorkeur voor kleinschalige zorg. Belangrijk 

om te weten is echter dat minder dan 10% denkt deze vorm van kleinschalige zorg 

en wonen in het huidige aanbod te kunnen vinden. Dit sluit aan bij de conclusie uit 

het vorige onderdeel dat het aanbod kwalitatief niet goed aansluit op de vraag.  

 

4. Behoefte aan diensten  

De verwachte behoefte aan diensten in een appartementencomplex voor senioren is 

groot! Vooral voor de zeer praktische ondersteuning, hand- en spandiensten (in geel 

gemarkeerd), is de belangstelling groot.  
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De vraag naar diensten Behoefte 

Vast aanspreekpunt voor klachten/vragen 85% 

Huismeester 71% 

Huishoudelijke hulp 71% 

Klussendiensten 69% 

Personenalarmering 68% 

Vervoerservice / taxicentrale 63% 

Fysiotherapie 49% 

Verhuisservice 48% 

Entertainment 48% 

Verpleegkundige zorg 46% 

Boodschappenservice 40% 

Persoonlijke zorg 39% 

Pedicure aan huis 38% 

Luxe maaltijden thuis 34% 

Stomerij- en wasservice 33% 

Kapper aan huis 31% 

Strijkservice 29% 

Administratieve ondersteuning 25% 

Verzekeringen 23% 

Luxe maaltijden in restaurant 22% 

Iemand die meegaat boodschappen doen 18% 

Iemand die meegaat naar theater ed 16% 

Opticien aan huis 15% 

Schoonheidsspecialiste aan huis 9% 

 

Maar zoals uit bovenstaande tabel blijkt, lijkt ook ander zorg- en dienstenaanbod op 

veel interesse te kunnen rekenen. De dienstenmarkt voor senioren en zorg aan huis 

hebben een groot groeipotentieel, mits uiteraard betaalbaar. 

Daarbij zou meer aandacht moeten komen voor de sterk per wijk verschillende 

vergrijzing of verwachte vergrijzing. Het lijkt dat overheden, verzekeraars en 

aanbieders van wonen, welzijn en zorg te weinig oog hebben voor de ontwikkelingen 

op het kleinere schaalniveau. Dat kan tot miskleunen in het aanbod van zorg en 

diensten leiden. 
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5. Zorg verzekerd? 

Hoe bekend zijn senioren met de veranderingen in de AWBZ-zorg? Is men vertrouwd 

met de nieuwe verzekeringsterminologie en -producten? 

Weet u wat de volgende verzekeringsbegrippen voor zorg betekenen?  ja 

Persoongebonden budget 82% 

Volledig Pakket thuis  28% 

Intramuraal verblijf 26% 

Zorgzwaartepakket  23% 

 

Het persoonsgebonden budget blijkt inmiddels zeer goed ingeburgerd te zijn. Maar 

voor nieuwe begrippen en producten in de zorgverzekering (volledig pakket thuis en 

zorgzwaartepakket) is dat veel minder het geval. Bovendien zijn de papierwinkel en 

de onduidelijkheid over waar men voor welke zorg aan moet kloppen een doorn in 

het oog van veel ouderen. 

Opvallend is dat veel senioren zelf betrokken willen zijn bij de besteding van 

zorggelden. De vraag is echter of senioren ook de kennis en kunde hebben om dit 

zelf te doen. Deze mening van de senioren lijkt haaks te staan op de ontwikkeling 

waarbij verzekeraars meer en meer alles zelf met de zorgaanbieders rechtstreeks 

willen afrekenen. Hier ligt dus zeker een kans voor verzekeraars in het aanbieden 

van flexibel in te richten zorgverzekeringspakketten. Laat de senioren zelf kiezen! 

Gewenste verzekeringsvorm  

Zorg in natura in verpleeg- of verzorgingshuis  
(verzekering betaalt aan zorgorganisatie) 

16% 

Verpleging of verzorging in eigen huis  
(verzekering betaalt aan zorgorganisatie) 

29% 

Zorg op maat thuis (verzekering geeft u het budget) 28% 

Geheel zelf betalen en een (deel) van de kosten achteraf 
declareren 

9% 

Anders 1% 

Geen mening 17% 

 

  



 

6 
 

 

 

6. Conclusies 

Senioren zullen in de toekomst nog langer zelfstandig blijven wonen, ook bij een 

toegenomen zorgvraag. Dan is er de voorkeur voor zelfstandig wonen in een 

appartementen- of seniorencomplex, liever dan in het verzorgings- of verpleeghuis. 

Binnen twintig jaar zal nog maar 1 op de 25 van de 65-plussers intramuraal wonen. 

In de nieuwbouwopgave voor de komende jaren lijkt het verstandig meer aandacht 

aan de woonwensen van ouderen te besteden. In de komende 30 jaar neemt het 

aantal 65-plussers met 1,5 miljoen mensen toe. Belangrijke aandachtspunten in die 

bouwopgave zijn: toegankelijke appartementen, substantieel aandeel 

huurwoningen, betaalbaarheid, beperkte schaal van het aantal woningen per 

complex en kleinschalige intramurale woonzorg. 

Woon- en zorgaanbieders moeten meer aandacht besteden aan het aanbod van 

diensten en zorg in een wijk als daar veel senioren (komen te) wonen. Het diensten- 

en zorgaanbod in wooncomplexen met veel senioren dient veel meer aandacht te 

krijgen. De economische betekenis van de vraag naar diensten wordt nog sterk 

onderschat. Zowel in de wijk als in wooncomplexen moeten woon- en 

zorgaanbieders veel beter bereikbare, vaste aanspreekpunten inbedden. Daarmee 

kan het economisch draagvlak voor de infrastructuur van diensten en zorg 

aanzienlijk worden versterkt. 

Voor de komende jaren zijn voor senioren, in samenhang met wonen en zorg, drie 

marktsegmenten van betekenis: 

1. Volledig gezond, maar wel al zekerheid op zorg; 

2. Minder vitaal en behoefte aan diensten en zorg; 

3. Zorgbehoeftig, vraag naar zorg is doorslaggevend. 

 

De voorlichting over welke AWBZ-zorg beschikbaar is (zorgzwaartepakketten, 

volledig pakket thuis of intramurale woonzorg), behoeft dringend verbetering en 

meer bekendheid onder ouderen. Daarnaast dienen ouderen een grotere 

keuzevrijheid in de vorm van de verzekeringsaanspraken te krijgen. Zij moeten zelf 

kunnen beslissen of de zorg in natura of in geld wordt verstrekt en niet de 

verzekeraar. De contracteerplicht die de verzekeraars met de zorgaanbieders 

hebben, stimuleert tot intramuraal wonen en is een rem op de verbreding van de 

zorg thuis. De vraag van de klanten/cliënten zelf staat nog steeds onvoldoende 

centraal. 
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