
 

 

Meerderheid jonge senioren denkt oud te kunnen worden in de huidige woning 
 

Rotterdam – 16 mei 2006. Van de senioren tussen de 55 en 65 jaar denkt 56% in de huidige woning oud te 

kunnen worden, met of zonder aanpassingen. De geschiktheid van de woningen wordt echter veelal overschat. 

Twee derde van deze woningen heeft namelijk ofwel trappen in de woning, ofwel trappen om de woning te 

bereiken.  

 

Dit blijkt uit het continue onderzoek Woonkennis.nl van USP Marketing Consultancy. Het onderzoek is per 

telefoon en internet uitgevoerd onder ruim 2.200 Nederlanders. Deze steekproef is representatief voor de 

Nederlandse woonconsument. Het onderzoek is gevalideerd op leeftijd, inkomen en toegang tot internet. 

 

Verhuisgeneigdheid 

Van de jonge senioren is 35% van plan om binnen nu en 10 jaar nog een keer vrijwillig te gaan verhuizen. 

Hierdoor ontstaat een vraag naar ongeveer 389.000 geschikte woningen voor deze doelgroep. De overige 65% 

wil het liefst oud worden in de huidige woning. Deze 65% is op te splitsen in drie groepen:  

1) Een groep die van mening is dat, wanneer men gebreken krijgt, men zonder aanpassingen in de huidige 

woning kan blijven wonen (26%). 

2) Een groep die van mening is dat, wanneer men gebreken krijgt, men met aanpassingen in de huidige 

woning kan blijven wonen (30%). 

3) Een groep die aangeeft, indien men gebreken krijgt te moeten verhuizen (9%). 

 

Inzicht in behoefte aan woningaanpassing Percentages 

Vrijwillig verhuizen binnen 10 jaar 35% 

Niet verhuizen binnen 10 jaar en geen aanpassing nodig 26% 

Niet verhuizen binnen 10 jaar en aanpassing nodig 30% 

Indien men gebreken krijgt moet men verhuizen  9% 

Bron: Woonkennis.nl. 

 

Woningaanpassing 

In totaal is derhalve 56% van de jonge senioren van mening met of zonder aanpassingen in de huidige woning 

oud te kunnen worden. Wanneer gekeken wordt naar de huidige woonsituatie van deze groep, dan blijkt dat een 

ruime meerderheid, namelijk 66%, trappen heeft in de woning of trappen moet lopen om de huidige woning te 

bereiken (bv. een portiekwoning). De mensen die hebben aangegeven met aanpassingen in de woning te 

kunnen blijven wonen geven ook met name aan een traplift nodig te hebben. Deze aanpassingen worden 

geregeld via de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Aan deze aanpassingen zijn financiële grenzen gesteld. 

Gemeenten bepalen of de aanpassing mogelijk of noodzakelijk is. In de praktijk blijkt dan dat in sommige 

gevallen verhuizen naar een aangepaste woning beter is. Hierdoor zal een deel van de groep die graag oud zou 

willen worden in de huidige woning, toch op zoek gaan naar een nieuwe woning, waardoor de vraag naar 

toegankelijke woningen in de praktijk nog groter zal blijken te zijn. 

  

 



 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

USP Marketing Consultancy 

Drs. Sandy van Marrewijk 

Telefoon: 010-2066900 

E-mail: marrewijk@usp-mc.nl 

Internet : www.usp-mc.nl of www.woonkennis.nl 

 

Over Woonkennis.nl 

Woonkennis.nl is een initiatief van USP Marketing Consultancy. Woonkennis.nl is een continue woonmonitor die 

ieder kwartaal de mening en het gedrag van de Nederlandse woonconsument onderzoekt op ander andere de 

volgende aspecten: verhuisgeneigdheid, klusgedrag, media en oriëntatiegedrag, woonservices, leefbaarheid, 

wensen/gedrag van starters en wensen/gedrag van senioren.   


