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Crisis nauwelijks invloed op verhuisgeneigdheid 55-plusser 
Wel zorgen over verkoop huidige woning 

 

Rotterdam – 15 Juni 2009. De gevolgen van de crisis op de woningmarkt lijken aan de 55-plusser voorbij 

te gaan. Maar liefst 92% zegt dat de economische crisis geen invloed heeft op de verhuisgeneigdheid. 

Slechts 3% van de 55-plussers zegt de verhuizing door de crisis uitgesteld te hebben, dit zijn met name 

55-plussers met een koopwoning. Van alle 55-plussers zegt 1% door de crisis juist sneller te willen 

verhuizen. Dit blijkt uit onderzoek dat USP Marketing Consultancy heeft uitgevoerd. 

 

Crisis nauwelijks invloed op verhuisgeneigdheid 

Ook voor de crisis was de verhuisgeneigdheid van 55-plussers al laag. Hier liggen een aantal redenen aan ten 

grondslag: 

• Veel senioren zitten nog in een ontkenningsfase qua lichamelijke gesteldheid en zorgbehoefte en de 

invloed daarvan op hun woonsituatie. Gemiddeld denkt men tot boven hun 80e jaar in de huidige 

(zelfstandige) woning te kunnen blijven wonen. Dit terwijl dit voor een groot deel van de senioren niet 

mogelijk zal zijn vanwege beperkte aanpasmogelijkheden van de woning (trappen, sanitair, toegang 

woning etc.), de beperkte (zorg)voorzieningen in de omgeving en eventueel de permanente 

zorgnoodzaak. 

• Senioren zijn kritisch voor wat betreft hun (toekomstige) woonsituatie. Men is pas bereid de huidige 

woning te verlaten als óf men echt niet anders kan óf er een woning wordt aangeboden die aan alle 

eisen en wensen voldoet. En deze eisen zijn hoog. Men woont vaak al lange tijd in de huidige woning 

(waardoor in veel gevallen de maandlasten laag zijn) en zolang er nog geen zorgbehoefte is voldoet 

deze nog prima, men zal deze woning dus niet zomaar voor een ‘mindere’ woning verlaten. 

• De overheid stimuleert senioren zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woning te blijven wonen. 

 

Wanneer deze groep dan ook gevraagd wordt naar de effecten van de crisis op de verhuisgeneigdheid zegt 92% 

dat dit geen invloed heeft. Slechts 3% van de 55-plussers zegt de verhuizing door de crisis uitgesteld te hebben 

en 1% zegt door de crisis juist sneller te willen verhuizen. Bij 55-plussers met een koopwoning ligt het percentage 

dat zegt de verhuizing uitgesteld te hebben door de crisis iets hoger (4%). Dit zijn logischerwijs wel de 55-

plussers die nog enigszins verhuisgeneigd zijn.  

 

Wel zorgen over verkoop woning en dalende huizenprijzen 

Van de 55-plussers met een eigen woning zegt 20% zich wel eens zorgen te maken over de verkoop van de 

woning en de dalende huizenprijzen. Zonder maatregelen kan dit er toe leiden dat senioren nog langer in hun 

huidige woning blijven waardoor doorstroming verder stagneert óf de woning (uit noodzaak) verkopen voor een 

lagere prijs en dus voor een eventuele nieuwe woning minder te besteden hebben. Ook voor deze groep zijn 

garantie- of stimuleringsmaatregelen dus van belang om weer enigszins beweging in de markt te krijgen. 

 

Weinig zorgen over tekort aan geschikte woningen door stagnatie in woningbouwproductie 

Uit eerder onderzoek van USP is gebleken dat senioren het huidige aanbod van seniorenwoningen niet als goed 

genoeg beschouwen. Men mist variatie en keuzemogelijkheden en dit ziet men als belemmering om te verhuizeni. 

Men maakt zich echter op dit moment nauwelijks zorgen over een tekort aan geschikte woningen door de 
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stagnatie in de woningbouwproductie. Slechts 4% van de senioren geeft dit aan wanneer naar de belangrijkste 

zorgen naar aanleiding van de crisis wordt gevraagd. Men maakt zich in het huidige economische klimaat meer 

zorgen over de hoogte van de pensioensuitkering en de bezuinigingen op de AWBZii.  

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 

USP Marketing Consultancy, Afdeling Wonen, Welzijn en Zorg 

Ir. Veerle Forschelen-Janssen 

Telefoon: 010-2066900 

E-mail: forschelen@usp-mc.nl   

Website: http://www.usp-mc.nl 

 

Technische achtergrond/verantwoording: 

Voor het onderzoek van USP Marketing Consultancy zijn ruim 350 online enquêtes afgenomen onder leden 

van het panel DeelUwMening.nl. De enquêtes zijn afgenomen in de maand april 2009. In het panel is met 

name de groep 55-75 jaar vertegenwoordigd. Er is een representatieve steekproef op basis van 

huishoudsituatie (alleenstaand/ samenwonend), huidige woonsituatie (huur/koop en stad/dorp/platteland) 

en inkomen.  

 

De vraagstelling die ten grondslag ligt aan dit persbericht is als volgt: 

- Hoeveel jaar denkt u nog te blijven wonen in uw huidige woning? 

- Heeft de economische crisis invloed op uw verhuisgeneigdheid? 

 
                                                           
i Zie ook eerder verschenen artikel: ‘Verzorgingstehuis uit den boze; maar wat zijn alternatieven?’  

http://www.usp-mc.nl/uspdate.php?maand=apr&jaar=2009&page=WWZ 
ii Zie ook eerder verschenen artikel: ‘Hoogte pensioensuitkering grootste zorg onder senioren door crisis’ 

http://www.usp-mc.nl/uspdate.php?maand=mei&jaar=2009&page=WWZ 


