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1  INLEIDING

De bevolking van Nederland zal in de komende veertig jaar vergrijzen. Dit proces is al enige tijd aan
de gang, maar zal na de eeuwwisseling versnellen. De groei van het aantal hoogbejaarden gaat dan
samen met een stabilisering van de omvang van de totale bevolking. Het aantal ouderen (55 jaar en
ouder) zal vanaf 2030 af gaan nemen. Op grond hiervan moet worden verwacht dat de vraag van
ouderen naar voorzieningen in de komende veertig jaar aanzienlijk zal toenemen en daarna op basis
van demografische ontwikkelingen weer zal dalen.

Echter, niet alleen naar omvang zal de groep ouderen anders zijn dan nu het geval is, ook de ken-
merken van oudere huishoudens zullen in de eerste helft van de eenentwintigste eeuw verschillen van
die van nu. Daarbij kan gedacht worden aan de samenstelling van de huishoudens, het inkomens-
niveau, het opleidingsniveau, de arbeidsparticipatie, de tijdsbesteding, het patroon van normen en
waarden, de gezondheidssituatie, enzovoort. Daarnaast is de beeldvorming in de maatschappij over de
rol van de ouderen in de samenleving van belang. Elk van deze kenmerken kan van invloed zijn op
de woonsituatie van ouderen. Hierbij moet de woonsituatie breed worden opgevat: niet alleen de
woning is van belang, maar ook de woonomgeving en de locatie van de woning in fysieke (ligging ten
opzichte van voorzieningen) en sociale zin (ligging ten opzichte van sociale netwerken, kinderen). 

Deze demografische en sociaal-culturele aspecten kunnen tot gevolg hebben dat de woonbehoefte van
toekomstige ouderen er aanzienlijk anders uitziet dan die van de huidige ouderen. Het feit dat de
uitgangssituatie van de toekomstige ouderen een andere is dan die van de huidige, speelt hierbij
tevens een rol. Deze zogenoemde cohortspecifieke kenmerken kunnen zowel te maken hebben met de
persoonlijke kenmerken, bijvoorbeeld opleidingsniveau, als met de woonsituatie, bijvoorbeeld
eigendomsverhouding. Van beide hier genoemde voorbeelden is bekend dat ze bij de ouderen sterk
zullen veranderen in de komende decennia. 

Om een beeld te krijgen van de toekomstige woon- en leefsituatie van ouderen, is het noodzakelijk
inzicht te hebben in de ontwikkelingen van de demografische en sociaal-culturele factoren die hier
van invloed op zijn. In deze verkenning, die in opdracht van het ministerie van VROM is uitgevoerd,
wordt aan elk van deze factoren apart aandacht besteed. 
Deze verkenning begint met een beschrijving van de ontwikkeling van de woonsituatie van ouderen
tussen 1981 en 1994 (hoofdstuk 2). Vervolgens wordt ingegaan op de ontwikkelingen in hun gedrag
op de woningmarkt (hoofdstuk 3). Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan de relatie tussen
validiteit en verhuisgedrag, en aan de ruimtelijke aspecten van verhuisgedrag. 
In hoofdstuk 4 worden de demografische ontwikkelingen voorzover deze ouderen betreffen, beschre-
ven. Ontwikkelingen in de bevolking, de huishoudens en de regionale bevolking komen aan de orde.
In hoofdstuk 5 komen de sociaal-culturele ontwikkelingen uitgebreid aan de orde. Hierbij is er
aandacht voor ontwikkelingen in het opleidingsniveau, de validiteit, de sociaal-economische positie
van ouderen, de arbeidsparticipatie van de jongere ouderen, tijdsbesteding en mobiliteit, sociale
veiligheid en ten slotte voor de beeldvorming omtrent ouder worden en ouderdom. De behandeling
van de diverse onderwerpen in dit hoofdstuk is tamelijk uiteenlopend. Dit komt enerzijds door de aard
van het beschikbare materiaal, anderzijds doordat er verschillende auteurs aan hebben meegewerkt.
Soms gaat de analyse niet verder dan een historische beschouwing, soms is er een prognose gemaakt,
soms zijn scenario's bedacht.
In hoofdstuk 6 staat de toekomst centraal. Eerst wordt de micromodelbevolking beschreven, een
model dat de basis vormt van dit rapport. In dit model wordt op basis van demografische prognoses
(geslacht, leeftijd, huishoudenssamenstelling, stedelijkheidsgraad van de woonplaats) en een
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prognose van het opleidingsniveau de toekomstige samenstelling van de bevolking voorspeld. 
Met behulp van dit model worden uitspraken gedaan over de woonsituatie van ouderen in de
toekomst. Omdat in dit model maar een beperkt aantal sociaal-culturele ontwikkelingen worden
meegenomen, is er ook een kwalitatieve analyse uitgevoerd, waarmee de relatie tussen de sociaal-
culturele ontwikkelingen en het wonen van ouderen in de toekomst wordt gelegd. 
Deze verkenning wordt afgesloten met een slotbeschouwing (hoofdstuk 7), waarin de relatie tussen
vergrijzing en de woningmarkt centraal staat.
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2  ONTWIKKELINGEN IN DE WOONSITUATIE VAN OUDEREN, 1981-1994

In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen in de woonsituatie van ouderen beschreven in retro-
spectieve zin. Eerst komen de ontwikkelingen tussen 1981 en 1994 aan de orde (§ 2.1). In deze
paragraaf wordt ingegaan op de aard van de ruimte en de kwaliteit van de woning, de eigendoms-
verhouding en de woonlasten. Aan de ontwikkelingen in het verhuisgedrag wordt in het volgende
hoofdstuk aandacht besteed. 
In paragraaf 2.2 wordt een vergelijkbare analyse gepresenteerd, maar dan met geboortejaarcohorten
als uitgangspunt. Het doel hiervan is de woonsituatie van ouderen te volgen met behulp van een
pseudo-panel. 
In paragraaf 2.3 wordt het woonmilieu van ouderen beschreven. Hiervoor is slechts een meetjaar
beschikbaar (1994). Een aantal kenmerken van de buurt waarin ouderen wonen, zoals de woning-
voorraad en het voorzieningenniveau, passeren de revue. Tevens is er aandacht voor veiligheid en
overlast in de buurt. 

2.1 De woonsituatie van zelfstandig wonende ouderen, 1981-1994

In deze paragraaf komen eerst de ontwikkelingen in de kwaliteitskenmerken aan de orde, zoals het
woningtype, het bouwjaar en de ruimte in de woning. Vervolgens wordt het verloop van de woon-
lasten van huurders en eigenaren-bewoners beschreven. 

2.1.1 Woningkenmerken

Het grootste deel van de ouderen woont in een reguliere woning (zie tabel 2.1). Naarmate mensen
ouder zijn, wonen zij vaker in een meer op ouderen toegesneden woning, die hier met de algemene
term ouderenwoning wordt aangeduid. Het gaat hierbij om zelfstandige ouderenhuisvesting, geen
intramurale huisvesting. Er is een duidelijk verschil tussen ouderen in een- en in meerpersoons-
huishoudens. Eenderde van de alleenstaanden ouder dan 75 jaar woont in een ouderenwoning, bij de
meerpersoonshuishoudens in dezelfde leeftijdscategorie is dat niet meer dan 16%. 
Het aandeel ouderen dat in een ouderenwoning woont, is tussen 1981 en 1994 fors toegenomen.
Vooral bij de 75-plussers is dat het geval.  

In 1994 woont tweederde de mensen ouder dan 55 jaar, in een eengezinswoning (zie tabel 2.1). De
overigen wonen in een flat- of etagewoning, waarvan tweederde in een woning die op de begane
grond ligt of bereikbaar is met een lift. Dit betekent dat een klein deel (12%) de eigen voordeur alleen
via een trap kan bereiken. Dit is van belang omdat ouderen vaak eerst problemen krijgen met
traplopen, voordat zich andere beperkingen voordoen. De toegankelijkheid is iets toegenomen: in
1981 woonde nog 17% van de 55-plussers in een flat die niet op de begane grond lag en niet voorzien
was van een lift. 
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Tabel 2.1 Aard en bouwwijze van de woning naar leeftijd en huishoudenssamenstelling, 1981-1994 (per leeftijdsgroep
verticaal gepercenteerd)

eenpersoonshuishouden meerpersoonshuishouden totaal
55-64 jr 65-74 jr $ 75 jr  55-64 jr  65-74 jr $ 75 jr $ 55 jr

gewone woning 1981 96 89 80 99 96 90 94
1985 97 88 74 99 96 87 92
1990 96 88 73 99 95 85 92
1994 95 84 66 99 94 84 89

ouderenwoning 1981 4 11 20 1 4 10 6
1985 3 12 26 1 4 13 8
1990 4 12 27 1 5 15 8
1994 5 16 34 1 6 16 11

eengezinswoning 1981 50 48 46 77 70 65 64
1985 51 53 46 80 73 63 66
1990 51 51 46 82 74 66 66
1994 54 52 42 84 75 63 66

flat op begane grond 1981 9 12 14 4 6 9 8
1985 9 9 12 4 6 7 7
1990 8 10 11 3 6 7 6
1994 9 11 12 3 5 9 7

flat met lift 1981 15 15 21 5 8 13 11
1985 17 17 27 6 9 16 13
1990 14 20 30 6 10 16 14
1994 18 20 32 5 11 18 14

flat zonder lift 1981 26 25 19 14 15 13 17
1985 24 21 15 10 12 14 14
1990 27 18 14 10 11 11 14
1994 20 17 13 8 8 10 12

Bron: CBS (diverse WBO's) SCP-bewerking

Wanneer onderscheid gemaakt wordt naar leeftijd en samenstelling van het huishouden, blijken er
grote verschillen te zijn. Oudere meerpersoonshuishoudens wonen veel vaker in een eengezinswoning
dan alleenstaande ouderen. Bijna twee derde van de meerpersoonshuishoudens waarin in ieder geval
een van de twee partners ouder is dan 75 jaar, woont in een eengezinswoning. Dit aandeel is tussen
1981 en 1994 vrijwel niet gewijzigd. Bij de paren jonger dan 75 jaar is er wel een toename van het
aandeel eengezinswoningen te zien. Niet minder dan 84% van de meerpersoonshuishoudens in de
leeftijd 55-64 jaar woont in 1994 in een eengezinswoning. 
Bij de alleenstaanden ligt dit aandeel aanmerkelijk lager. Van de jongste leeftijdsgroep woont ruim de
helft in een eengezinswoning. Dit aandeel neemt af naarmate men ouder is. Maar ook hier is
hetzelfde patroon aanwezig, de jongere alleenstaanden wonen in 1994 vaker in een eengezinswoning
dan in 1981. De alleenstaande ouderen zijn vooral vaker gaan wonen in een flatwoning die met een
lift bereikbaar is. In elk van de leeftijdscategorieën is er een toename, het meest in de oudste groep.
Dit houdt nauw verband met de ouderdom van de woning. Voor 1945 was een lift bij een woning iets
uitzonderlijks, maar ook daarna heeft het nog lange tijd geduurd voordat een lift tot de normale
uitrusting van gestapelde woningbouw is gaan behoren. Pas vanaf het midden van de jaren zestig
werd de bouw van een lift gebruikelijk bij flats van vier lagen of meer. Het feit dat er tot die tijd
vooral portiekwoningen werden gebouwd, was hiermede debet aan. Het is immers niet rendabel een
lift per zeven of acht huishoudens te installeren. De opkomst van de galerijflat heeft de mogelijk-
heden voor de plaatsing van een lift sterk verbeterd.  
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Tabel 2.2 Bouwjaar van de woning naar leeftijd, 1981-1994 (per leeftijdsgroep verticaal gepercenteerd)

55-64 jaar 65-74 jaar $ 75 jaar totaal $ 55 jaar

< 1945 1981 34 39 42 38
1985 28 33 35 31
1990 25 26 32 27
1994 24 22 26 24

1945-1964 1981 38 32 28 34
1985 37 32 28 33
1990 34 34 27 32
1994 29 33 24 29

1965-1979 1981 26 27 29 27
1985 29 28 32 30
1990 31 28 30 29
1994 33 29 31 31

1980 en later 1981 2 2 1 1
1985 6 7 5 6
1990 11 13 12 12
1994 14 17 20 17

Bron: CBS (diverse WBO's) SCP-bewerking

De woningvoorraad verjongt zich. Dit komt vooral door de omvangrijke nieuwbouw van de afgelopen
decennia, er is maar weinig gesloopt in de afgelopen jaren. Dit ziet men terug in het bouwjaar van de
woningen van ouderen (zie tabel 2.2). Woonde in 1981 nog ruim eenderde in een woning gebouwd
voor 1945, in 1994 bedroeg dat aandeel nog geen kwart. Vooral bij de ouderen boven de 75 jaar is dit
aandeel fors afgenomen. 
De grote toename wordt in de nieuwere voorraad gevonden. Vooral de ouderen van boven de 75 jaar
wonen nu vaak in een woning die is gebouwd na 1980. Een groot aandeel heeft moeten kiezen voor
een woning die beter is afgestemd op de minder wordende validiteit. Dergelijke woningen zijn in
allerlei vormen en gedaanten gebouwd in de afgelopen jaren. Veel ouderen hebben, gedwongen door
afnemende validiteit en wellicht ook door de stadsvernieuwing, de vooroorlogse woning ingeruild
voor een nieuwe woning.

Men zou kunnen verwachten dat de ouderen hierdoor gemiddeld genomen ook in een ruimere woning
terecht zijn gekomen. Dit is maar zeer ten dele het geval. Wanneer het aantal kamers als maatstaf
voor de ruimte in de woning wordt genomen, is er een zeer beperkte toename te constateren (zie tabel
2.3). Het aandeel ouderen dat woont in kleine woningen met een of twee kamers, is iets afgenomen en
er is een lichte toename van het aandeel ouderen in grote woningen met vijf kamers of meer. 
Het aantal kamers per persoon is meer toegenomen dan op grond van de toename van het aantal
kamers verwacht kan worden. Dit vindt zijn oorzaak in een toename van het aandeel alleenstaanden.
Als gecorrigeerd wordt voor de omvang van het huishouden, zijn de ouderen er dus wel iets op
vooruitgegaan in woonruimte tussen 1981 en 1994. 
Het is echter maar de vraag of ouderen wel groter willen wonen, in de vorm van meer kamers in de
woning. Later in dit hoofdstuk zal blijken dat ouderen zich bij verhuizing juist minder kamers
wensen dan zij op dat moment hebben. Het aantal kamers is vooral een probleem in de specifiek op
ouderen afgestemde woningen, die vaak niet meer dan een of twee kamers tellen. Dit probleem werd
in de ouderenrapportage van 1996 gesignaleerd (SCP 1996). 
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Tabel 2.3 Aantal kamers in de woning en aantal kamers per persoon naar leeftijd, 1981-1994 (per leeftijdsgroep verticaal
gepercenteerd en gemiddeld)

55-64 jaar 65-74 jaar $ 75 jaar totaal $ 55 jaar

1 of 2 kamers 1981 7 17 33 16
1985 6 15 33 15
1990 6 14 31 14
1994 6 12 31 14

3 of 4 kamers 1981 57 60 51 57
1985 58 60 51 57
1990 56 60 52 57
1994 57 62 53 57

5 kamers of meer 1981 36 23 17 27
1985 37 25 16 28
1990 39 26 17 29
1994 38 27 16 28

aantal kamers per persoon
(gemiddeld) 1981 2,1 2,4 2,5 2,3

1985 2,2 2,6 2,6 2,4
1990 2,3 2,6 2,6 2,5
1994 2,4 2,6 2,7 2,5

Bron: CBS (diverse WBO's) SCP-bewerking

Tabel 2.4 Oppervlakte van de woonkamer in vierkante meters naar leeftijd, 1981-1994 (per leeftijdsgroep verticaal
gepercenteerd)

55-64 jaar 65-74 jaar $ 75 jaar totaal $ 55 jaar

< 30 m 1981 63 70 79 692

1985 58 65 77 64
1990 53 61 72 60
1994 49 59 69 57

30-39 m 1981 24 21 15 212

1985 28 24 17 24
1990 30 27 21 27
1994 32 27 22 28

40 m  of meer 1981 12 9 6 102

1985 15 11 6 12
1990 17 12 8 13
1994 19 14 9 15

Bron: CBS (diverse WBO's) SCP-bewerking

Een ander aspect van ruimte in de woning is de grootte van de woonkamer. Dit is een belangrijke
component in de uitstraling van de woning. Een grote woonkamer staat voor luxe en status. Voor
ouderen is het aantal kamers dan wel minder van belang, je kunt er immers maar in één tegelijk zijn,
de woonkamer moet geschikt zijn om een veelheid aan activiteiten in te kunnen verrichten. 
Het aandeel ouderen dat in een woning met een grote woonkamer woont, is fors toegenomen (zie
tabel 2.4). Woonde in 1981 31% in een woning met een woonkamer groter dan dertig vierkante
meter, in 1994 is dat al 43%. In elk van de leeftijdsgroepen heeft deze toename plaatsgevonden, het
meest bij de jongere ouderen.
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Tabel 2.5 Woningkwaliteit naar leeftijd en huishoudenssamenstelling, 1981-1994 (gemiddeld aantal kwaliteitspunten)

55-64 jaar 65-74 jaar $ 75 jaar totaal $ 55 jaar

alle huishoudens 1981 128 114 100 117
1985 126 113 95 115
1990 130 118 100 119
1994 137 124 106 125

eenpersoonshuishoudens 1981 106 100 92 98
1985 105 102 89 98
1990 109 105 92 101
1994 114 110 99 107

meerpersoonshuishoudens 1981 134 123 111 127
1985 132 121 107 125
1990 137 126 113 130
1994 145 134 120 137

Bron: CBS (diverse WBO's) SCP-bewerking

De in deze paragraaf beschreven kenmerken maken onderdeel uit van de kwaliteit van een woning.
Om dit alles onder een noemer te kunnen brengen, is er door het SCP een simulatie gemaakt van het
woningwaarderingsstelsel dat in de huursector wordt gebruikt om de huur vast te stellen. Naast
bouwwijze, ouderdom en grootte van de woning zijn in deze kwaliteitswaardering ook het sanitair, de
isolatie, de buitenruimte en dergelijke opgenomen. Deze simulatie is voor alle woningen uitgevoerd. 
De uitkomsten van de simulatie laten zien dat de woningkwaliteit lager is naarmate mensen ouder
zijn (zie tabel 2.5). Deels komt dit doordat oudere mensen in oudere woningen wonen, maar meer
nog is de kleinere omvang van de woning de oorzaak. Het aandeel kleine woningen is het hoogst bij
de mensen ouder dan 75 jaar. Ook wanneer onderscheid gemaakt wordt naar de omvang van het
huishouden blijven de verschillen echter evident. 
De toenemende woningkwaliteit, die al uit de deelaspecten van de woningkwaliteit naar voren kwam,
wordt in de simulatie van de kwaliteitspunten bevestigd. Nieuwere woningen, grotere woningen en bij
de jongere ouderen vaker een eengezinswoning, leiden ertoe dat het gemiddeld aantal
kwaliteitspunten is toegenomen tussen 1981 en 1994. 

Tabel 2.6 Ouderen in woningen met lage kwaliteit  naar leeftijd en huishoudenssamenstelling, 1981-1994 (in procenten)a

55-64 jaar 65-74 jaar $ 75 jaar totaal $ 55 jaar

alle huishoudens 1981 16,7 28,5 44,7 26,9
1985 16,0 24,8 45,1 25,3
1990 12,9 21,0 38,8 21,8
1994 11,3 17,4 34,1 19,2

eenpersoonshuishoudens 1981 35,7 43,8 54,9 45,9
1985 35,7 36,3 54,2 42,7
1990 29,4 32,9 47,6 37,6
1994 26,8 28,6 41,5 33,3

meerpersoonshuishoudens 1981 12,2 18,9 30,1 16,8
1985 10,5 16,9 29,3 15,0
1990 7,7 12,8 23,3 11,6
1994 6,1 9,4 19,5 9,2

Percentage van de desbetreffende leeftijdsgroep en huishoudenscategorie waarvan de woningkwaliteit in de 20%-a 

groep met de laagste kwaliteit valt.

Bron: CBS (diverse WBO's) SCP-bewerking

Opvallender zijn de ontwikkelingen in de verdeling van de woningkwaliteit. Hiertoe zijn alle
woningen in de woningvoorraad verdeeld over vijf groepen van gelijke omvang. Het aandeel van de
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ouderen in een woning die valt in de categorie met de laagste kwaliteit, is sinds 1981 sterk afgenomen
(zie tabel 2.6). Was het tot voor kort normaal dat ouderen sterk waren oververtegenwoordigd in de
laagste kwaliteitsklasse, nu is dat veel minder het geval. Voor alle ouderen tezamen is er zelfs geen
sprake meer van een oververtegenwoordiging, het aandeel van alle ouderen in de laagste
kwaliteitsklasse is onder de 20% gedaald, het niveau van evenredige vertegenwoordiging. Wordt er
onderscheid gemaakt naar leeftijd en naar huishoudenssamenstelling, dan blijkt elk van de verschil-
lende categorieën erop vooruit te zijn gegaan. 
Deze veranderende kwaliteitsverdeling lijkt vooral veroorzaakt te worden door de sterke afname van
de oudere huishoudens in vooroorlogse woningen en de sterke toename in nieuwe woningen. 

2.1.2 Eigendomsverhouding en woonlasten

Het feit dat ouderen nu vaker dan vroeger in een relatief nieuwe woning wonen, heeft gevolgen gehad
voor de woonlasten. Omdat de bespreking van woonlasten niet los kan worden gezien van de
eigendomsverhouding wordt deze hier eerst kort beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de
woonlastenontwikkeling van huurders en eigenaren-bewoners.  

Tabel 2.7 Eigendomsverhouding naar leeftijd, 1981-1994 (per leeftijdsgroep verticaal gepercenteerd)

55-64 jaar 65-74 jaar $ 75 jaar totaal $ 55 jaar

koop 1981 41 31 29 35
1985 43 34 27 37
1990 45 35 28 38
1994 49 36 26 39

sociale huur 1981 42 44 45 43
1985 42 44 42 43
1990 42 46 44 44
1994 40 50 56 48

particuliere huur 1981 18 24 26 22
1985 15 22 30 21
1990 12 18 28 18
1994 11 14 18 13

Bron: CBS (diverse WBO's) SCP-bewerking

De eigendomsverhouding is de afgelopen tijd sterk aan het veranderen (zie tabel 2.7). De koopsector
kan zich in een grote mate van populariteit verheugen, terwijl de huursector, vooral de particuliere, in
omvang afneemt. Bij de ouderen komen deze ontwikkelingen minder tot uiting dan bij de jongeren.
Het eigenwoningbezit neemt vooral toe bij de jongste categorie ouderen, bij de oudste categorie is er
zelfs sprake van een lichte afname. De toename van het eigenwoningbezit onder de 55-64-jarigen
zegt wel iets over de toekomstige eigendomsverhouding bij ouderen. De verwachting is dat het
eigenwoningbezit onder de ouderen in de komende decennia fors zal toenemen. Dit is gebaseerd op
de hoge mate van eigenwoningbezit onder de 30-55-jarigen. In de gegevens uit 1994 is daar nog maar
een voorzichtig begin van te zien.
De particuliere huursector moet duidelijk terrein prijsgeven. Bij de jongere ouderen komt dat ten
goede aan de koopsector, bij de 65-plussers aan de sociale huursector. Dit laatste is niet verwonder-
lijk. Vrijwel alle specifieke ouderenwoningen zijn de afgelopen decennia gebouwd door en in beheer
bij woningcorporaties.

De woonlasten van huurders en eigenaren-bewoners zijn niet goed met elkaar te vergelijken. Om die
reden worden zij hier apart beschreven. De woonlasten van huurders bestaan uit huur, na aftrek van
eventuele huursubsidie. In de huur zijn alle aan de woning gebonden lasten verwerkt, inclusief
onderhoudsreservering door de verhuurder. In de woonlasten van eigenaren-bewoners zijn alleen
kapitaalslasten (incl. fiscale effecten) en zakelijke lasten verwerkt. Hierbij worden onderhoudslasten
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niet meegenomen en wordt ook geen rekening gehouden met het aanwezige vrije vermogen in de
woning. 
 

Tabel 2.8 Woonlasten van huurders naar leeftijd en huishoudenssamenstelling, 1981-1994 (gemiddeld en per
leeftijdsgroep verticaal gepercenteerd)

eenpersoonshuishoudens meerpersoonshuishoudens totaal
$ 55 jr 55-64 jr 65-74 jr $ 75 jr 55-64 jr 65-74 jr $ 75 jr

nettowoonlasten per maand 1981 241 228 225 280 249 245 249
in constante prijzen (guldens
1981) 1985 283 254 250 317 296 284 285

1990 307 280 287 356 328 321 316
1994 355 324 333 406 388 374 365

nettohuurquote 1981 15,2 17,6 16,8 13,1 14,2 14,7 15,0 a

1985 19,6 21,3 21,5 16,2 17,7 18,1 18,7
1990 21,1 22,5 24,1 17,8 19,0 20,7 20,5
1994 25,4 26,3 27,0 20,5 21,6 22,6 23,8

% ihs-ontvangers 1981 24 32 32 12 22 24 23
1985 27 39 38 12 21 24 25
1990 38 46 47 16 27 30 33
1994 35 48 50 16 24 31 33

% nettohuurquote >25% 1981 6 12 11 5 7 8 8
1985 18 22 25 9 14 16 16
1990 22 27 32 11 16 22 21
1994 43 46 48 21 26 29 35

De nettohuurquote is de fractie die de nettowoonlasten uitmaken van het besteedbaar inkomen van het huishouden.a

Bron: CBS (diverse WBO's) SCP-bewerking

De woonlasten van huurders zijn tussen 1981 en 1994 fors gestegen (zie tabel 2.8). Nadat rekening is
gehouden met inflatie, zijn de nettowoonlasten van oudere huurders met 47% gestegen. Dit komt
enerzijds door de toename van het aandeel ouderen dat in een recent gebouwde woning woont.
Anderzijds heeft de overheid in de jaren tachtig en negentig omvangrijke bezuinigingen in de
volkshuisvesting doorgevoerd, die tot gevolg hebben gehad dat de huren meer toenamen dan de
algemene prijs- en loonontwikkeling. Tussen de leeftijdscategorieën en de typen huishoudens zijn er
nauwelijks verschillen.

Als gevolg van deze reële stijging van de nettowoonlasten is de huurquote fors toegenomen. De
huurquote geeft aan welk deel van het huishoudensinkomen aan nettowoonlasten wordt besteed.
Gemiddeld zijn ouderen in 1994 bijna een kwart van hun netto-inkomen aan huurlasten kwijt. In
1981 was dit 15%. Deze ontwikkeling had nog veel schokkender kunnen zijn, als de individuele
huursubsidie (ihs) er niet was geweest. Tussen 1981 en 1994 is het aandeel ontvangers van ihs onder
de ouderen fors gestegen, vooral bij de alleenstaanden. De helft van alle alleenstaanden van 65 jaar en
ouder ontvangt huursubsidie. Anders gezegd: bijna de helft van deze groep kan niet zelfstandig in
eigen huisvesting voorzien, maar heeft hierbij hulp van de overheid nodig. 
Ondanks de forse toename van het huursubsidiegebruik is de huurquote snel gestegen. Daarmee is
ook het aandeel ouderen dat meer dan een kwart van het netto-inkomen aan nettowoonlasten moet
uitgeven, snel toegenomen. Een op de drie ouderen heeft in 1994 een hoge huurquote, terwijl dat in
1981 nog maar een op de twaalf was. 
Sinds het laatste meetjaar 1994 is er wel het een en ander veranderd in het huurbeleid en de huur-
subsidie. Met de financiële verzelfstandiging van de woningcorporaties is het belang van huurver-
hoging voor de rijksoverheid afgenomen. De huurverhogingen zijn dan ook aanzienlijk gematigd de
laatste jaren. Tevens is de ihs twee jaar geleden belangrijk verbeterd, vooral voor ouderen. Nieuwe
gegevens, die in de loop van 1999 beschikbaar komen, moeten aantonen dat dit ook in de praktijk
effect heeft gehad.



14

Tabel 2.9 Woonlasten van eigenaren-bewoners naar leeftijd en huishoudenssamenstelling, 1981-1994

eenpersoonshuishoudens meerpersoonshuishoudens totaal
55-64 jr 65-74 jr $ 75 jr 55-64 jr 65-74 jr $ 75 jr $ 55 jr

nettowoonlasten
(gemiddeld/maand) 1981 159 84 50 210 113 56 137
in constante prijzen (guldens
1981) 1985 161 100 57 219 122 61 148

1990 172 87 62 244 122 75 158
1994 257 173 109 347 214 178 258

nettowoonlastenquote
(gemiddeld) 1981 8,4 5,0 3,6 8,3 5,1 3,1 6,1a

1985 8,5 7,0 4,7 8,7 5,5 3,7 6,9
1990 8,9 6,3 4,8 9,0 5,6 4,5 7,1
1994 14,2 10,2 8,2 12,8 9,2 8,7 11,1

% met een of meer hypotheken 1981 31 21 11 48 23 7 30
1985 45 22 10 55 29 13 36
1990 42 21 9 59 31 17 38
1994 54 32 13 65 39 23 47

% nettowoonlastenquote > 25% 1981 7 2 1 7 3 0 4
1985 6 5 2 6 2 0 4
1990 8 3 2 5 2 3 4
1994 14 8 4 11 7 7 9

De nettohuurquote is de fractie die de nettowoonlasten uitmaken van het besteedbaar inkomen van het huishouden.a

Bron: CBS (diverse WBO's) SCP-bewerking

Zoals hiervoor reeds vermeld zijn de woonlasten van huurders en eigenaren-bewoners niet met elkaar
vergelijkbaar. Het gegeven dat de nettowoonlasten van oudere eigenaren-bewoners aanzienlijk lager
zijn dan die van huurders, heeft dan ook weinig betekenis.
Wel blijkt dat, net als bij de huurders, de lasten van eigenaren-bewoners aanzienlijk zijn gestegen
tussen 1981 en 1994 (zie tabel 2.9). Tot 1990 is de toename van de nettowoonlasten en de woon-
lastenquote beperkt, na 1990 nemen deze snel toe. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in de
toename van het aantal ouderen met een hypotheek op de woning. Dit aandeel is met meer dan 50%
toegenomen. De helft van alle ouderen met een eigen woning heeft er in 1994 nog een hypotheek op.
In 1981 bedroeg dat aandeel 30%. Opvallend is vooral de toename van het aandeel eigenaren-
bewoners met een hypotheek bij de 65-plussers. Deze groep heeft aanzienlijk minder fiscaal voordeel
van een hypotheek vanwege de daling van het marginale belastingtarief in de eerste schijf bij het
bereiken van de leeftijdsgrens van 65 jaar. De verklaring voor het hogere aandeel ouderen met een
hypotheek kan gezocht worden in het veranderende denken over schulden. Tot en met de jaren
zeventig was het normaal dat de eigen woning vrij van schulden was wanneer men ophield met
werken. Ook in de financiële wereld werd er zo over gedacht. Tegenwoordig is iemand een dief van
zijn eigen portemonnee wanneer de woning schuldenvrij is. Dit komt doordat er een steeds grotere
nadruk is komen te liggen op de fiscale aspecten van de eigen woning en minder op de bezits-
vorming.

2.1.3 Conclusie

De woonsituatie van ouderen is er in de jaren tachtig en de eerste helft van de jaren negentig op
vooruitgegaan. Zij wonen vaker in een nieuwere woning, vaker in een woning die zonder traplopen
bereikbaar is, vaker in een woning met een grote woonkamer en minder vaak in een woning die tot de
laagste kwaliteitsklasse behoort. Er heeft een belangrijke verschuiving plaatsgevonden van de
huisvesting van ouderen in vooroorlogse naar de nieuwste woningen. Hiervoor hebben zij letterlijk
een prijs moeten betalen. De huren die ouderen betalen, zijn fors toegenomen tussen 1981 en 1994.
Zij zijn daardoor in veel sterkere mate afhankelijk geworden van huursubsidie en zijn desondanks een
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veel groter aandeel van het inkomen kwijt aan woonlasten. 
De tevredenheid van ouderen met de woning is er echter niet minder op geworden. Naarmate men
ouder is, is de satisfactiegraad hoger. Het aandeel dat niet zo tevreden of ontevreden is, ligt op een
laag niveau en is sinds 1981 nog lager geworden, van 10% naar 6%.Voor de ouderen weegt een hoge
kwaliteit blijkbaar zwaarder dan hoge woonlasten.

2.2 Ontwikkelingen in de woonsituatie van ouderen, 1981-1994; een cohortbenadering 

Een analyse vergelijkbaar met die in de voorgaande paragraaf is ook mogelijk op basis van geboorte-
jaarcohorten. Hiermee is het mogelijk de woonsituatie van ouderen in de loop van hun leven te
volgen. Idealiter zou dit moeten gebeuren met behulp van een panelonderzoek, waarin dezelfde
respondenten van jaar op jaar gevolgd worden. Hier worden de vier Woningbehoeftenonderzoeken als
een pseudo-panel beschouwd. Op een aantal punten wijkt deze methode af van een echt panelonder-
zoek. In de eerste plaats moet het uitgangspunt hier zijn dat elk van de geboortejaarcohorten in elk
van de meetjaren representatief is voor de totale groep. In de tweede plaats wordt uitstroom uit de
woningmarkt, door overlijden, verhuizen naar het buitenland en verhuizen naar een intramurale
instelling niet meegenomen. In de derde plaats kan er geen verband op individueel niveau gelegd
worden tussen veranderingen in de huishoudens-, inkomens- en arbeidsmarktsituatie en de
veranderingen in de woonsituatie. 
Ondanks al deze tekortkomingen kan deze pseudo-cohortbenadering een beeld geven van de woon-
carrière die ouderen maken. Tevens kan een vergelijking gemaakt worden tussen de ontwikkelingen
in de woonsituatie van de verschillende geboortejaarcohorten, waardoor inzicht kan worden gekregen
in structurele verandering in het woongedrag van ouderen.
In de hier gepresenteerde analyses wordt gebruikgemaakt van geboortejaarcohorten die vier jaar
beslaan. Dit is noodzakelijk omdat de Woningbehoeftenonderzoeken om de vier jaar zijn gehouden.
Het startpunt vormt het cohort dat in 1981 55-58 jaar oud was. Dit cohort en de drie volgende
4-jaarscohorten worden in de periode 1981-1994 gevolgd.

Tabel 2.10 Ontwikkeling in de samenstelling van het huishouden van zelfstandig wonende ouderen in verschillende
geboortejaarcohorten, 1981-1994 (in procenten)

1981 1985 1990 1994

geboortejaarcohort 1911-1914 alleenstaand 36,5 46,9 55,4 65,7
(67-70 jaar in 1981) paar 45,7 44,2 36,3 28,5

paar + kind 8,3 4,0 1,8 0,7
overig 9,5 4,9 6,5 5,0

geboortejaarcohort 1915-1918 alleenstaand 27,2 41,3 47,5 58,3
(63-66 jaar in 1981) paar 48,6 45,6 44,1 34,8

paar + kind 14,6 7,1 3,5 1,8
overig 9,6 5,6 4,9 5,1

geboortejaarcohort 1919-1922 alleenstaand 20,6 31,8 38,7 46,9
(59-62 jaar in 1981) paar 43,3 49,9 49,2 45,7

paar + kind 26,0 12,2 6,5 3,1
overig 10,1 6,1 5,6 4,3

geboortejaarcohort 1923-1926 alleenstaand 14,6 24,5 34,1 38,7
(55-58 jaar in 1981) paar 32,6 44,1 49,3 50,8

paar + kind 41,7 23,3 11,2 5,7
overig 11,1 8,2 5,5 4,8

Bron: CBS (diverse WBO's) SCP-bewerking

Met het vorderen van de leeftijd verandert de samenstelling van het huishouden (zie tabel 2.10). In
elk van de cohorten neemt het aandeel alleenstaanden toe en neemt het aandeel paren met kinderen
af. Bij de oudste cohorten is er ook sprake van een afname van het aandeel paren zonder kinderen, in
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de jongere cohorten. De standaard huishoudenscyclus wordt hier weerspiegeld. Eerst gaan de
kinderen het huis uit en vervolgens komt een van de partners te overlijden. 
Een interessante mogelijkheid die de cohortanalyse biedt, is de vergelijking tussen de cohorten op de
momenten dat zij dezelfde leeftijd hebben bereikt. Hiertoe kan de tabel (alle tabellen in deze
paragraaf) diagonaal van linksboven naar rechtsonder worden gelezen. Dit zegt iets over de
structurele veranderingen in de woonsituatie van ouderen. Ook kan op basis hiervan een beeld
worden gekregen van de veranderende woonsituatie van de oudere in de toekomst.
Uit de gegevens over de huishoudenssituatie kan worden afgeleid dat het aandeel alleenstaanden en
paren zonder kinderen toeneemt naarmate het cohort jonger is. De jongere cohorten verkeren dus
eerder in de legenestfase, of hebben nooit kinderen gehad, dan de oudere cohorten. Ook leven de
jongere cohorten vaker als alleenstaande dan de oudere cohorten op dezelfde leeftijd. Het cohort
1915-1918 geeft hierbij een iets ander beeld te zien met meer alleenstaanden en meer paren zonder
kinderen. Wellicht is hier een verband aanwezig met de omstandigheden waarin dit cohort aan
gezinsvorming deed. Dit cohort was 20-23 jaar in 1935, de periode waarin de economische crisis
plaatshad, en was 25 tot 28 jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Het zou kunnen zijn dat dit
van invloed is geweest op de gezinsvorming van dit geboortejaarcohort. 

Tabel 2.11 Ontwikkeling in de aard, bouwwijze en eigendomsverhouding van de woning van zelfstandig wonende
ouderen in verschillende geboortejaarcohorten, 1981-1994 (totaal per type kenmerk = 100%)

1981 1985 1990 1994

geboortejaarcohort 1911-1914 ouderenwoning 6 12 19 26
(67-70 jaar in 1981) eengezinswoning 61 59 57 48

flat-/etagewoning 39 41 43 52
koopwoning 32 30 29 26
huurwoning 68 70 71 74

geboortejaarcohort 1915-1918 ouderenwoning 3 7 11 20
(63-66 jaar in 1981) eengezinswoning 68 63 60 56

flat-/etagewoning 32 37 40 44
koopwoning 35 33 34 30
huurwoning 65 67 66 70

geboortejaarcohort 1919-1922 ouderenwoning 2 3 7 13
(59-62 jaar in 1981) eengezinswoning 71 70 66 63

flat-/etagewoning 29 30 34 37
koopwoning 40 39 35 30
huurwoning 60 61 65 70

geboortejaarcohort 1923-1926 ouderenwoning 1 2 4 9
(55-58 jaar in 1981) eengezinswoning 73 71 69 68

flat-/etagewoning 27 29 31 32
koopwoning 42 42 39 39
huurwoning 58 58 61 61

Bron: CBS (diverse WBO's) SCP-bewerking

De woonsituatie verandert met het vorderen van de leeftijd. In hoofdstuk 3 wordt geconstateerd dat
ouderen weinig verhuizen, maar wanneer zij verhuizen is dat vaak naar een geheel andere woning
dan waar zij uitkwamen. Dit heeft een duidelijk effect op de woonsituatie. In elk van de geboorte-
jaarcohorten neemt het aandeel ouderenwoningen toe met de leeftijd, evenals het aandeel flat-/etage-
woningen en het aandeel huurwoningen (zie tabel 2.11). Wanneer de cohorten worden vergeleken op
het moment dat zij dezelfde leeftijd hadden (tabel diagonaal lezen), blijkt er een duidelijke
ontwikkeling. De jongere cohorten wonen op dezelfde leeftijd vaker in een ouderenwoning, vaker in
een eengezinswoning en vaker in een koopwoning. De uitgangssituatie van de ouderen van de nabije
toekomst (het jongste cohort) is dus een heel andere dan die van de oudere cohorten, toen zij dezelfde
leeftijd hadden. Voor de nabije toekomst is de verwachting dat ouderen langer in een woning zullen
wonen die op een hoger niveau binnen de woninghiërarchie staat. 
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Tabel 2.12 Ontwikkeling in de grootte van de woning van zelfstandig wonende ouderen in verschillende
geboortejaarcohorten, 1981-1994 (in procenten)

1981 1985 1990 1994

geboortejaarcohort 1911-
1914 1 of 2 kamers 17 20 25 31
(67-70 jaar in 1981) 3 of 4 kamers 60 58 55 53

5 kamers of meer 24 22 20 16

opp. woonkamer < 30
m 69 68 68 672

30-39 m 22 22 23 232

40 m  of meer 8 10 9 102

geboortejaarcohort 1915-
1918 1 of 2 kamers 11 14 17 21
(63-66 jaar in 1981) 3 of 4 kamers 59 61 63 59

5 kamers of meer 30 25 21 20

opp. woonkamer < 30
m 67 64 64 662

30-39 m 23 24 26 242

40 m  of meer 10 11 10 102

geboortejaarcohort 1919-
1922 1 of 2 kamers 8 7 12 15
(59-62 jaar in 1981) 3 of 4 kamers 58 61 60 62

5 kamers of meer 34 31 28 23

opp. woonkamer < 30
m 63 61 61 622

30-39 m 25 26 27 262

40 m  of meer 13 14 12 122

geboortejaarcohort 1923-
1926 1 of 2 kamers 5 7 10 10
(55-58 jaar in 1981) 3 of 4 kamers 56 59 58 61

5 kamers of meer 39 34 32 29

opp. woonkamer <
30m 63 58 57 572

30-39 m 24 28 29 272

40 m  of meer 13 14 14 162

Bron: CBS (diverse WBO's) SCP-bewerking

Mensen gaan met het vorderen der jaren vaak kleiner wonen. Dit is voor elk van de geboorte-
jaarcohorten het geval waar het het aantal kamers betreft (zie tabel 2.12). Naarmate men ouder wordt,
neemt het aantal kamers af. Bij de grootte van de woonkamer is een omgekeerde ontwikkeling
waarneembaar. Naarmate mensen ouder worden, neemt de oppervlakte van de woonkamer eerder toe
dan af. Het meest duidelijk is dit in het jongste cohort (1923-1926). 
Ook uit deze gegevens wordt duidelijk dat de uitgangssituatie van de jongere cohorten afwijkt van die
van de oudere cohorten op dezelfde leeftijd. De jongere cohorten wonen op dezelfde leeftijd als de
oudere vaker in een woning met vijf kamers of meer en vooral veel vaker in een woning met een grote
woonkamer. 
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Tabel 2.13 Verhuiswensen van zelfstandig wonende ouderen in verschillende geboortejaarcohorten, 1981-1994 (in
procenten)

1981 1985 1990 1994

geboortejaarcohort 1911-1914 verhuisd afgelopen 4
jaar 13 15 15 13

(67-70 jaar in 1981) wv. vanwege
gezondheid 38 47 41 59

wil verhuizen 19 18 15 13
wv. vanwege
gezondheid 46 60 60 67

naar ouderenwoning 42 39 56 84
naar huurwoning 94 96 97 94

naar flat-/etagewoning 65 71 69 69
naar 1 of 2

kamerwoning 29 32 34 39
naar woonkamer < 30

m 75 73 74 642

geboortejaarcohort 1915-1918 verhuisd afgelopen 4
jaar 13 16 14 13

(63-66 jaar in 1981) wv. vanwege
gezondheid 31 37 43 51

wil verhuizen 18 17 17 15
wv. vanwege
gezondheid 40 50 51 62

naar ouderenwoning 29 42 52 71
naar huurwoning 89 90 93 93

naar flat-/etagewoning 58 65 66 71
naar 1 of 2

kamerwoning 19 24 27 32
naar woonkamer < 30

m 69 62 69 592

geboortejaarcohort 1919-1922 verhuisd afgelopen 4
jaar 13 13 15 13

(59-62 jaar in 1981) wv. vanwege
gezondheid 22 30 28 38

wil verhuizen 20 20 20 18
wv. vanwege
gezondheid 30 37 38 54

naar ouderenwoning 14 25 39 66
naar huurwoning 83 87 91 91

naar flat-/etagewoning 44 56 62 69
naar 1 of 2

kamerwoning 13 13 23 18
naar woonkamer < 30

m 60 55 61 632

geboortejaarcohort 1923-1926 verhuisd afgelopen 4
jaar 11 13 15 13

(55-58 jaar in 1981) wv. vanwege
gezondheid 17 21 29 30

wil verhuizen 18 20 22 18
wv. vanwege
gezondheid 19 29 35 43

naar ouderenwoning 8 16 28 51
naar huurwoning 83 80 83 84

naar flat-/etagewoning 27 44 55 63
naar 1 of 2

kamerwoning 7 12 12 18
naar woonkamer < 30

m 57 54 58 522

Bron: CBS (diverse WBO's) SCP-bewerking
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De mate waarin ouderen mobiel zijn op de woningmarkt, is opmerkelijk stabiel. Er zijn vrijwel geen
verschillen tussen de cohorten en tussen de verschillende meetjaren (zie tabel 2.13). 13% tot 15% is
in de vier jaar voor de meting verhuisd. Bij de wens tot verhuizen is wel een duidelijk verband met
leeftijd aanwezig. Deze wens neemt af naarmate men ouder wordt. Dit geldt vooral voor de twee
oudste cohorten. Bij de twee jongere cohorten blijft de verhuiswens constant of neemt toe tussen 1981
en 1990 om daarna weer af te nemen. Dit geeft aan dat de jongere ouderen iets mobieler zijn op de
woningmarkt dan de oudere ouderen. 

Bij elk van de cohorten vormt de gezondheid of leeftijd met het klimmen der jaren een steeds belang-
rijker verhuismotief. Wel is het zo dat dit verhuismotief minder vaak voorkomt bij de jongere
cohorten dan bij de oudere cohorten op het moment dat zij dezelfde leeftijd hebben. De jongere
cohorten zijn minder vaak genoodzaakt vanwege de gezondheid of leeftijd te verhuizen. Dit kan een
indicatie zijn dat het voorkomen van fysieke beperkingen bij de jongere cohorten op latere leeftijd
optreedt dan bij de oudere cohorten. Dit zou aansluiten bij de prognose van de mate van fysieke
beperking van ouderen.

Bij de kenmerken van de gewenste woning zijn er duidelijke verschillen tussen de cohorten
waarneembaar. In elk van de cohorten neemt de voorkeur voor een ouderenwoning toe met het
vorderen van de leeftijd. Bij het jongste cohort ligt deze voorkeur op een duidelijk hoger niveau dan
bij de oudere cohorten op dezelfde leeftijd. Daarentegen is in het jongste cohort de voorkeur voor een
huurwoning beduidend lager dan in de andere cohorten. Is er bij de oudere cohorten sprake van een
toename van de voorkeur voor een huurwoning naarmate men ouder wordt, bij het jongste cohort
blijft dit aandeel stabiel. Wilde 94% van het oudste cohort in 1981 naar een huurwoning verhuizen,
bij het jongste cohort bedraagt dit aandeel op dezelfde leeftijd 84%. Hieraan is het hogere aandeel
eigenaren-bewoners bij het jongste cohort waarschijnlijk debet. Een deel van hen wil deze vorm van
bezit niet kwijt.

De keuze voor een flat- of etagewoning neemt toe met de leeftijd. Dit is het geval bij de jongste drie
cohorten. Bij het oudste cohort blijft dit aandeel vanaf 1985 gelijk. Dit zou erop kunnen duiden dat de
voorkeur voor een flatwoning na het bereiken van een bepaalde leeftijd (hier 71-74 jaar) niet verder
toeneemt. 
De voorkeur voor een kleine woning met niet meer dan een of twee kamers neemt ook toe met de
leeftijd. 
De jongere cohorten spreken deze voorkeur echter in veel mindere mate uit dan de oudere cohorten
op dezelfde leeftijd. Op basis hiervan kan de verwachting worden uitgesproken dat de ouderen in de
toekomst waarschijnlijk minder snel genoegen zullen nemen met een kleine woning. 
De keuze voor een kleine woonkamer neemt vooral bij de twee oudste cohorten af. Bij de jongere
cohorten is deze trend minder duidelijk aanwezig. De woonwensen van de oudere cohorten zijn
tussen 1981 en 1994 op dit punt steeds meer gaan lijken op die van de jongere cohorten.

De ontwikkelingen van de woonsituatie van de verschillende geboortejaarcohorten volgen natuurlijk
de in de vorige paragraaf geconstateerde veranderingen in de woonsituatie van ouderen. De
meerwaarde van deze analyse ligt in het gegeven dat duidelijk naar voren is gekomen dat de
uitgangssituatie van de verschillende cohorten anders is. De jongere ouderen van 1994 hebben een
andere woonsituatie dan de jongere ouderen van 1981. Zij wonen in grotere woningen, die vaker een
eengezinswoning zijn en vaker een koopwoning. Dit ondanks het feit dat zij vaker als alleenstaande
of paar zonder kinderen door het leven gaan. Het lijkt erop dat de jongere ouderen van dit moment
zich langer op de top van de wooncarrière kunnen handhaven dan bij oudere geboortejaarcohorten het
geval is geweest. Op basis hiervan kan verwacht worden dat de ouderen in de toekomst minder snel in
de woninghiërarchie omlaag zullen gaan en langer een hogere woningkwaliteit zullen vasthouden.
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2.3 Het woonmilieu van ouderen

De directe leefomgeving van mensen wordt belangrijker naarmate zij ouder worden. Deels komt dit
door de toename van de vrije tijd en deels door het kleiner worden van de actieradius van ouderen, die
weer het gevolg kan zijn van een afnemende validiteit. Veel mensen nemen op relatief jonge leeftijd
niet meer deel aan het arbeidsproces, waardoor de hoeveelheid vrije tijd al vanaf het vijftigste
levensjaar toeneemt. De tijd die men in en om de woning vertoeft, neemt daarmee ook toe. 
In deze paragraaf wordt op een aantal aspecten van het woonmilieu van een buurt ingegaan. Eerst
worden de ligging en de fysieke aspecten van de buurt beschreven, vervolgens de sociale aspecten, het
voorzieningenniveau en de mate van overlast die men in de buurt ervaart. Tot slot wordt
gerapporteerd over de het oordeel van ouderen over hun buurt. 

Op een aantal punten wijkt de buurt waarin jongere ouderen leven, af van die waarin de oudere
ouderen leven (zie tabel 2.14). Zo blijken mensen ouder dan 75 jaar vaker buiten het centrum te
wonen en minder vaak in het centrum of in een landelijk gelegen buurt. Hier moet het begrip centrum
ruim worden geïnterpreteerd. Het kan om het centrum van zowel een grote stad als een kleine
gemeente gaan. Dat is dan ook de reden dat zo'n groot deel van de bevolking in of nabij het centrum
woont.

Tabel 2.14 Buurttypering; woningvoorraad in de buurt naar leeftijd, 1994 (per leeftijdsgroep verticaal gepercenteerd)

55-64 jaar 65-74 jaar $ 75 jaar totaal $ 55 jaar
ligging in of nabij centrum 44 42 40 42

buiten centrum 24 28 31 27
aan de rand van de

woonkern 11 12 11 11
landelijk gelegen 21 19 18 20

bouwperiode buurt voor 1960 40 45 46 43a

1960-1974 39 34 31 35
na 1975 21 21 23 22

eigendomsverhoudin
g in de buurt vooral koopwoningen 39 30 27 33a

vooral huurwoningen 39 47 49 44
evenveel huur als koop 23 23 25 23

bouwwijze woningen vooral
in de buurt eengezinswoningen 69 60 48 61a

vooral etagewoningen 18 23 30 23
evenveel eengezins- als

etagewonigen 13 17 22 17
Exclusief de ouderen die in een landelijke omgeving met een gespreide bebouwing wonen.a

Bron: CBS (WBO'93) SCP-bewerking

Naarmate mensen ouder zijn, wonen zij vaker in een oudere buurt en iets vaker in een nieuwere
buurt. Ook wonen ouderen vaker in een buurt die wordt gedomineerd door huurwoningen, en minder
vaak in een buurt waar eengezinswoningen in de meerderheid zijn. Omdat het nog niet mogelijk is
deze gegevens met dezelfde gegevens uit een eerder jaar te vergelijken, kan nog geen antwoord
gegeven worden op de vraag of het hier om een leeftijdseffect gaat of dat er sprake is van effecten van
geboortejaarcohorten. Op basis van de individuele kenmerken van ouderen zou het de verwachting
kunnen zijn dat ouderen in de toekomst vaker dan nu het geval is, in een buurt met veel koop-
woningen en met veel eengezinswoningen wonen, en dat daar pas op hoge leeftijd verandering in
komt.
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Tabel 2.15 Inkomensniveau van de buurtbewoners naar leeftijd, 1994 (per leeftijdsgroep verticaal gepercenteerd)a

55-64 jaar 65-74 jaar $ 75 jaar totaal $ 55 jaar
inkomen
huishoudens in de voor het merendeel lage inkomens
buurt (< 2.500 gulden per maand) 35 42 43 39

voor het merendeel hogere inkomens
(> 2.500 gulden per maand) 39 34 31 35

evenveel lagere als hogere inkomens 26 24 26 25
Exclusief de ouderen die in een landelijke omgeving wonen met gespreide bebouwing.a

Bron: CBS (WBO'93) SCP-bewerking

Er is slechts een beperkt beeld te krijgen van de bevolking van de buurt waarin ouderen wonen. Hier
kan alleen gerapporteerd worden over het inkomensniveau. Uit de gegevens in tabel 2.15 komt naar
voren dat oudere ouderen vaker in een buurt wonen waar vooral lagere inkomensgroepen zijn
gehuisvest, dan jongere ouderen. Dit patroon volgt het inkomensverloop bij ouderen. Veel ouderen
krijgen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd te maken met een terugval in het
inkomen. Vaak zal ook het feit dat men overstapt van een eigen woning naar een huurwoning en van
een eengezinswoning naar een flat-/etagewoning, ertoe bijdragen dat men in een buurt komt te wonen
die een andere bevolkingssamenstelling heeft op sociaal-economisch gebied.

Tabel 2.16 Voorzieningen in de buurt naar leeftijd, 1994 (per leeftijdsgroep verticaal gepercenteerd)

55-64 jaar 65-74 jaar $75 jaar jaar
totaal $ 55

winkels voor dagelijkse
boodschappen aanwezig 78 78 77 78a

niet aanwezig, geen
probleem 16 14 12 14

niet aanwezig, wel
probleem 6 8 11 8

medische voorzieningen aanwezig
niet aanwezig, geen

probleem 81 80 83 81
niet aanwezig, wel

probleem 16 15 13 15
3 4 4 4

haltes openbaar vervoer aanwezig 87 86 86 86
niet aanwezig, geen

probleem 9 8 7 8
niet aanwezig, wel

probleem 5 6 7 6

groenvoorzieningen aanwezig 90 90 90 90
niet aanwezig, geen

probleem 7 7 7 7
niet aanwezig, wel

probleem 3 4 3 3
Aanwezig betekent hier op loopafstand in de buurt.a

Bron: CBS (WBO'93) SCP-bewerking

Het voorzieningenniveau in een buurt wordt vaak als een belangrijke graadmeter gezien van de
geschiktheid van een buurt voor bewoning door ouderen. Het idee daarachter is dat de actieradius van
ouderen kleiner wordt omdat de mobiliteit afneemt als gevolg van een verminderende validiteit, die
uiteindelijk ook tot gevolg kan hebben dat men geen auto meer kan rijden. Uit de gegevens in
tabel 2.16 komt naar voren dat maar een beperkte groep ouderen problemen ondervindt door de
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afwezigheid van bepaalde voorzieningen in de buurt. Bijna alle ouderen hebben winkels voor
dagelijkse boodschappen, medische voorzieningen, haltes van het openbaar vervoer en groen binnen
handbereik. Wanneer deze voorzieningen niet aanwezig zijn, is er maar een klein deel dat daar
problemen mee heeft. Daarbij maakt het niet uit of men tot de jongere ouderen of de oudste ouderen
behoort. Alleen wanneer er op loopafstand geen winkels voor dagelijkse boodschappen zijn, loopt het
aandeel mensen dat daar problemen mee heeft op met de leeftijd.

Een belangrijke factor voor de beleving van een buurt is de mate waarin men overlast ervaart en men
zich veilig voelt. Vooral voor ouderen die meer op de buurt zijn aangewezen voor hun dagelijkse
leven, is dit essentieel. In tabel 2.17 is een aantal aspecten van overlast en veiligheid in de buurt op
een rij gezet.
Een op de drie ouderen geeft aan zich niet volledig veilig te voelen in de eigen woonbuurt. Een op de
zeven ouderen voelt zich uitgesproken onveilig. Opvallend is dat er hierbij geen verschillen zijn
tussen de leeftijdsgroepen. Vaak wordt verondersteld dat mensen, naarmate zij ouder worden, eerder
onveiligheid ervaren. Het hier belichte onderzoeksmateriaal bevestigt dat niet. Wellicht ligt de
leeftijdsgrens waarop de onveiligheidsgevoelens toenemen, lager dan 55 jaar.

Tabel 2.17 Veiligheid en overlast in de buurt naar leeftijd, 1994 (per leeftijdsgroep verticaal gepercenteerd)

55-64 jaar 65-74 jaar $ 75 jaar totaal $ 55 jaar
sociale veiligheid veilig 71 68 67 69

niet veilig, niet
onveilig 16 19 18 18
onveilig 13 14 15 13

verkeersveiligheid veilig 71 72 74 72
niet veilig, niet

onveilig 15 15 15 15
onveilig 15 14 11 13

overlast niet of in geringe
vernieling/bekladding mate 84 85 84 84

niet gering/niet sterk 10 10 11 10
in sterke mate 6 5 5 6

overlast verkeerslawaai niet of in geringe
mate 78 80 83 80

niet gering/niet sterk 11 11 10 11
in sterke mate 11 10 7 9

overlast stank/stof/vuil niet of in geringe
mate 79 81 86 81

niet gering/niet sterk 11 11 10 11
in sterke mate 10 8 5 8

overlast lawaai door niet of in geringe
buurtbewoners mate 88 90 91 89

niet gering/niet sterk 7 7 6 7
in sterke mate 5 4 3 4

Bron: CBS (WBO'93) SCP-bewerking

Bij de andere aspecten van veiligheid en overlast in de buurt is het aandeel ouderen dat zegt daarmee
problemen te hebben, aanzienlijk lager dan bij de sociale veiligheid het geval is. Ook hier zijn weinig
verschillen naar leeftijd te bespeuren. Er lijkt zelfs een tendens dat de ervaren overlast afneemt met
het vorderen der jaren. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn echter zo klein dat daaraan geen
harde conclusies kunnen worden verbonden. 

Al deze aspecten zijn van invloed op het oordeel dat mensen hebben over de buurt waarin zij wonen.
In het Woningbehoeftenonderzoek zijn een aantal vragen gesteld waaruit kan worden afgeleid hoe
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ouderen over hun buurt oordelen (zie tabel 2.18).

Tabel 2.18 Oordelen over de buurt naar leeftijd, 1994 (in procenten)

55-64 jaar 65-74 jaar $ 75 jaar totaal $ 55 jaar
tevredenheid met zeer tot buitengewoon
woonomgeving tevreden 50 50 55 51

tevreden 40 39 37 39
niet zo tevreden,

ontevreden 11 11 8 10

woonbuurt heeft een eigen
karakter mee eens 47 48 51 48

niet mee eens, niet
mee oneens 23 27 29 26
mee oneens 30 26 20 26

bebouwing in buurt is
aantrekkelijk mee eens 75 77 82 77

niet mee eens, niet
mee oneens 15 15 13 14
mee oneens 11 9 5 9

in woonbuurt voel ik mij thuis mee eens 89 89 90 89
niet mee eens, niet

mee oneens 6 6 6 6
mee oneens 5 5 4 5

Bron: CBS (WBO'93) SCP-bewerking

Een op de tien ouderen is niet zo tevreden of ontevreden met de woonomgeving. Meer dan de helft is
zeer tot buitengewoon tevreden. Dit sluit aan bij de gegevens over veiligheidsgevoelens en ervaring
van overlast. Maar weinig oudere mensen hebben concrete problemen met de buurt waarin zij wonen.
Dat blijkt ook al uit de antwoorden op de vraag of men zich thuis voelt in de eigen woonbuurt. Slechts
5% van de ouderen voelt zich niet thuis in de buurt en eenzelfde aandeel heeft zijn twijfels. Wanneer
de oordelen over de buurt worden afgezet tegen de mate waarin men sociale (on)veiligheid ervaart,
dan blijkt er een sterke samenhang te zijn. Ouderen die de buurt als sociaal onveilig ervaren, geven
een veel negatiever oordeel over de woonomgeving dan ouderen die zich wel veilig voelen.
 
Opvallend is dat het oordeel over de buurt en de woonomgeving veel positiever is dan het oordeel
over het karakter van de buurt en de aantrekkelijkheid van de bebouwing. Niet meer dan de helft van
de ouderen vindt dat de buurt waarin zij wonen, een eigen karakter heeft en ruim driekwart vindt de
bebouwing aantrekkelijk. De relatie tussen het 'zich thuis voelen' in een buurt en het eigen, herken-
bare karakter van de buurt is dus beperkt. De tijd die mensen in een bepaalde buurt wonen, en het
gevoel van veiligheid en geborgenheid dat zij mede daardoor krijgen, zijn waarschijnlijk belangrijker
dan de stedenbouwkundige kenmerken van een buurt.

Conclusie 

In de inleiding van deze paragraaf werd gesteld dat de woonomgeving een belangrijker onderdeel
wordt van het dagelijkse leven naarmate mensen ouder worden. Uit de gegevens die hier zijn
gepresenteerd, komt naar voren dat dit geen onoverkomelijke problemen zou moeten opleveren. Het
enige zorgwekkende element is de mate waarin ouderen sociale onveiligheid ervaren. Eenderde van
de ouderen voelt zich niet volledig veilig in de eigen woonbuurt. Uit nadere analyse blijkt een stevige
samenhang tussen het ervaren van sociale veiligheid in een buurt en de mate waarin men tevreden is
over de woonomgeving en men zich thuis voelt in de eigen buurt. Sociale veiligheid lijkt een steeds
belangrijker onderdeel van het woonmilieu te worden. De ervaringen die zijn opgedaan met de
vernieuwing van oude wijken, laten zien dat het opknappen van de gebouwde omgeving belangrijk
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bijdraagt aan de verbetering van het woonmilieu, maar dat de gebruikswaarde van de gebouwde
omgeving nog belangrijker is voor de beleving van de buurt. Een krot in een veilige buurt leidt
waarschijnlijk tot een positievere woonbeleving dan een villa in een wijk met een hoge criminaliteit.

2.4 Conclusie

De woonsituatie van ouderen is in de afgelopen jaren verbeterd. Zij wonen vaker in een nieuwe
woning, vaker in een woning die zonder traplopen bereikbaar is, vaker in een woning met een grote
woonkamer en minder vaak in een woning die tot de laagste kwaliteitsklasse behoort. Daar staat
tegenover dat de woonlasten aanzienlijk zijn gestegen, waardoor de afhankelijkheid van huursubsidie
sterk is toegenomen.
De woonsituatie van ouderen in de toekomst zal duidelijk anders zijn dan nu het geval is. Een eerste
indicatie daarvoor is het verschil in woonsituatie en woongedrag tussen de jongere ouderen van nu in
vergelijking met de jongere ouderen in 1981. De jongere ouderen van nu wonen vaker in een
eengezinswoning en vaker in een eigen woning dan de jongere ouderen van 1981. Het lijkt erop dat
de top van de wooncarrière van de toekomstige ouderen hoger ligt dan die van de huidige ouderen, en
dat de toekomstige ouderen hier langer aan vast zullen houden. De hoge mate van tevredenheid met
de woonomgeving en de buurt zal dit patroon versterken.
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3  HET VERHUISGEDRAG VAN OUDEREN, 1981-1994

Dit hoofdstuk begint met enige aandacht voor de theoretische aspecten van verhuisgedrag (§ 3.1).
Daarna zullen zowel de gerealiseerde verhuizingen (§ 3.2) als de gewenste verhuizingen (§ 3.3) de
revue passeren. Hierbij wordt aandacht besteed aan de verschillen tussen de vorige en huidige woning
en tussen de huidige en de gewenste woning. Bij elk van deze onderwerpen worden de ontwikkelin-
gen tussen 1981 en 1994 gevolgd. Vervolgens wordt apart ingegaan op de relatie tussen verhuis-
gedrag van ouderen en hun validiteit (§ 3.4). Tot slot van dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan
de ruimtelijke aspecten van verhuisgedrag, waarbij de vraag wordt gesteld in hoeverre migratie-
stromen van ouderen de verdeling van ouderen over Nederland in de toekomst kan beïnvloeden
(§ 3.5).

3.1 Verhuismotieven; algemene theoretische noties

Uit de literatuur blijkt dat ouderen relatief weinig verhuizen. Als ze verhuizen, doen ze dat om een of
meer van de volgende redenen. Ouderen zijn vaak niet gelukkig met het aantal verdiepingen in hun
woning of met de verdieping waarop ze wonen (zonder lift). Zij willen minder kamers, maar wel een
grotere woonkamer. Zij vinden de onderhoudstoestand vaak niet bevredigend. Zij wijzen op de
verkeersonveiligheid in de buurt (men is bang om over te steken), op het slechte plaveisel en de vaak
hinderlijk geparkeerde auto's en fietsen. 
Ouderen met sterke sociale verbanden zijn meer tevreden met woning en buurt en plannen daarom
minder snel een verhuizing. Zij overwegen niet alleen een verhuizing omdat ze ontevreden zijn met
hun woning en buurt, maar ook omdat ze geloven dat hun woning in de nabije toekomst niet meer
geschikt is. Van belang is dan de (eerder genoemde) verdiepingshoogte, maar ook het feit dat men
vermoedt in de toekomst de woning niet meer te kunnen betalen. Persoons- en
huishoudenskenmerken beïnvloeden een verhuizing indirect.
Vooral als ouderen hun mogelijkheden op de woningmarkt gunstig inschatten, zijn zij eerder geneigd
een verhuizing te overwegen (Fokkema 1996).

Uit de voorgaande bevindingen wordt duidelijk dat het verschijnsel 'verhuizen' te maken heeft met:
- kenmerken van de huidige woning en de woonomgeving;
- het oordeel van de bewoner over de huidige woning en woonomgeving;
- kenmerken van een eventuele toekomstige woning;
- het oordeel van de bewoner over de eventuele toekomstige woning;
- het afwegen van de oordelen over huidige en eventuele toekomstige woning;
- waarbij verhuizen als alternatief geldt;
- en waarbij de keuze van het alternatief onder andere afhankelijk is van persoons- en

huishoudenskenmerken.
Deze facetten zijn in de loop van de jaren in verschillende, elkaar opvolgende, theoretische modellen
over migratie en verhuizingen ingevoerd. 

Het human capital model dat in 1961 door Sjaasted werd geïntroduceerd. Deze auteur zag migratie
als een persoonlijke investering, een activiteit die zowel kosten op dit moment als opbrengsten in de
toekomst (toegenomen productiviteit van human resources) met zich meebrengt. Voor ouderen geldt
echter, dat de termijn waarop resultaten van de 'investering' kunnen worden verwacht, relatief kort
moet zijn.

Het verfijnde model van Sjaasted met behulp van de zogenoemde cost benefit benadering. Deze
benadering gaat ervan uit dat een persoon alleen verhuist als het verschil tussen de huidige waarden
van alle financiële opbrengsten van een alternatieve bestemming ten opzichte van die waarden van de
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huidige bestemming groter is dan de kosten van de verhuizing. Daarbij worden de opbrengsten over
een lange termijn beschouwd. Dit brengt met zich mee dat - in potentie - jongeren meer financiële
voordelen van een verhuizing hebben dan ouderen met een beperktere levenshorizon.
In de loop der tijd is dit model zodanig gemodificeerd dat er ook niet-financiële kosten en opbreng-
sten in werden opgenomen. Vooral de niet-financiële opbrengsten van de huidige woonplaats werden
benadrukt. Het gaat dan om de binding aan een bepaalde plaats, in het model benoemd als 'locatie-
specifiek kapitaal'.
Niettemin bleef de cost benefit benadering onder het vuur van de kritiek liggen. Ten eerste wordt
verondersteld dat mensen perfecte informatie hebben om alle voor- en nadelen van de huidige en
toekomstige woonplaats, en de kosten van de verhuizing tegen elkaar af te wegen. Deze veronder-
stelling blijkt niet consistent met onderzoeksuitkomsten: verhuisden blijken weinig informatie over
alternatieve bestemmingen te hebben. Ten tweede wordt de veronderstelling uit het model gekriti-
seerd dat mensen mogelijkheden voor verhuizing altijd omstandig afwegen. Ook hier logenstraffen
onderzoeksresultaten deze veronderstelling. Niet alleen maken verhuisden zo'n afweging zelden, ook
niet-verhuisden blijken op hun stek te blijven ondanks het feit dat ze van een verhuizing zouden
kunnen profiteren. Ten derde lijkt te worden ontkend dat verhuizingen ook kunnen plaatsvinden op
grond van emotionele beslissingen. 

Het life cycle model (geïntroduceerd door Rossi in 1955). Dit model veronderstelt dat de waarschijn-
lijkheid van een verhuizing sterk toeneemt bij de overgang van de ene naar de andere levensfase. De
reden daarvoor is dat zo'n verandering ook wijzigingen in woonvoorkeuren en -behoeften met zich
meebrengt. Dit resulteert weer in een discrepantie tussen de huidige en de geprefereerde huisvesting
en buurtcondities (te weinig/te veel ruimte). Het life cycle model bevat verschillende facetten zoals
leeftijd, beroep en inkomen. De overgang van de ene naar de andere fase betekent vaak een breuklijn
in meerdere facetten. Voor ouderen geldt dat er maar een paar abrupte veranderingen langs leeftijds-
lijnen overblijven. Met name na de pensioenleeftijd neemt de migratiegeneigdheid langzaam af tot
boven de zeventig, als er mogelijk een verhuizing naar een intramurale instelling volgt.
Van belang bij de verhuizing op oudere leeftijd is, of dit een gevolg is van continuïteit van gewoon-
ten, voorkeuren en leefstijl, dan wel het gevolg is van noodzaak. De zogenoemde continuïteits-
hypothese gaat van de eerste combinatie van verschijnselen uit. Pensionering is dan problematisch
voor personen die zich niet op dit feit hebben voorbereid. Er kunnen dan aanpassingen worden
gezocht in een nieuwe woonomgeving. 
Noodzaak tot verhuizen ontstaat als men zich langzaam los maakt of moet maken van oude verban-
den. Dit kan het gevolg zijn van achteruitgang van inkomen, verweduwing, terugtreden van de
arbeidsmarkt, of een afnemende gezondheid. Al deze factoren kunnen redenen zijn om te gaan
verhuizen.
In de meest recente literatuur wordt veelal uitgegaan van specificaties van het stress threshold model
van Brown en Moore uit 1970. Deze auteurs veronderstellen dat het besluitvormingsproces bij
verhuizingen kan worden onderverdeeld in twee fasen. In de eerste fase ziet een huishouden mogelijk
spanning tussen de huidige en de geprefereerde omstandigheden. De discrepantie wordt echter niet
alleen door interne stressoren veroorzaakt, maar ook door externe. Bij de laatste gaat het om verande-
ringen buiten het huishouden, die verbonden zijn met de woning, de buurt (site) en de relatieve
locatie van de woning (situation). Zolang deze spanning een zeker threshold niveau niet te boven
gaat, is er geen reden voor het huishouden om te verhuizen. Het verhuist dan ook niet. Het threshold
niveau wordt bepaald door elementen als sociale banden met de woonplaats, buurt, en sociale
netwerken. Brown en Moore stellen dat deze banden in de tijd sterker worden als gevolg van assimi-
latie. Mensen die lang ergens wonen, zijn weinig verhuisgeneigd. 
Wordt het threshold niveau overschreden, dan is verhuizen een serieuze optie. De tweede stap die nu
gezet wordt, is het bepalen van de plaats waarheen verhuisd gaat worden.
Het model is dusdanig gekritiseerd, dat er aanpassingen nodig zijn. De kritiekpunten betreffen:
- Er wordt geen rekening gehouden met gedwongen verhuizingen.
- Er wordt geen rekening gehouden met het feit, dat mensen ongelijke kansen op de woningmarkt

hebben.
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- De fasen (wel/niet besluiten tot verhuizen, en het bereik bepalen) hoeven niet noodzakelijk
opeenvolgend te zijn.

- Er wordt geen rekening gehouden met mogelijke meningsverschillen binnen het huishouden over
verhuisbeslissingen, en met beïnvloeding door vrienden, kennissen en familieleden.

- Er wordt niet duidelijk gemaakt wanneer het threshold niveau wordt gehaald (m.a.w. de waarde
van het threshold niveau kan niet worden gekwantificeerd).

- In het model zijn verhuizen en aanpassen (bv. door verbouwing) de enige mogelijkheden; er
wordt geen rekening gehouden met het feit dat sommige mensen zich in het geheel niet kunnen
aanpassen (financieel of psychologisch).

- De plaats waarheen de verhuizing gaat, is weinig gespecificeerd.

Na het verschijnen van het artikel van Brown en Moore hebben verschillende onderzoekers gepro-
beerd het model, meestal een verfijnde versie, te toetsen. Zo stelt Speare dat de vraag waarom mensen
niet verhuizen, even belangrijk is als de vraag waarom ze het wel doen. Vervolgens blijkt empirisch,
dat er meer factoren zijn die mensen 'thuis houden'.

Conclusie

De theoretische modellen leiden tot conclusies over het wanneer van een verhuizing. Wanneer
verhuizen mensen? Uit het overzicht blijkt dat dit onder andere het geval is, als er breuklijnen in de
levensfase zijn. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als men gepensioneerd is, of verweduwd raakt.
Voorwaarde is dan wel dat men oude banden doorsnijdt (zeker bij een verhuizing op afstand). 
De modellen zeggen weinig over wie er verhuist. Er wordt wel gesteld dat er toegang moet zijn tot de
woningmarkt, maar niet dat naarmate het inkomen en de opleiding hoger zijn, de toegang tot deze
markt groter is. Verder wordt wel gesteld, dat bijvoorbeeld verweduwing kan leiden tot verhuizen,
maar niet dat dit tot gevolg zou moeten hebben dat een relatief groot aandeel oudere alleenstaanden is
verhuisd, of wil verhuizen. Ten slotte leidt de aandacht voor de negatieve aspecten van de huidige
woning en de positieve van de toekomstige woning niet tot een beschrijving van concrete kenmerken
van die woningen. 

3.2 Ontwikkelingen in gerealiseerde verhuizingen, 1981-1994

Het aandeel van de ouderen dat in de vier jaar voorafgaand aan de meting is verhuisd, is opmerkelijk
stabiel gebleven (zie tabel 3.1). Alleen tussen 1981 en 1985 is er sprake van een lichte toename, die
de jaren daarna in stand blijft. De reden die ouderen voor de verhuizing opgeven, verschilt nogal van
jaar tot jaar. Vooral de verschillen tussen 1985 en 1990 zijn erg groot. Deze zijn terug te voeren op
veranderingen in de vragenlijst van het Woningbehoeftenonderzoek; bij verschillende onderwerpen
zijn antwoordcategorieën toegevoegd. De toevoeging van de antwoordcategorie 'veranderingen in het
huishouden' heeft ertoe geleid dat alleenstaande ouderen vaker in de categorie 'werk/familie/gezin'
terecht zijn gekomen. Het gaat hier waarschijnlijk in veel gevallen om het verlies van een partner. Bij
de ouderen die nog wel een partner hebben, is de toename van deze antwoordcategorie veel minder
groot.
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Tabel 3.1 Aandeel verhuisden en verhuisreden naar leeftijd en huishoudenssamenstelling, 1981-1994 (in procenten)

alleenstaand meerpersoonshuishouden totaal

55-64 jaar jaar jaar 55-64 jaar 65-74 jaar $ 75 jaar $ 55 jaar
65-74 $ 75

is de afgelopen vier jaar verhuisd 1981 18,5 14,1 10,9 10,3 12,7 9,1 12,0
1985 19,6 16,8 13,2 11,2 13,0 11,7 13,4
1990 17,6 16,0 13,6 12,8 13,5 12,6 13,9
1994 19,8 15,7 13,4 11,1 12,0 12,1 13,2

verhuisreden
 werk/familie/gezin 1981 24,1 9,9 4,9 14,0 7,3 3,5 11,3

1985 17,1 8,8 3,7 12,0 7,2 7,6 9,7
1990 32,7 18,0 15,6 22,0 10,7 11,9 18,5
1994 37,7 20,0 16,5 17,7 11,4 9,8 18,8

verhuisreden
leeftijd/gezondheid 1981 17,9 40,7 52,2 22,4 39,5 53,2 34,2

1985 15,7 33,0 57,5 20,9 40,2 54,7 33,9
1990 16,5 30,6 40,7 18,0 34,7 49,4 29,2
1994 12,6 30,2 54,5 17,0 31,0 56,4 30,9

verhuisreden
de woning 1981 25,4 19,6 23,6 34,4 23,2 24,9 26,4

1985 44,3 35,3 21,6 39,9 29,5 22,3 33,7
1990 32,4 39,6 33,8 42,4 39,3 28,3 37,7
1994 41,1 43,5 24,9 51,6 47,3 28,0 41,5

Bron: CBS (diverse WBO's) SCP-bewerking

Het is opvallend is dat het aandeel van de ouderen dat leeftijd of gezondheid opgeeft als belangrijkste
verhuisreden, door de jaren heen constant blijft. Naarmate mensen ouder worden, verhuizen zij vaker
vanwege de leeftijd of gezondheid. Dit patroon is in elk van de jaren te vinden. Ouderen jonger dan
75 jaar zijn in 1994 echter minder vaak vanwege de gezondheid of leeftijd verhuisd dan in 1981 het
geval was. 
Ouderen geven wel steeds vaker de woning of woonomgeving als verhuisreden op. Vooral bij de
meerpersoonshuishoudens neemt deze antwoordcategorie constant toe tussen 1981 en 1994. 

In tabel 3.2 zijn verschillende aspecten van de gerealiseerde verhuizingen weergegeven, zoals de
bouwwijze van de vorige en huidige woning en de ruimte in de vorige en huidige woning. Hieruit
komt naar voren dat vooral de 75-plussers steeds vaker van een eengezinswoning naar een flat- of
etagewoning zijn verhuisd. De reden hiervoor kan liggen in de enorme toename van de verhuizingen
naar woningen, die speciaal zijn bedoeld voor ouderen. In veel gevallen betreft dit flatwoningen, die
overigens vaak niet meer voorzieningen hebben dan een lift en soms een alarmbel. 
In de verhuisstroom van de koop- naar de huursector is weinig veranderd. Van de verhuisden die voor
de verhuizing eigenaren-bewoners waren, is de helft naar een huurwoning verhuisd, de andere helft
weer naar een koopwoning. Het bekende verschijnsel dat ouderen vaker van een koop- naar een
huurwoning gaan dan jongeren, blijft tussen 1981 en 1994 intact.
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Tabel 3.2 Kenmerken van de vorige woning ten opzichte van de overeenkomstige kenmerken van de huidige woning,
1981-1994 (in procenten)

55-64 jaar 65-74 jaar $ 75 jaar $ 55 jaar

van eengezinswoning naar flat
1981 31 42 58 47
1985 28 43 60 42
1990 28 43 60 40
1994 31 45 67 43

van koop naar huur
1981 34 53 78 49
1985 37 62 72 53
1990 39 54 69 50
1994 36 54 76 49

huidige woning minder kamers dan vorige
1981 44 56 60 52
1985 42 57 65 52
1990 47 57 61 55
1994 51 63 69 59

huidige woning meer kamers dan vorige
1981 17 9 5 12
1985 17 11 7 13
1990 14 10 6 11
1994 14 10 5 11

huidige woning kleinere oppervlakte dan vorige
1981 54 61 70 59
1985 52 67 72 62
1990 60 68 71 65
1994 56 68 68 63

huidige woning grotere oppervlakte dan vorige
1981 32 21 12 24
1985 32 20 15 24
1990 24 19 14 20
1994 28 19 14 21

huidige woning ouderenwoning
1981 7 21 30 17
1985 6 22 51 20
1990 5 25 51 23
1994 11 32 61 29

Bron: CBS (WBO'81, '85, '89, '93) SCP-bewerking

Ouderen verhuizen in 1994 vaker dan in 1981 naar een woning met minder kamers dan er in de
vorige woning aanwezig waren. In elk van de leeftijdscategorieën heeft deze ontwikkeling
plaatsgehad. Wanneer echter het totale oppervlak van de woning in de beschouwing wordt betrokken
komt deze ontwikkeling veel minder duidelijk naar voren. Dit duidt erop dat ouderen wanneer zij
verhuizen, voor een woning met minder kamers kiezen, maar vaak niet voor een kleinere woning.

3.3 Ontwikkelingen in gewenste verhuizingen, 1981-1994

Het eigenwoningbezit maakt hoogtijdagen door. De ouderen van dit moment nemen daar nog niet in
sterk mate aan deel, zoals in de vorige paragraaf naar voren kwam. Veel van de huidige ouderen zijn
voorzichtig met het aangaan van de financiële risico's die een eigen woning nu eenmaal met zich
meebrengt. Tegenwoordig lijkt de woningmarkt alleen nog maar te draaien om de koopsector. De
keus is niet meer of men gaat kopen, maar wanneer men gaat kopen. In deze paragraaf wordt onder
meer nagegaan of deze trend, anders dan bij de gerealiseerde verhuizingen, bij de aspiraties van
ouderen wel zichtbaar wordt. 
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Tabel 3.3 Verhuisgeneigdheid en verhuisreden naar leeftijd, 1981-1994 (per leeftijdsgroep verticaal gepercenteerd)

55-64 jaar 65-74 jaar $ 75 jaar totaal $ 55 jaar 

wil eventueel/beslist verhuizen 1981 19 18 14 18
1985 19 18 13 17
1990 20 19 14 18
1994 18 18 13 16

verhuisreden
werk/familie 1981 37 26 17 30

1985 37 25 17 29
1990 27 19 15 22
1994 23 14 9 16

verhuisreden
gezondheid 1981 27 51 65 42

1985 25 51 69 41
1990 22 43 66 38
1994 23 45 65 40

verhuisreden
de woning 1981 36 24 19 28

1985 38 25 14 29
1990 51 39 19 40
1994 55 41 27 44

Bron: CBS (diverse WBO's) SCP-bewerking

In de mate waarin ouderen willen verhuizen, is tussen 1981 en 1994 niets veranderd. Nog steeds geeft
maar een beperkt deel van de ouderen aan dat zij beslist willen verhuizen. Dit aandeel loopt van 5%
bij de jongere ouderen tot 3% bij de ouderen boven 75 jaar. Alleen wanneer ook gevraagd wordt of
men eventueel zou willen verhuizen, loopt het aandeel verhuisgeneigden op tot bijna 20% bij de
jongere ouderen en 13% bij de alleroudsten (zie tabel 3.3). 

De redenen waarom men zou willen verhuizen, zijn sterk afhankelijk van de leeftijd van de respon-
dent. Naarmate men ouder wordt, komt de gezondheid steeds meer centraal te staan in het woning-
marktgedrag. Tweederde van de mensen boven 75 jaar geeft aan om gezondheidsredenen te willen
verhuizen. In feite zegt men dat de woning waarin men woont, niet past bij de afnemende validiteit.
Over de relatie tussen verhuisgedrag, validiteit en de woning wordt in paragraaf 4 van dit hoofdstuk
apart verslag gedaan. 
Behalve de gezondheid wordt ook de woning zelf vaak aangegeven als reden om te verhuizen. Hier
wordt gedoeld op direct aan de woning toewijsbare kenmerken, zoals de bouw- en woontechnische
kwaliteit en de prijs-/kwaliteitverhouding. Opvallend is dat de woning in 1994 veel vaker wordt
opgegeven als reden voor een mogelijke verhuizing. Deels is dit een artefact van de vragenlijsten van
het Woningbehoeftenonderzoek, waarin bij de vraag naar de verhuisreden het aantal antwoordmoge-
lijkheden dat de woning aangaat, is toegenomen. Daar staat tegenover dat steeds minder mensen
opgeven te willen verhuizen vanwege werk/familie/kennissen. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn
dat mensen het minder noodzakelijk vinden dat de sociale netwerken binnen een bepaald bereik
liggen en dat de individualisering onder de ouderen toeneemt. De toenemende automobiliteit onder
ouderen is hier ongetwijfeld ook debet aan.
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Tabel 3.4 Gewenste woning naar leeftijd, 1981-1994 (in procenten)

55-64 jaar 65-74 jaar $ 75 jaar totaal $ 55 jaar 

ouderenwoning/bejaardentehuis 1981 14 47 70 36
1985 13 44 69 34
1990 14 44 70 36
1994 24 57 77 47

van eengezinswoning naar flat-/etagewoning (% van de
eigenaren-bewoners met een verhuiswens) 1981 30 50 58 40

1985 29 56 64 42
1990 37 50 62 45
1994 34 55 61 46

van koop naar huur (% van de eigenaren-bewoners
met verhuiswens) 1981 48 69 75 57

1985 44 72 95 63
1990 39 69 92 58
1994 37 58 71 48

minder kamers 1981 56 60 56 57
1985 58 62 63 60
1990 63 65 64 64
1994 65 68 66 66

kleinere woonkamer 1981 18 24 22 21
1985 21 25 20 22
1990 18 25 27 22
1994 21 22 19 21

Bron: CBS (diverse WBO's) SCP-bewerking

Wanneer mensen aangeven dat ze willen verhuizen, wordt hun gevraagd welke wensen er zijn ten
aanzien van de andere woning. Omdat dit ook aan iedereen gevraagd wordt die aangeeft eventueel
wel te willen verhuizen, hebben deze wensen vaak meer het karakter van verwachtingen en aspiraties,
dan van concrete, binnenkort te effectueren verhuizingen. 

Het aandeel ouderen dat aangeeft wel iets te voelen voor een speciaal op ouderen gerichte woning,
neemt toe met de leeftijd (zie tabel 3.4). Meer dan tweederde van de mensen die ouder zijn dan
75 jaar en die willen verhuizen, geeft aan naar een ouderenwoning te willen. In de leeftijdsgroep
65-74 jaar is dit aandeel ongeveer de helft. Er is dus veel behoefte aan woningen die op een of andere
manier zijn toegesneden op ouderen. Beter bereikbaar, geen trappen in huis, een alarmbel enzovoort.
Opvallend is de toename van de ouderenwoning als gewenste woning in het laatste meetjaar. Omdat
de vraag anders is gesteld dan in de voorgaande jaren, is niet duidelijk of er vooral bij de jongere
ouderen inderdaad sprake is van een reële toename van de vraag naar ouderenhuisvesting.

De wens om naar een of andere vorm van ouderenhuisvesting te verhuizen heeft belangrijke gevolgen
voor de potentiële verhuisstromen. Naarmate men ouder is, wil men vaker van een eengezinswoning
naar een meergezinswoning, van een koopwoning naar een huurwoning en naar een woning met
minder kamers verhuizen. De wensen ten aanzien van de grootte van de woonkamer differentiëren
niet duidelijk naar leeftijd. Maar 20% geeft aan een kleinere woonkamer te willen dan men nu heeft. 
Er is tussen 1981 en 1994 het een en ander veranderd in het wensenpatroon van de ouderen. De
verhuisstroom van koopwoningen naar huurwoningen neemt af. Steeds meer eigenaren-bewoners
willen ook op oudere leeftijd weer kopen. Dit betekent dat de oude woning als vorm van aanvullende
oudedagsvoorziening blijkbaar minder belangrijk wordt. Deze ontwikkeling is natuurlijk ook
afhankelijk van de stemming op de woningmarkt. Het aandeel ouderen dat van een koopwoning naar
een huurwoning wilde verhuizen, lag in 1985 veel hoger dan in 1994. De periode voor 1985
kenmerkte zich door een baisse op de markt van koopwoningen, terwijl deze in de eerste helft van de
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jaren negentig enorm in de lift zat. 
Een andere verandering in het wensenpatroon tussen 1981 en 1994 is de toename van de wens om
kleiner te gaan wonen. In elk van de leeftijdsgroepen wordt dit aangetroffen. Wellicht heeft dit te
maken met het feit dat een deel van de ouderen meer kamers per persoon tot zijn beschikking heeft
dan vroeger. Hierdoor zou men eerder geneigd kunnen zijn wat minder kamers te willen hebben, om
de huishoudelijke arbeid wat te drukken.

3.4 Het woningmarktgedrag van ouderen in relatie tot fysieke beperkingen 

De geneigdheid tot verhuizen is laag bij ouderen. De belangrijkste reden om te verhuizen is de
afnemende gezondheid. De achterliggende reden van een dergelijke verhuizing is veelal gelegen in de
relatie tussen de woning en de mate van beperkingen die ouderen in het dagelijkse leven ondervinden.
Ouderen die problemen krijgen met de dagelijkse handelingen in het leven, moeten de woonsituatie
aanpassen om te kunnen functioneren. Wanneer iemand bijvoorbeeld problemen krijgt met traplopen
- de meest en eerst voorkomende beperking van ouderen - en de woning is niet bereikbaar zonder
traplopen of er zijn niveauverschillen in de woning, dan staat iemand voor de keuze om te verhuizen
om een zelfstandig leven te kunnen leiden. Ook kan men ervoor kiezen de woning aan te passen, door
het plaatsen van een traplift. In deze paragraaf wordt onderzocht in hoeverre het verhuisgedrag wordt
beïnvloed door een afnemende validiteit en wat het effect van woningaanpassing hierop is. 
Anders dan in de rest van het hoofdstuk gaat het hier om personen van 65 jaar of ouder, die
zelfstandig wonen. De reden hiervoor ligt in het gebruikte gegevensbestand waarin alleen mensen van
65 jaar en ouder zijn opgenomen. Uitgangspunt in de analyse is de mate van handicap die ouderen
kunnen hebben. Ook wordt wel gesproken over beperkingen. Om ouderen te kunnen indelen op basis
van hun beperkingen is gebruikgemaakt van een maat voor fysieke beperkingen. 

Om een eerste indruk te krijgen van de relatie tussen beperkingen en woonsituatie is in tabel 3.5 de
mate van beperking en het type woning waarin men woont, tegen elkaar afgezet. Ouderen zonder
beperkingen wonen in ruime meerderheid in een eengezinswoning. Waarschijnlijk is dat dezelfde
woning als in de tijd dat de kinderen nog thuis woonden. De top van de wooncarrière is bereikt en
men woont naar tevredenheid. Reden voor verhuizen is er niet. Een kwart van de ouderen zonder
handicaps woont in een flat- of etagewoning. In deze categorie zijn ouderen te vinden die de
woonsituatie hebben aangepast. Niet aan hun handicaps, maar aan de veranderde gezinsomstandig-
heden. De kinderen zijn het huis uit. De grote eengezinswoning vergt binnen en buiten veel
onderhoud. Het traplopen in huis gaat nog wel, maar niet meer van harte. Zo zijn er tal van factoren
denkbaar. Verweduwing kan ook een belangrijke reden zijn om kleiner te gaan wonen. Een
eengezinswoning is doorgaans veel te groot voor een alleenstaande oudere, terwijl ook gevoelens van
onveiligheid, die samengaan met het wonen op de begane grond, een rol kunnen spelen in de
beslissing om te verhuizen. 
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Tabel 3.5 Beperkingen en woningtype, bevolking 65 jaar en ouder, 1995 (verticaal gepercenteerd)
mate van beperking

niet licht matig ernstig
eengezinswoning 68 56 49 42
flat-/etagewoning 24 31 33 31
zelfstandige bejaardenwoning 6 9 13 17
aanleunwoning/serviceflat/wozoco 1 4 6 11
totaal 100 100 100 100
Bron: CBS (EBB-ouderen'96) SCP-bewerking

Maar een heel beperkt deel van de ouderen zonder beperkingen woont in een woning die speciaal
bedoeld is voor ouderen. 6% woont in een zelfstandige bejaardenwoning, wat meestal niet meer
betekent dan dat er een alarmbel aanwezig is voor noodgevallen. In bejaardenwoningen waaraan
specifieke zorgpakketten zijn verbonden, zoals de aanleunwoning, de serviceflat of het woonzorg-
complex, wonen vrijwel geen ouderen zonder handicaps. De oorzaak hiervan ligt enerzijds bij de
indicatiestelling, die veelal aan het verkrijgen van een dergelijke woning voorafgaat. Anderzijds
kiezen ouderen niet zo gemakkelijk voor een dergelijke woning, omdat de woontechnische kwaliteit
veel minder is dan in een woning in de reguliere voorraad. Ruimte in en om de woning is daarbij de
belangrijkste factor (zie ook SCP 1996). 

Er kan op grond van deze gegevens een duidelijk verband worden aangetoond tussen de handicap en
de aard van de huisvesting. Het aandeel ouderen in een eengezinswoning daalt aanmerkelijk
naarmate de beperking toeneemt. Daar staat tegenover dat het aandeel ouderen in specifieke
ouderenhuisvesting toeneemt met de mate van beperking. Deze woningen zijn beter aangepast aan de
handicaps van de bewoner dan woningen in de reguliere voorraad. Des te opvallender is het daarom
dat ruim 40% van de ouderen die ernstig zijn belemmerd in het dagelijkse leven, in een eengezins-
woning in de reguliere woningvoorraad woont. Slechts eenderde van deze ouderen woont in
specifieke zelfstandige bejaardenhuisvesting. Ook in de reguliere woningvoorraad is het dus mogelijk
te leven met een sterke mate van handicap.

Tabel 3.6 Verhuisgeneigdheid van ouderen ($ 65 jaar), fysieke beperking en woningtype (in procenten)
eengezinswonin aanleunwoning/

g flat-/etagewoning zelfstandige serviceflat/wozoc totaal
bejaardenwoning o

mate van fysieke
beperking

niet beperkt 17,8 16,2 7,3 4,9 16,6
licht beperkt 20,2 17,1 11,8 9,3 18,0
matig beperkt 24,9 21,8 15,9 8,5 21,8
ernstig beperkt 29,7 29,1 20,5 7,0 25,7
totaal 20,4 19,2 13,2 7,7 18,9

Bron: CBS (EBB-ouderen'96) SCP-bewerking

De relatie tussen de ernst van de handicap, de aard van de huidige woning en de wens tot verhuizen is
weergegeven in tabel 3.6. Uit deze gegevens blijkt dat zowel de mate van fysieke beperking als het
type woning waarin men woont, van invloed zijn op de wens om te verhuizen. Van de ouderen zonder
beperkingen wil 16,6% verhuizen. Van de ouderen met ernstige beperkingen is dat 25,7%. Ouderen
in een eengezins- of flat-/etagewoning - een niet speciaal voor ouderen gebouwde woning - willen
veel vaker verhuizen dan ouderen in specifieke zelfstandige ouderenhuisvesting. Wanneer mate van
handicap en woningtype met elkaar worden gecombineerd, blijken ouderen met een ernstige mate van
beperking, die in een eengezinswoning wonen, het meest te willen verhuizen. Aan de andere kant van
het spectrum staan de ouderen zonder beperkingen die in een specifieke bejaardenwoning wonen.
Leden van deze groep geven het minst vaak aan dat zij willen verhuizen. 
De verhuisgeneigdheid van ouderen in eengezins- en flat-/etagewoningen verschilt niet veel. Die van
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ouderen in zelfstandige bejaardenwoningen is duidelijk lager, maar loopt wel op met de mate van
handicap. Alleen bij ouderen in de meer beschermde zelfstandige woonvormen, zoals de aanleun-
woning, is er weinig verband aanwezig tussen verhuisgeneigdheid en handicap. Dit is te verklaren uit
het feit dat er nog maar één stap overblijft: de verhuizing naar een intramurale woonvoorziening.
Deze stap wordt zelden vrijwillig genomen. Meestal dwingen de omstandigheden ertoe. Ouderen
zullen dit zelden aangeven als een situatie die zij zich wensen. 

Met het beschikbare gegevensmateriaal is het ook mogelijk om op meer gedetailleerde wijze de relatie
tussen beperkingen, woningaanpassingen en verhuisgedrag te analyseren. Hiertoe zijn een zevental
dagelijkse handelingen in en om het huis geselecteerd, zoals traplopen, lopen in de woning, zichzelf
wassen, zelf naar het toilet gaan en dergelijke. Voor elk van deze beperkingen is bekeken welke
woningaanpassing daarbij zou horen. Hierbij moet worden aangetekend dat deze analyse zeker niet
volledig is, omdat er in het hier gebruikte gegevensbestand (EBB-ouderen'96) maar naar een beperkt
aantal woningaanpassingen is gevraagd. 

Tabel 3.7 Verhuisgeneigdheid van ouderen ($ 65 jaar)  zonder en met moeite met dagelijkse handelingen in en om huis
in relatie tot aanwezigheid aanpassingen (in procenten)
handicap geen moeite aanpassing wel moeite wel moeite 

 geen aanpassing wel aanpassing
verplaatsen van de ene naar
de andere kamer op
dezelfde verdieping 18,5 verlaagde drempels 30,3 16,5

handgrepen op wand en deur 24,8 19,5

de trap op- en aflopen 16,5 trappen 33,1 22,6
woning bereikbaar zonder

alle vertrekken gelijkvloers 33,6 20,3

woning verlaten en woning bereikbaar zonder
binnengaan 18,1 trappen 35,6 23,2

verlaagde drempels 32,8 16,4

volledig wassen 18,4 badlift 26,8 17,3
zitmogelijkheid in douche of

antislip in de badkamer 27,7 15,8
handgrepen en steunen in

badkamer 27,9 20,5

in en uit bed stappen 18,3 een verhoogd bed 22,7 26,0

gezicht en handen wassen 18,8 badkamer 25,3 20,6
handgrepen en steunen in

naar toilet gaan 18,8 aangepast of verhoogd toilet 26,7 22,2
handgrepen in het toilet 33,7 16,6

Bron: CBS (EBB-ouderen'96) SCP-bewerking

In tabel 3.7 wordt de relatie gelegd tussen handicap, woningaanpassing en verhuisgeneigdheid. Zoals
al in het voorgaande naar voren kwam, is de verhuisgeneigdheid van mensen die geen moeite hebben
met bepaalde dagelijkse handelingen, lager dan die van mensen die wel handicaps hebben. De
verhuisgeneigdheid van mensen met een of meerdere handicaps wordt in sterke mate bepaald door de
aanwezigheid van een woningaanpassing. Mensen die moeite hebben met zich verplaatsen van de ene
naar de andere kamer op dezelfde verdieping en die geen woningaanpassing hebben in de vorm van
verlaagde drempels, willen bijna tweemaal zo vaak verhuizen als mensen die wel verlaagde drempels
hebben. Voor bijna elk van de zeven handelingen en de daarbij horende mogelijke woningaanpas-
singen gaat dit op. Woningaanpassing lijkt daarmee een belangrijke factor te zijn in de mate waarin
ouderen het noodzakelijk vinden om te moeten verhuizen. 
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Opvallend is overigens dat mensen met een handicap en met aanpassingen in de woning vaker willen
verhuizen dan mensen zonder handicap. De aanpassing verhelpt blijkbaar niet in voldoende mate de
beperkingen die de woning oplegt aan de mensen met handicaps.
Het is helaas niet mogelijk met de beschikbare databestanden een rechtstreeks verband te leggen
tussen woningaanpassing en gedrag op de woningmarkt. Er is aan mensen die willen verhuizen, niet
gevraagd of zij niet meer zouden willen verhuizen als hun huidige woning zou kunnen worden
aangepast aan hun beperkingen. 

Tabel 3.8 Gewenste verhuizing van ouderen ($ 65 jaar) naar aard huidige en gewenste woning en mate van handicap
(verticaal gepercenteerd)

niet beperkt licht beperkt matig beperkt ernstig beperkt totaal
van eengezinswoning 

naar eengezinswoning 11 6 3 1 6
naar flat-/etagewoning 17 9 7 2 11
naar ouderenwoning 29 28 24 17 26
naar aanleun/service/wozoco 11 14 16 19 14
naar intramuraal 2 4 4 10 4

van flat-/etagewoning 
naar eengezins/flat/etage 10 9 8 3 8
naar ouderenwoning 6 9 9 8 8
naar aanleun/service/wozoco 5 9 12 13 9
naar intramuraal 1 3 5 9 4

van ouderenwoning
naar ouderenwoning 2 3 3 4 3
naar aanleun/service/wozoco 0 2 5 1 2
naar intramuraal 0 2 2 10 2

overige verhuisstromen   5 4 2 3 3
totaal 100 100 100 100 100

totaal ouderenwoning 37 40 36 29 37
totaal aanleun/service/wozoco 16 25 33 33 25
totaal intramuraal 3 9 11 29 10
Bron: CBS (EBB-ouderen'96) SCP-bewerking

Zoals gezegd zitten veel jongere ouderen aan de top van hun wooncarrière. Pas wanneer de
gezondheid en de mate van beperkingen in het dagelijkse leven het noodzakelijk maken, wil men
verhuizen. Dit blijkt uit tabel 3.8. Bijna driekwart van de ouderen met een verhuiswens, wil naar een
woning verhuizen die behoort tot een of andere vorm van ouderenhuisvesting. Zo wil bijvoorbeeld een
kwart van het totaal aantal ouderen met een verhuiswens, verhuizen van een eengezinswoning naar
een zelfstandige ouderenwoning. In totaal wil meer dan eenderde van alle ouderen met verhuisplan-
nen naar een ouderenwoning verhuizen en een kwart naar een aanleunwoning, serviceflat of
woonzorgcomplex. Een op de tien ouderen die willen verhuizen, kiest voor een intramurale instelling. 

Eerder in deze paragraaf bleek al dat de mate van handicap van belang is voor de mate waarin men
plannen heeft om te verhuizen. Uit de gegevens gepresenteerd in tabel 3.8 blijkt de mate van
handicap ook van groot belang te zijn voor de woonwensen van de ouderen met verhuisplannen.
Vooral de gewenste verhuisstroom naar specifieke ouderenhuisvesting met zorgmogelijkheden - de
aanleunwoning/serviceflat en het woonzorgcomplex - neemt fors toe naarmate de handicaps ernstiger
worden. Hetzelfde geldt voor de gewenste verhuisstroom naar de intramurale voorzieningen.
Opvallend is dat dit voor de bewoners van een zelfstandige ouderenwoning niet opgaat. Ongeacht de
mate van beperking wil bijna 40% van de verhuisgeneigde ouderen naar een zelfstandige ouderen-
woning. Alleen bij de ouderen met een ernstige handicap ligt dit aandeel lager. Dit woningtype heeft
dus een belangrijke functie in de huisvesting van ouderen. Handicap of niet, ouderen vinden een
dergelijke woning blijkbaar een goed compromis tussen een woning in de reguliere voorraad en een
meer met zorg omklede woonvorm.
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Conclusie

De wens om te verhuizen is niet groot bij de ouderen. Wanneer deze wens geuit wordt, heeft dit vaak
te maken met de gezondheid. Een belangrijke factor daarbij is de geschiktheid van de woning.
Wanneer het traplopen een probleem wordt en de woning is alleen via een trap bereikbaar, lijkt
verhuizen onvermijdelijk. Er blijkt inderdaad een verband aanwezig tussen de mate waarin mensen
problemen hebben met dagelijkse handelingen, en de wens tot verhuizen. De verhuisgeneigdheid is
verder sterk afhankelijk van de mate waarin de woning waarin men nu woont, is aangepast aan de
beperkingen. Het is echter niet zo dat woningaanpassingen elke verhuizing zouden kunnen voor-
komen. Het feit dat veel mensen met een ernstige mate van handicap de voorkeur geven (noodge-
dwongen) aan de overstap naar een bejaarden- of verpleegtehuis, geeft dit al aan. Opvallend is dat de
ouderen- of bejaardenwoning door alle ouderen die willen verhuizen wordt gewenst, niet alleen door
degenen met handicaps. De ouderenhuisvesting die is gekoppeld aan enigerlei vorm van zorgvoor-
ziening, zoals de wozoco, komt pas in de wensen naar voren, wanneer men ook werkelijk beperkin-
gen in het dagelijkse leven ondervindt.

3.5 Ruimtelijk aspecten van verhuisgedrag

Uit de regionale bevolkingsprognose is naar voren gekomen dat de ruimtelijke verdeling van ouderen
over Nederland in de komende decennia verandert. In de modellen die aan deze prognose ten
grondslag liggen, is geen rekening gehouden met mogelijke veranderingen in het migratiepatroon.
Om meer zicht te krijgen op deze ruimtelijke aspecten van verhuizen wordt hier een aantal achter-
grondkenmerken van intragemeentelijke, intergemeentelijke en interprovinciale verhuizingen
gepresenteerd. 

Tabel 3.9 Aandeel verhuisden in diverse leeftijdsklassen, naar richting van de verhuizing, in 1981, 1985 en 1994  (ina

procenten)

18-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar $ 75 jaar $ 55 jaar

aandeel verhuisden
1981 36 12 13 10 12
1985 36 13 14 12 14
1994 36 13 13 12 13

wv. binnen de gemeente
1981 62 69 74 84 73
1985 67 71 76 78 74
1994 65 68 78 77 72

wv. buiten de gemeente, binnen
de provincie

1981 24 20 14 9 16
1985 20 17 12 14 13
1994 26 19 12 12 17

wv. buiten de provincie
1981 14 11 12 7 11
1985 12 12 12 8 12
1994 9 13 10 11 11
Voor het jaar 1989 is het niet mogelijk de gerealiseerde verhuizingen naar binnen en buiten de huidige woongemeentea

te onderscheiden.

Bron: CBS (WBO'81, '85, '93) SCP-bewerking

Uit de gegevens in tabel 3.9 komt naar voren dat een beperkt deel van degenen die verhuizen, naar
een andere gemeente verhuizen. Wanneer dit wel het geval is, vindt de verhuizing vaker binnen
dezelfde provincie plaats dan daarbuiten. De afstand bij verhuizing verschilt sterk tussen de verschil-
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lende leeftijdscategorieën. Jongeren verhuizen vaker over grotere afstand dan ouderen. Dit heeft te
maken met het feit dat jongeren vaker vanwege het werk verhuizen dan ouderen. Deze factor speelt
bij de jongere ouderen (55-64 jaar) ook nog een rol van betekenis. Van deze groep verhuist eenderde
naar een andere gemeente binnen of buiten dezelfde provincie. Bij de 65-plussers is dit aandeel
beduidend lager. 
Er is geen duidelijke trend te ontdekken in het verhuisgedrag wanneer de verschillende meetjaren met
elkaar worden vergeleken. Bij de jongeren is er een ontwikkeling om vaker naar een andere gemeente
dan de huidige te verhuizen, maar de interprovinciale migratie neemt juist af. Bij de 55-64-jarigen en
75-plussers is er sprake van een lichte toename van de interprovinciale migratie, bij de 65-74-jarigen
een omgekeerde ontwikkeling. De veranderingen in de tijd zijn echter te beperkt om harde conclusies
aan te kunnen verbinden. 

Tabel 3.10 Aandeel verhuisgeneigden in diverse leeftijdsklassen, en richting van de voorgenomen verhuizing van
degenen die daarvoor een voorkeur hebben uitgesproken in 1981, 1985, 1990 en 1994

18-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar $ 75 jaar $ 55 jaar

aandeel verhuisgeneigden
1981 30 19 17 14 18
1985 31 19 17 13 17
1990 33 20 19 14 19
1994 32 18 17 13 16

verhuisgeneigden die een voorkeur
voor een volgende locatie uitspreken
binnen de gemeente

1981 72 74 78 85 77
1985 69 74 84 87 80
1990 70 78 81 82 80
1994 69 75 82 87 79

buiten de gemeente, binnen de
provincie

1981 21 20 16 9 17
1985 20 15 9 9 12
1990 20 12 10 12 11
1994 21 15 11 7 13

buiten de provincie
1981 7 6 6 6 6
1985 11 11 7 4 8
1990 11 10 9 6 9
1994 10 10 7 6 8

Bron: CBS (diverse WBO's) SCP-bewerking

Een vergelijkbare analyse is uitgevoerd voor de richting van gewenste verhuizingen (zie tabel 3.10).
Hier wordt hetzelfde leeftijdspatroon gevonden. Naarmate men ouder is, wil men vaker binnen de
huidige woongemeente verhuizen. Opvallend is dat in elk van de leeftijdscategorieën een groter deel
van de gerealiseerde verhuizingen buiten de gemeente en provincie heeft plaatsgevonden in
vergelijking met de gewenste verhuisrichting. Dit is vooral bij de ouderen het geval. De wens om over
de provinciegrens heen te verhuizen is in elk van de leeftijdsgroepen beperkt. 
Ook hier is geen duidelijke trend aanwezig in de verschillend meetjaren. Alleen tussen 1981 en 1985
is de wens om interprovinciaal te verhuizen toegenomen ten koste van de intergemeentelijke
verhuizing binnen dezelfde provincie. In de jaren daarna stokt deze ontwikkeling. 
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Tabel 3.11 Verhuisredenen van verhuisden en verhuisgeneigden naar richting van de verhuizing, binnen of buiten de
huidige woongemeente, 1981-1994 (verticaal gepercenteerd)

55-64 jaar 65-74 jaar $ 75 jaar $ 55 jaar
binnen buiten binnen buiten binnen buiten binnen buiten

verhuisden
reden: woning en
woonomgeving
1981 40 33 28 18 29 16 33 33
1985 46 37 39 24 26 17 39 29
1994 52 38 47 37 31 20 45 35

reden: leeftijd/gezondheid
1981 26 17 40 43 52 56 37 33
1985 25 22 42 35 59 56 39 33
1994 20 10 36 19 58 34 35 18

reden: werk/familie/overig
1981 34 51 32 39 19 28 30 34
1985 29 41 19 41 15 27 22 38
1994 28 52 17 44 11 46 20 53

verhuisgeneigden
reden: woning en
woonomgeving
1981 38 29 22 27 18 15 28 27
1985 42 36 27 21 15 14 31 29
1990 54 46 39 40 20 17 42 39
1994 58 44 41 37 29 12 45 38

reden: leeftijd/gezondheid
1981 28 25 55 38 66 60 45 34
1985 29 18 52 49 71 60 45 31
1990 25 13 46 32 66 58 41 28
1994 28 16 49 37 66 59 44 28

reden: werk/familie/overig
1981 34 46 23 35 16 25 27 39
1985 29 46 21 30 14 26 24 40
1990 21 41 15 28 14 25 17 33
1994 14 40 10 26 5 29 11 34

Bron: CBS (diverse WBO's) SCP-bewerking

De redenen voor een verhuizing blijken te verschillen naar de richting van de verhuizing. Dit komt
zowel naar voren bij de gerealiseerde als bij de gewenste verhuizingen (zie tabel 3.11). Omdat het
aantal ouderen dat buiten de gemeente verhuisd is of wil verhuizen, klein is, zijn hier de intergemeen-
telijke en interprovinciale verhuizingen samengevoegd. 
Uit de gegevens komt naar voren dat ouderen die binnen de huidige woongemeente verhuizen of
willen verhuizen, dit vaker doen vanwege de woning of woonomgeving en vaker vanwege de leeftijd
of de gezondheid, dan ouderen die buiten de gemeente zijn verhuisd of willen verhuizen. Werk,
familie en de categorie overige redenen spelen dus een belangrijke rol in het besluit van mensen om
niet in dezelfde gemeente te blijven wonen. Bij de jongere ouderen speelt het werk nog een belang-
rijke rol, bij de 65-plussers zijn er vooral familiale en overige redenen die de doorslag geven. Het
gegevensmateriaal geeft hierover echter geen verdere informatie. Vermoed kan worden dat wanneer
een van de partners door sterfte wegvalt, de overgebleven partner dichter bij de eigen familie gaat
wonen, waarvoor een verhuizing over grotere afstand noodzakelijk is. Ook kan het voorkomen dat
mensen op oudere leeftijd, wanneer men niet meer gebonden is aan het werk en de werklocatie, naar
de geboortestreek terugkeren. 
Wanneer de verschillende meetjaren met elkaar worden vergeleken, worden de verschillen in verhuis-
motieven tussen binnengemeentelijke en buitengemeentelijke verhuizers groter. Bij de binnengemeen-
telijke verhuizers neemt de woning/woonomgeving als belangrijkste verhuisreden in belang toe. Dit
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gaat ten koste van de overige redenen. Deze ontwikkeling is zowel bij verhuisden als verhuis-
geneigden te vinden. Ouderen die buiten de gemeente verhuizen of willen verhuizen, doen dit in 1994
minder vaak vanwege de gezondheid dan in 1981 het geval was.  

Tabel 3.12 Huishoudens- en persoonskenmerken van verhuisden van 55 jaar en ouder, binnen de eigen woongemeente
en vanuit een andere gemeente, 1994

binnen de gemeente uit andere gemeente totaal $ 55 jaara

persoonskenmerken
gemiddelde leeftijd 67 66 67
% hoog opleidingsniveau (hbo en wo) 7 21 11

huishoudenskenmerken
gemiddeld nettohuishoudensinkomen 29.600 38.500 32.000
% laagste kwartiel inkomen 53 36 46
% 2e kwartiel inkomen 28 25 28
% 3e kwartiel inkomen 13 21 16
% hoogste kwartiel inkomen 7 18 10

% alleenstaand 49 39 40
% paar en kind(eren) 6 6 10
% paar zonder kind(eren) 41 53 44
% eenoudergezinnen 2 1 4
% overig 2 1 2

Inclusief de niet-verhuisden.a

Bron: CBS (WBO'93) SCP-bewerking

Om verder zicht te krijgen op de achtergronden van de verschillende verhuisbewegingen is er onder-
scheid gemaakt naar een aantal persoons- en huishoudenskenmerken en de ontwikkelingen daarin.
Omdat het aantal ouderen dat buiten de gemeente en de provincie verhuisd is bijzonder klein is, zijn
hier de leeftijdsgroepen van 55 jaar en ouder samengevoegd. Tevens zijn alle buitengemeentelijke
verhuizingen (binnen en buiten de provincie) samengevoegd. De analyses zijn uitgevoerd zowel voor
de ouderen die vier jaar voorafgaand aan de meting zijn verhuisd als voor de verhuisgeneigde
ouderen. 

Uit de gegevens in tabel 3.12 komt naar voren dat er duidelijke verschillen bestaan tussen huishou-
dens die binnen of buiten een gemeente verhuizen. Huishoudens die in de periode 1990-1993 zijn
verhuisd en die daarbij de gemeentegrenzen hebben overschreden, hebben een hogere opleiding, een
hoger inkomen, zijn minder vaak alleenstaand en hebben vaker een partner dan huishoudens die
binnen de gemeente zijn verhuisd. 40% van de oudere huishoudens die naar een andere gemeente zijn
verhuisd, vallen in de bovenste helft van de inkomensverdeling, terwijl dat aandeel bij de binnen-
gemeentelijk verhuizers maar 20% bedraagt. Vermoed zou kunnen worden dat dit patroon beïnvloed
wordt door de groep werkenden. Gegevens die in een later hoofdstuk worden gepresenteerd (§ 6.3.4),
laten echter zien dat er binnen de leeftijdscategorie 55-64 jaar geen onderscheid bestaat tussen
werkenden en mensen die vrijwillig voor hun 65e jaar zijn opgehouden met werken. Wel wordt daar
een verschil geconstateerd tussen de ouderen met een uitkering (WAO/WW) aan de ene kant en de
werkenden en vrijwillig uitgetredenen aan de andere kant. De verschillen tussen binnen- en buiten-
gemeentelijke verhuizers worden dus duidelijk beïnvloed door het inkomen.  
Wanneer eenzelfde analyse wordt uitgevoerd bij degenen die de wens uitspreken om te verhuizen,
komen vergelijkbare verschillen tussen binnen- en buitengemeentelijke verhuizers naar voren (zie
tabel 3.13). Ouderen die naar een andere gemeente dan de huidige woongemeente willen verhuizen,
zijn hoger opgeleid, hebben een hoger inkomen en hebben vaker een partner dan ouderen die binnen
de gemeentegrenzen willen verhuizen.
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Tabel 3.13 Huishoudens- en persoonskenmerken van verhuisgeneigden van 55 jaar en ouder, binnen de eigen
woongemeente en naar een andere gemeente, 1994

wil binnen de huidige
woongemeente wil naar een andere totaal $ 55 jaarar

verhuizen gemeente verhuizen

persoonskenmerken
gemiddelde leeftijd 67 65 67
% hoog opleidingsniveau (hbo+wo) 9 22 11

huishoudenskenmerken
gemiddeld nettohuishoudensinkomen 30.700 37.400 32.000
% laagste kwartiel inkomen 48 35 46
% 2e kwartiel inkomen 28 26 28
% 3e kwartiel inkomen 16 22 16
% hoogste kwartiel inkomen 8 17 10

% alleenstaand 45 43 40
% paar+kind(eren) 9 7 10
% paar zonder kind(eren) 41 47 44
% eenoudergezinnen 4 2 4
% overig 2 1 2

Bron: CBS (WBO'93) SCP-bewerking

De aantallen ouderen die verhuizen of verhuisplannen hebben en daarbij naar een andere gemeente
zijn verhuisd of willen verhuizen, zijn in het Woningbehoeftenonderzoek te gering om een analyse uit
te voeren over de exacte richting van de verhuizing. Wanneer de grove indeling van Nederland in
landsdelen wordt gehanteerd, blijkt dat bij de gerealiseerde verhuizingen van ouderen het saldo van
vestiging en vertrek in beperkte mate negatief is voor Oost-Nederland en licht positief is voor West-
Nederland. Wanneer naar de gewenste verhuizingen wordt gekeken, ontstaat een omgekeerd beeld,
een licht positief saldo voor Oost-Nederland en een beperkt negatief saldo voor West-Nederland.
Zowel bij de gerealiseerde als de gewenste verhuisbewegingen benadert het saldo van Noord- en Zuid-
Nederland de nul. Voor uitspraken over de toekomstige verdeling van ouderen over Nederland en de
invloed van de migratie hierop zijn meer exacte gegevens noodzakelijk.

Voor de verhuisrichting kan gebruikgemaakt worden van administratieve gegevens uit de migratie-
statistieken van het CBS. Er kan dan echter geen grens van 55 jaar gebruikt worden, de afbakening is
hier 40 jaar en ouder. Binnen de groep van 40-plussers kan wel een tweede grens getrokken worden,
die van 65 jaar.
De verhuisrichting is bepaald door na te gaan, welke combinaties van gemeenten naar landsdeel en
gemeentegrootte in trek zijn. Daar het hier om migratiestatistieken gaat, kan uitsluitend rekening
worden gehouden met degenen die buiten de gemeente zijn verhuisd.
In tabel 3.14 is het totaal van de vestigingsoverschotten van de gemeenten in de volgende gebieds-
categorieën weergegeven:
- groot elders: (gemeenten met 50.000 inwoners en meer in de provincies Groningen, Friesland,

Drenthe, Overijssel, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg;
- groot west: (gemeenten met 50.000 inwoners en meer in de provincies Noord- en Zuid-Holland,

Utrecht en Flevoland;
- klein elders: (gemeenten met minder dan 50.000 inwoners in de provincies Groningen, Friesland,

Drenthe, Overijssel, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg;
- klein west: (gemeenten met minder dan 50.000 inwoners in de provincies Noord- en Zuid-

Holland, Utrecht en Flevoland.

Het blijkt dat vooral de gemeentecategorie 'klein elders' in 1996 in trek is geweest bij de ouderen. De
vestiging in de gemeenten die tot deze categorie behoren, overtrof het vertrek door dezelfde
leeftijdsgroep. Er kwamen ruim 4.000 meer 40-65-jarigen en 900 65-plussers in deze gemeenten
binnen dan er (door vertrek) uit gingen. 
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Tabel 3.14 Optelling van de vestigingsoverschotten in 1996 van 40-64-jarigen en 65-plussers in de gemeenten
behorende tot vier gebiedscategorieën (absolute aantallen en per leeftijdscategorie horizontaal gepercenteerd) 

groot elders groot west klein elders klein west

vestigers 40-64 jaar (absoluut) 10.800 29.200 49.100 24.300
vestigers $ 65 jaar (absoluut) 3.600 8.200 16.700 9.500

vestigers 40-64 jaar (%) 9,5 25,7 43,3 21,4
vestigers $ 65 jaar (%) 9,5 21,6 43,9 25,0

vestigingsoverschot 40-64 jaar –400 –2.900 4.200 60
vestigingsoverschot $ 65 jaar 80 –2.400 900 1.600

totale bevolking 40-64 jaar 710.464 1.089.103 1.677.625 874.152
totale bevolking $ 65 jaar 364.069 577.296 737.418 372.919

Bron: CBS (Statline) SCP-bewerking

De grote gemeenten, speciaal die in West-Nederland, zijn minder in trek bij de ouderen. Ook
65-plussers verhuizen vaker naar een kleine gemeente in West-Nederland verhuizen dan naar een
grote gemeente in dit landsdeel. 
In zijn totaliteit zijn de vestigingsoverschotten en tekorten echter dermate klein op het totaal van elke
leeftijdsgroep in de desbetreffende gemeentecategorieën, dat er geen sprake is van een belangrijke
verschuiving in het vestigingspatroon van ouderen. De demografische factoren, vooral de verande-
rende leeftijdsopbouw van de bevolking, hebben een veel grotere invloed.

3.6 Conclusie

Theoretische modellen behandelen in het algemeen het wanneer van de verhuizing. Ook het waarom
komt - in abstracte termen - aan de orde. Volgens deze modellen wordt er vooral verhuisd bij breuk-
lijnen in de levensfase, en worden dan voor- en nadelen van de huidige en een eventuele toekomstige
woning afgewogen (voor ouderen is bijvoorbeeld pensionering relevant). De modellen gaan niet diep
in op wie er verhuist, en ze geven ook geen inzicht in specifieke kenmerken van huidige, vorige en
toekomstige woningen . 
In dit hoofdstuk was wel aandacht voor deze facetten, vanuit het perspectief dat ouderen om twee
redenen kunnen verhuizen:
- om positieve redenen: men wil gebruikmaken van de nieuwe vrijheid om zich overal te kunnen

vestigen (de zgn. continuïteitshypothese);
- om negatieve redenen: door achteruitgang van gezondheid, inkomen en/of terugtreden van de

arbeidsmarkt moet men anders (kleiner, comfortabeler) gaan wonen.

Uit de analyses blijkt dat er indicaties zijn, dat deze twee groepen verhuisden en verhuisgeneigden,
elk met hun eigen kenmerken, inderdaad bestaan. Voorop staat echter dat ouderen in het algemeen
weinig verhuizen, en weinig verhuisgeneigd zijn. Daarin zijn in de loop van de tijd weinig ontwik-
kelingen geweest. 
Wordt er wel verhuisd, dan kunnen als twee groepen worden onderscheiden: de 'mobiele senior' en de
'plaatsgebonden senior'. 

De mobiele senior verhuist op afstand, is na een verhuizing ten minste de gemeentegrens overge-
trokken. Hun aantal is echter gering. Gezien de populariteit van kleine gemeenten, met name buiten
het Westen, onder de externe vestigers zullen veel mobiele senioren naar dergelijke oorden trekken.
De mobiele senioren wonen in huishoudens met een relatief hoog inkomen en een relatief hoog
opleidingsniveau. Veelal zijn ze niet alleenstaand (met name gaat het vaak om paren zonder
kinderen). De mobiele senioren, zowel degenen die zijn verhuisd als degenen die willen verhuizen,
hebben andere redenen dan de gezondheid of de woning als verhuismotief. 
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De plaatsgebonden senior verhuist om redenen van gezondheid of leeftijd. Het inkomens- en
opleidingsniveau van de plaatsgebonden huishoudens en personen is lager dan dat van de mobiele
senioren. De plaatsgebonden verhuisde/verhuisgeneigde is ook (wat) ouder dan de mobiele senior, en
is vaker alleenstaand. 

Momenteel vinden de meeste verhuizingen onder ouderen binnen de gemeente plaats. De mobiele
senior komt niet vaak voor. Het stijgend opleidingsniveau en eventueel het in samenhang daarmee
stijgende inkomen van ouderen zouden ertoe kunnen leiden dat er in de toekomst meer ouderen zijn
die over een grotere afstand verhuizen.
Of deze trend omvangrijke vormen aan gaat nemen, valt nog te bezien. Op dit moment verhuizen de
meeste ouderen om negatieve redenen. Vooral de validiteit speelt daarbij een belangrijke rol.
Naarmate de fysieke beperking toeneemt, neemt de wens om te verhuizen toe. Sommige ouderen
verhuizen preventief, zodat men zich vast indekt tegen toekomstige validiteitsproblemen. Vooral op
hogere leeftijd is de overstap van een eengezinswoning naar een flat-/etagewoning normaal. Vaak
gaat dat gepaard met een vermindering van de ruimte in de woning. Dit is niet verwonderlijk want
een groot deel van de ouderen verhuist naar een woning die speciaal bedoeld is voor deze leeftijds-
groep. Het gaat dan vaak om betrekkelijk kleine woningen in de huursector. De overstap van een
eigen woning naar een huurwoning komt dan ook vooral onder de 65-plussers veel voor. Het aanbod
speelt hierbij een belangrijke rol. De reden om naar een ouderenwoning te verhuizen is vaak gelegen
in de aanpassingen aan validiteitsproblemen, die in dergelijke woningen aanwezig zijn. Wanneer de
huidige woning van ouderen is aangepast aan de fysieke beperkingen, is de wens om te verhuizen
aanzienlijk lager dan wanneer men in een niet aangepaste woning woont. De aanpasbaarheid van een
woning is dus van grote invloed op het verhuisgedrag van ouderen.
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4  DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN

In dit hoofdstuk komt een drietal demografische prognoses tot 2030 aan de orde. Eerst wordt de
leeftijdsopbouw van de bevolking beschreven, vervolgens de huishoudensontwikkeling en tot slot de
regionale bevolkingsontwikkeling. De gegevens die hiervoor zijn gebruikt, zijn afkomstig van de
CBS-bevolkingsprognose en de huishoudensprognose die door ABF wordt geconstrueerd. De
gemeentelijke bevolkingsprognose is verkregen via het ministerie van VROM. Deze prognose loopt
niet verder dan het jaar 2020. Om toch over vergelijkbare jaren te kunnen rapporteren is deze
prognose door het SCP doorgetrokken tot 2030.1

4.1 Bevolkingsontwikkeling

In deze paragraaf wordt eerst de leeftijdsopbouw van de gehele bevolking beschreven, vervolgens
wordt de verdeling binnen de leeftijdscategorie van 55 jaar en ouder apart gepresenteerd. 

Tabel 4.1 Leeftijdsopbouw van de bevolking, 1950-2030; exact tot en met 1990, CBS-prognose middenvariant tot en met
2030 (horizontaal gepercenteerd en absoluut)

0-54 jaar 55-59 jaar 60-64 jaar 65-69 70-74 jaar 75-79 $ 80 jaar totaal x 1.000
jaar jaar (= 100%)

1950 84 4 4 3 2 1 1 10.027
1960 82 5 4 3 3 2 1 11.417
1970 81 5 4 4 3 2 2 12.957
1980 79 5 4 4 3 2 2 14.091
1990 78 5 4 4 3 3 3 14.893
2000 76 5 5 4 3 3 3 15.801
2010 72 7 6 5 4 3 4 16.470
2020 67 7 7 6 5 3 4 16.898
2030 64 7 7 7 6 4 6 17.201
2040 64 6 6 6 6 5 7 17.163
2050 64 7 6 5 5 5 8 16.873

Bron: CBS (Bevolkingsstatistiek 1997/1)

De leeftijdsopbouw van de bevolking zal in de komende decennia aanzienlijk veranderen (zie
tabel 4.1). Bestaat in 1990 de bevolking voor 22% uit mensen van 55 jaar en ouder, in 2030 zal dit
aandeel 36% beslaan. In de periode 1950-1990 is er al sprake van een lichte vergrijzing, die niet meer
dan 6 procentpunt bedraagt in veertig jaar. Het tempo van de vergrijzing neemt daarna toe van
4 procentpunt per decennium tot 2010, tot 5 procentpunt tussen 2010 en 2020 en 3 procentpunt
tussen 2020 en 2030. Daarna stabiliseert het aandeel ouderen zich op 36% van de bevolking. Al met
al neemt tussen 1990 en 2030 het aandeel ouderen in de bevolking met 14 procentpunt toe. 
De oorzaak van de vergrijzing ligt enerzijds in de snelle en sterke daling van het gemiddeld aantal
geboren kinderen per vrouw, anderzijds in de toename van de levensverwachting. Het tempo waarin
het kindertal per vrouw daalt, bepaalt het moment waarop de vergrijzing sterk gaat toenemen. Het feit
dat de naoorlogse 'babyboom' in Nederland relatief laat heeft plaatsgevonden en over een langere
periode is gespreid, is er de oorzaak van dat Nederland nog steeds een relatief jonge bevolking heeft.
In een aantal andere Europese landen, Zweden, België en Italië, is de vergrijzing al veel eerder
toegenomen.
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Tabel 4.2 Leeftijdsopbouw bevolking ouder dan 54 jaar, 1950-2050; exact tot en met 1990, CBS-prognose
middenvariant tot en met 2050 (horizontaal gepercenteerd en absoluut)

55-59 jaar 60-64 jaar 65-69 jaar 70-74 jaar 75-79 jaar 80-84 jaar $ 85 jaar  totaal x 1.000
(= 100%)

1950 28 24 19 14 9 4 2 1.586
1960 27 23 19 14 9 5 2 2.045
1970 25 23 19 15 10 6 3 2.505
1980 25 20 19 15 11 7 4 2.917
1990 22 20 19 14 12 8 5 3.304
2000 23 19 17 15 12 8 6 3.734
2010 23 23 17 13 10 7 6 4.628
2020 23 20 18 16 11 7 6 5.563
2030 18 20 18 15 12 10 6 6.263
2040 16 15 17 17 15 10 9 6.210
2050 18 16 15 14 14 12 11 6.144

Bron: CBS (Bevolkingsstatistiek 1997/1)

De samenstelling van de leeftijdscategorie van 55 jaar en ouder is sinds 1950 al sterk veranderd en
zal in de komende decennia nog verder veranderen (zie tabel 4.2). Het aandeel jongere ouderen (55-
64 jaar) is sinds 1950 aanzienlijk afgenomen. Tussen 1950 en 1990 is het aandeel ouderen boven de
75 jaar fors toegenomen. Het aandeel van de leeftijdscategorie 80-84 jaar is verdubbeld in veertig jaar
tijd, het aandeel 85-plussers is bijna verdriedubbeld. 
In de komende decennia zet deze verzilvering (ook wel dubbele vergrijzing genoemd) verder door.
Het aandeel jongere ouderen neemt na 2010 aanzienlijk af, terwijl vooral het aandeel 80-plussers na
2020 fors toeneemt. Bedraagt het aandeel 80-plussers binnen de ouderen in 1990 13%, in 2050 zal dit
23% bedragen. 
De sterkste toename van het aantal personen van tachtig jaar en ouder vindt dus pas op langere
termijn plaats. Dit betekent dat pas na 2010/2020 de behoefte aan intramurale huisvesting fors zal
kunnen toenemen. De ontwikkeling in de zelfstandigheid van ouderen komt in het volgende
hoofdstuk aan de orde. 

4.2 Huishoudensontwikkeling

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan twee typen huishouden: alleenstaanden en paren met en
zonder thuiswonende kinderen. De eenoudergezinnen en de overige huishoudens (meergezinshuis-
houdens, woongroepen en dergelijke) worden hier vanwege de geringe aantallen buiten beschouwing
gelaten. 

Tabel 4.3 Aandeel van de bevolking in eenpersoonshuishoudens naar leeftijd, 1981-2030 (in procenten)

1981 1990 2000 2010 2020 2030

55-59 jaar 8,4 11,8 15,2 19,4 22,6 22,6
60-64 jaar 14,4 17,1 18,2 20,7 24,0 24,0
65-69 jaar 21,2 23,8 23,0 23,8 26,2 26,2
70-74 jaar 31,0 30,6 31,7 30,9 30,8 30,8
75-79 jaar 40,6 41,7 42,8 40,7 38,2 38,3
80-84 jaar 51,2 55,2 56,9 53,9 50,0 49,5
$ 85 jaar 60,6 65,3 73,8 70,7 67,9 66,2

Bron: CBS (WBO'81 en '89); ABF (Primos'97)
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Tabel 4.4 Aandeel van de bevolking in paren naar leeftijd, 1981-2030 (in procenten)

1981 1990 2000 2010 2020 2030

55-59 jaar 84,5 82,4 81,7 80,8 76,8 74,0
60-64 jaar 78,9 78,5 78,5 78,2 76,0 73,1
65-69 jaar 72,4 71,6 72,9 73,5 73,3 71,1
70-74 jaar 61,6 65,2 63,9 64,9 66,8 66,6
75-79 jaar 51,2 52,3 53,0 53,7 56,9 59,0
80-84 jaar 39,2 40,0 38,9 39,7 43,0 46,6
$ 85 jaar 24,2 26,0 20,4 21,2 20,9 28,2
Bron: CBS (WBO'81 en '89); ABF (Primos'97)

Het aandeel alleenstaanden (eenpersoonshuishoudens) is vooral bij de jongere ouderen fors toege-
nomen tussen 1981 en 1990 (zie tabel 4.3). Van 1990 tot 2030 wordt een zeer sterke toename hiervan
voorzien bij de leeftijdsgroep van 55-64 jaar. Bij de 55-59-jarigen is zelfs sprake van een verdub-
beling. De toename van het aantal echtscheidingen en relatiebreuken is daaraan debet. Bij de
leeftijdscategorie 70-79 jaar stabiliseert het aandeel alleenstaanden zich. Hier wordt de toename van
de relatiebreuken gecompenseerd doordat de levensverwachting van mannen en vrouwen toeneemt en
het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen afneemt, waardoor de kans dat men op
oudere leeftijd nog een partner heeft ook toeneemt. De gevolgen hiervan worden vooral duidelijk bij
de 80-plussers. Na het jaar 2000 daalt het aandeel alleenstaanden in deze leeftijdscategorie aan-
zienlijk.
De ontwikkeling van het aandeel paren in elk van de leeftijdscategorieën vormt het spiegelbeeld van
de ontwikkeling van het aandeel alleenstaanden (zie tabel 4.4). Een kleiner deel van de jongere
ouderen dan nu het geval is, zal in de toekomst met een partner samenleven, terwijl een groter deel
van de oudere ouderen in de toekomst wel met een partner zal samenleven.

4.3 Ruimtelijke spreiding van ouderen

De ruimtelijke spreiding van ouderen over Nederland is van belang voor het aanbod van voorzienin-
gen die gericht zijn op ouderen, en voor de woningmarktpositie van ouderen. Met de vergrijzing van
de bevolking in het vooruitzicht is het daarom interessant een indruk te krijgen van de ruimtelijke
spreiding van ouderen in de toekomst. Hier zal een beeld geschetst worden van de mogelijke
ontwikkelingen.
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende schaalniveau's. Eerst zal de analyse plaatsvinden op het
niveau van het Coropgebied. Het Coropgebied wordt hier gebruikt als een benadering van een
woningmarktgebied, waarmee analyse niet mogelijk is als gevolg van het ontbreken ervan in de
oudere bevolkingsbestanden. Het Coropgebied is gebaseerd op het gebruik van voorzieningen in een
regio en gaat uit van een centrale kern met daaromheen kleinere gemeenten, waarvan de bevolking
gebruik maakt van voorzieningen in de centrale kern. Deze gebiedsindeling is al sinds de jaren
zeventig niet meer gewijzigd, zodat tijdreeksanalyse goed mogelijk is.
Tevens wordt een prognose gepresenteerd van de ouderen naar woonplaats, ingedeeld naar stedelijk-
heidsgraad. Stedelijkheidsgraad is een belangrijke factor in verdeling van de woningkwaliteit over de
bevolking. Om die reden wordt deze factor opgenomen in de micromodelsimulatie, waarover in
hoofdstuk 6 zal worden gerapporteerd.
Hier wordt gebruik gemaakt van de regionale bevolkingsprognose 1990-2020, die voor deze gelegen-
heid door het SCP is doorgetrokken tot 2030.

4.3.1 Prognose op Corop-niveau

In deze subparagraaf zijn de ouderen ingedeeld in drie leeftijdscategorieën: 55-64 jaar, 65-74 jaar en
75 jaar en ouder. Voor elk van deze leeftijdscategorieën is nagegaan hoe deze zich regionaal (op
Corop-niveau) ontwikkelt (tabellen 4.5 tot en met 4.7). Voor elk van de leeftijdsgroepen is het
aandeel in de totale bevolking weergegeven voor de periode 1990-2030. Tevens zijn twee indices
berekend. De eerste is gebaseerd op de ontwikkeling in het aandeel van de leeftijdsgroepen in een
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regio. De tweede is gebaseerd op de ontwikkeling van het aantal leden van een leeftijdsgroep in een
regio.

Tabel 4.5 Ontwikkeling van de bevolking van 55 tot 64 jaar, 1990-2030, Coropgebieden

55-64-jarigen (in %) index aandelen  (1990 =
(1990 = 100) 100)

index
aantallen

1990 2000 2010 2020 2030 1990-2030 1990-2030

Oost-Groningen 10,4 11,1 14,5 15,3 14,6 141 140
Delfzijl e.o. 10,0 11,2 14,0 14,8 14,0 140 131
Groningen overig 8,6 9,0 12,3 13,0 13,1 153 163
Noord-Friesland 8,8 9,9 12,9 13,7 13,6 155 170
Z.W.-Friesland 8,9 10,4 13,6 14,5 14,5 163 174
Z.O.-Friesland 9,6 10,6 13,6 14,6 14,2 148 167
Noord-Drenthe 9,9 10,8 14,3 15,0 14,0 142 169
Z.O.-Drenthe 10,3 10,8 14,1 15,1 14,6 142 163
Z.W.-Drenthe 10,0 10,5 13,7 14,6 14,0 140 137
Noord-Overijssel 8,9 9,1 12,0 13,3 13,8 155 188
Z.W.-Overijssel 9,6 9,7 12,5 14,0 13,9 145 168
Twente 9,8 10,3 12,9 13,7 13,6 139 153
Veluwe 9,4 9,0 12,9 13,7 13,3 142 164
Achterhoek 10,1 10,8 13,9 15,0 14,6 145 160
agglomeratie Arnhem en
Nijmegen 9,3 9,8 13,1 14,0 13,9 149 176
Z.W.-Gelderland 8,8 9,6 13,3 14,0 14,2 161 206
Utrecht 8,7 9,3 12,4 13,6 13,6 156 195
Kop Noord-Holland 7,8 9,9 14,3 14,1 13,7 175 196
Alkmaar e.o. 8,5 10,3 13,8 13,9 13,8 163 198
IJmond 11,5 10,3 12,9 14,7 13,8 120 140
agglomeratie Haarlem 10,5 10,7 13,9 14,3 13,4 128 126
Zaanstreek 9,1 10,6 12,8 13,2 14,2 155 191
Groot-Amsterdam 9,0 8,9 11,8 13,2 13,5 150 186
Gooi- en Vechtstreek 10,4 11,1 14,3 14,4 13,6 131 131
agglomeratie Leiden en
Bollenstreek 8,7 9,6 12,7 13,6 13,3 153 173
agglomeratie Den Haag 9,6 9,4 12,7 13,6 13,3 138 146
Delft en Westland 8,7 9,3 12,2 13,6 13,0 149 174
Oost-Zuid-Holland 8,1 9,8 13,4 13,6 13,1 162 184
Groot-Rijnmond 9,7 9,7 12,7 13,5 13,4 139 155
Z.O.-Zuid-Holland 9,2 9,9 12,6 13,4 13,8 150 176
Zeeuws-Vlaanderen 10,3 11,1 14,5 15,1 14,6 141 142
Zeeland overig 9,5 10,3 13,4 14,0 13,6 143 167
West-Noord-Brabant 9,8 10,6 13,6 14,2 14,0 143 164
Midden-Noord-Brabant 9,1 10,3 13,4 13,8 13,5 148 160
N.O.- Noord-Brabant 9,2 10,1 13,3 14,4 14,0 153 192
Z.O.-Noord-Brabant 10,0 10,6 13,0 14,4 13,9 140 166
Noord-Limburg 9,5 10,6 14,0 15,2 14,4 152 171
Midden-Limburg 10,0 11,2 14,5 15,2 14,7 147 165
Zuid-Limburg 11,0 11,3 14,1 15,3 14,0 127 134
Zuidelijke IJsselmeerpolders 7,1 7,0 11,3 14,1 14,1 200 382
Bron: CBS (DPG); ABF (Primos'97) SCP-bewerking

Het hoogste aandeel jongere ouderen (55-64-jaar) is gevonden in de regio's IJmond en Zuid-Limburg,
het laagste aandeel in de Kop van Noord-Holland en de IJsselmeerpolders. In deze laatste twee regio's
behoren de toename van het aandeel en de toename van het aantal tot de hoogste van alle regio's.
Daarnaast zal een hoge relatieve en een hoge absolute toename op grond van de prognoses plaats-
vinden in Z.W.-Friesland, N.-Overijssel, Z.W.-Gelderland, Utrecht, Alkmaar e.o., Zaanstreek, Groot-
Amsterdam, Leiden en Bollenstreek, Oost-Zuid-Holland, Z.O.-Zuid-Holland, N.O.-Noord-Brabant en
N.-Limburg. Dit betekent dat in deze regio's de toename van het aandeel ouderen ook na 2030 zal
voortzetten.
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Tabel 4.6 Ontwikkeling van de bevolking van 65 tot 74 jaar, 1990-2030, Coropgebieden

65-74-jarigen (in %) index aandelen index aantallen
 (1990 = 100)  (1990 = 100)

1990 2000 2010 2020 2030 1990-2030 1990-2030

Oost-Groningen 9,1 8,7 9,7 13,0 13,5 149 149
Delfzijl e.o. 7,8 8,3 9,8 12,7 12,9 165 155
Groningen overig 7,5 6,8 7,4 10,4 11,1 149 158
Noord-Friesland 7,5 7,2 8,3 11,1 12,1 162 176
Z.W.-Friesland 7,5 7,6 8,9 11,9 13,0 174 187
Z.O.-Friesland 7,9 8,2 9,1 12,1 13,1 166 189
Noord-Drenthe 8,1 8,3 9,4 12,7 13,3 164 196
Z.O.-Drenthe 8,1 8,4 8,9 12,1 13,2 163 189
Z.W.-Drenthe 8,1 8,6 9,3 12,3 13,2 163 160
Noord-Overijssel 7,1 7,1 7,5 10,2 11,9 168 204
Z.W.-Overijssel 7,5 7,7 8,1 10,7 12,3 164 189
Twente 7,2 7,8 8,5 11,0 11,9 165 182
Veluwe 7,1 7,6 8,3 11,1 12,1 171 196
Achterhoek 8,0 8,2 9,1 12,2 13,5 169 187
agglomeratie Arnhem en
Nijmegen 7,2 7,3 8,0 11,0 12,2 170 200
Z.W.-Gelderland 6,8 6,6 7,7 10,9 12,7 188 239
Utrecht 6,9 6,7 7,6 10,5 11,7 171 213
Kop Noord-Holland 6,1 6,3 8,3 12,2 12,4 206 230
Alkmaar e.o. 6,5 6,9 8,7 12,0 12,3 190 231
IJmond 8,5 8,7 8,6 11,1 12,8 150 175
agglomeratie Haarlem 9,4 8,5 9,1 11,8 12,3 130 128
Zaanstreek 7,4 7,1 8,5 10,7 11,5 155 192
Groot-Amsterdam 7,6 6,5 6,8 9,2 11,0 144 177
Gooi- en Vechtstreek 8,8 8,7 9,5 12,4 12,7 145 145
agglomeratie Leiden en
Bollenstreek 6,5 6,8 8,0 10,9 11,7 179 203
agglomeratie Den Haag 9,3 7,6 7,7 10,6 11,4 123 130
Delft+Westland 6,5 6,8 7,8 10,5 11,6 178 209
Oost-Zuid-Holland 5,6 6,3 8,3 11,5 11,8 209 237
Groot-Rijnmond 7,9 7,5 7,9 10,6 11,5 146 163
Z.O.-Zuid-Holland 7,1 7,2 8,2 10,8 11,7 164 194
Zeeuws-Vlaanderen 9,1 8,8 9,7 13,1 13,5 149 149
Zeeland overig 8,4 8,0 8,8 11,8 12,6 149 174
West-Noord-Brabant 7,2 7,7 8,7 11,6 12,4 173 199
Midden-Noord-Brabant 6,4 7,1 8,4 11,1 12,1 189 203
N.O.-Noord-Brabant 6,2 7,1 8,2 11,3 12,5 203 256
Z.O.-Noord-Brabant 6,4 7,7 8,6 11,1 12,5 195 230
Noord-Limburg 6,6 7,4 8,6 11,7 13,4 203 229
Midden-Limburg 7,0 8,0 9,3 12,2 13,6 193 219
Zuid-Limburg 8,2 8,9 9,5 12,3 13,1 161 170
Zuidelijke IJsselmeerpolders 6,0 5,3 5,8 9,5 12,1 202 384
Bron: CBS (DPG); ABF (Primos'97) SCP-bewerking

Het hoogste aandeel 65-74-jarigen in 1990 wordt gevonden in Oost-Groningen, Haarlem, Den Haag
en Zeeuws-Vlaanderen. Oost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen behoren in 2030 ook tot de
koplopers, de andere twee niet. In 2030 zijn de koplopers vooral te vinden in Friesland, Drenthe en
Limburg. Noord-Brabant en Limburg geven tussen 1990 en 2030 de grootste toename van het aandeel
en het aantal ouderen te zien. Het aantal 65-74-jarigen neemt in deze regio's met meer dan 100% toe.
Een vergelijkbare toename zal plaatsvinden in Gelderland, Utrecht en N.-Noord-Holland. Opvallend
is dat de regio's die in 1990 een relatief laag aandeel 65-74-jarigen in de bevolking hebben, de meeste
toename van het aantal ouderen te zien geven. Voor een groot deel zijn het die regio's waar de
toename van de jongere ouderen (55-64 jaar) ook al hoog was. In deze regio's vindt het vergrijzings-
proces dus het sterkst plaats.
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Tabel 4.7 Ontwikkeling van bevolking van 75 jaar en ouder, 1990-2030, Coropgebieden

 $ 75 jaar (in %) index aandelen index aantallen
(1990 = 100) (1990 = 100)

1990 2000 2010 2020 2030 1990-2030 1990-2030

Oost-Groningen 6,9 6,6 7,3 8,6 11,5 167 166
Delfzijl e.o. 6,1 6,0 6,9 8,5 11,4 188 176
Groningen overig 6,3 5,6 5,6 6,4 8,7 139 148
Noord-Friesland 6,1 5,5 5,9 7,0 9,7 160 174
Z.W.-Friesland 6,2 5,6 6,3 7,7 10,5 170 183
Z.O.-Friesland 6,4 5,9 6,8 8,2 10,9 171 194
Noord-Drenthe 5,8 5,9 7,1 8,4 11,3 196 233
Z.O.-Drenthe 5,0 5,5 6,6 7,7 10,4 209 242
Z.W.-Drenthe 5,9 6,0 7,3 8,6 11,2 191 188
Noord-Overijssel 5,2 4,9 5,5 6,3 8,8 169 206
Z.W.-Overijssel 6,1 5,7 6,3 7,1 9,5 155 179
Twente 5,2 5,0 5,9 6,9 9,6 184 202
Veluwe 5,1 5,1 6,1 7,1 9,7 191 220
Achterhoek 5,8 5,7 6,6 7,9 10,7 185 205
agglomeratie Arnhem en
Nijmegen 5,3 5,0 5,6 6,6 9,4 177 210
Z.W.-Gelderland 4,8 4,2 4,9 6,0 9,3 195 248
Utrecht 5,2 4,8 5,3 6,3 9,0 174 216
Kop Noord-Holland 4,4 4,3 5,1 6,9 10,3 233 260
Alkmaar e.o. 4,5 4,8 5,6 7,4 10,5 231 281
IJmond 5,4 5,6 6,6 7,2 9,8 183 213
agglomeratie Haarlem 8,1 7,2 7,1 7,7 10,2 125 124
Zaanstreek 5,4 5,2 5,4 6,7 9,4 174 215
Groot-Amsterdam 6,0 5,0 4,8 5,2 7,5 125 153
Gooi- en Vechtstreek 7,2 6,9 7,3 8,2 11,0 153 153
agglomeratie Leiden en
Bollenstreek 5,1 4,9 5,6 6,8 9,4 184 208
agglomeratie Den Haag 7,8 6,8 6,3 6,6 8,8 112 120
Delft en Westland 4,9 4,7 5,5 6,6 9,1 186 219
Oost-Zuid-Holland 4,3 4,1 5,1 6,7 9,8 231 263
Groot-Rijnmond 6,2 5,6 5,9 6,7 9,0 144 162
Z.O.-Zuid-Holland 5,1 5,1 5,8 7,0 9,5 186 220
Zeeuws-Vlaanderen 7,4 7,0 7,6 8,8 11,7 158 159
Zeeland overig 6,9 6,5 7,0 8,1 10,6 155 179
West-Noord-Brabant 4,8 4,9 5,9 7,1 10,0 210 243
Midden-Noord-Brabant 4,3 4,5 5,5 6,8 9,5 221 238
N.O.-Noord-Brabant 4,0 4,1 5,3 6,7 9,7 244 305
Z.O.-Noord-Brabant 4,1 4,3 5,7 7,0 9,7 238 282
Noord-Limburg 4,1 4,2 5,4 6,8 9,9 241 271
Midden-Limburg 4,4 4,8 6,2 7,6 10,8 247 277
Zuid-Limburg 4,9 5,5 6,7 7,8 10,7 217 230
Zuidelijke IJsselmeerpolders 2,5 3,3 4,1 5,1 7,9 322 612
Bron: CBS (DPG); ABF (Primos'97) SCP-bewerking

Voor de ontwikkeling in het voorzieningengebruik en de vraag naar ouderenhuisvesting is vooral de
ontwikkeling van het aandeel 75-plussers van belang. In 1990 hebben de regio's Oost-Groningen,
Haarlem, Gooi- en Vechtstreek, Den Haag, Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland overig het hoogste
aandeel 75-plussers. Alleen Oost-Groningen, de Gooi- en Vechtstreek en Zeeuws-Vlaanderen
behoren in 2030 ook nog tot de top. Verder hebben regio's in Groningen en Drenthe in 2030 het
hoogste aandeel 75-plussers. In deze regio's vindt echter niet de meeste toename plaats. De meeste
toename, zowel naar aandeel als absoluut gemeten, zal plaatsvinden in N.-Noord-Holland, Noord-
Brabant, Limburg en de IJsselmeerpolders. In deze regio's neemt het aantal 75-plussers met meer dan
150% toe tussen 1990 en 2030. 
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Tabel 4.8 Ruimtelijke spreiding van de bevolking van 55 jaar of ouder, 1990-2030, Coropgebieden (index; landelijk
aandeel = 100)

55-64 jaar 65-74 jaar $ 75 jaar
1990 2030 1990 2030 1990 2030

Oost-Groningen 111 106 123 110 128 112
Delfzijl e.o. 107 101 105 105 112 111
Groningen overig 91 95 101 90 116 84
Noord-Friesland 93 99 101 98 113 94
Z.W.-Friesland 95 105 101 106 114 102
Z.O.-Friesland 102 103 106 107 118 106
Noord-Drenthe 105 101 109 108 107 110
Z.O.-Drenthe 109 106 109 107 92 101
Z.W.-Drenthe 107 101 109 107 108 109
Noord-Overijssel 95 100 96 97 96 85
Z.W.-Overijssel 102 101 102 100 113 92
Twente 104 99 97 97 97 93
Veluwe 100 96 96 98 94 94
Achterhoek 107 106 108 110 107 104
agglomeratie Arnhem en
Nijmegen 99 101 97 99 98 91
Z.W.-Gelderland 94 103 91 103 88 90
Utrecht 93 99 93 95 96 87
Kop Noord-Holland 84 99 81 101 82 100
Alkmaar e.o. 90 100 87 100 84 102
IJmond 122 100 115 104 99 95
agglomeratie Haarlem 111 97 127 100 151 99
Zaanstreek 97 103 100 93 100 91
Groot-Amsterdam 96 98 103 89 111 73
Gooi- en Vechtstreek 111 99 119 103 133 107
agglomeratie Leiden en
Bollenstreek 93 96 88 95 95 91
agglomeratie Den Haag 103 96 125 93 145 85
Delft en Westland 93 94 88 94 91 88
Oost-Zuid-Holland 86 95 76 96 79 95
Groot-Rijnmond 103 97 106 93 116 87
Z.O.-Zuid-Holland 98 100 96 95 95 92
Zeeuws-Vlaanderen 110 106 123 110 137 114
Zeeland overig 101 99 114 102 127 103
West-Noord-Brabant 104 101 97 101 88 97
Midden-Noord-Brabant 97 98 87 98 79 92
N.O.-Noord-Brabant 98 101 83 102 74 94
Z.O.-Noord-Brabant 106 101 87 102 76 94
Noord-Limburg 101 104 89 109 76 96
Midden-Limburg 107 107 95 111 81 105
Zuid-Limburg 117 101 110 107 91 104
Zuidelijke IJsselmeerpolders 75 102 81 98 45 77

Nederland (totaal) 100 100 100 100 100 100

Bron: CBS (DPG); ABF(Primos'97) SCP-bewerking

Uit de gegevens in tabel 4.8 komt naar voren dat de verschillen tussen de regio's sterk afnemen tussen
1990 en 2030. In deze tabel zijn de concentratiegetallen weergegeven, die de mate van onder- en
oververtegenwoordiging van de verschillende leeftijdsgroepen in elke regio ten opzichte van de
landelijke aandelen weergeeft. 
Bij de 55-64-jarigen bedroeg in 1990 het verschil tussen de regio met de meeste oververtegenwoor-
diging (IJmond) en de regio met de meeste ondervertegenwoordiging (IJsselmeerpolders) nog
47 punten. In 2030 bedraagt het verschil tussen het hoogste concentratiegetal (Midden-Limburg) en
het laagste (Delft en Westland) nog maar 13 punten. Een vergelijkbaar patroon is aanwezig bij de
andere twee leeftijdsgroepen. Bij de 65-74-jarigen daalt het verschil tussen het hoogste en het laagste
concentratiegetal van 46 in 1990 naar 21 in 2030. Bij de 75-plussers is deze afname het meest
spectaculair met een afname van 106 naar 41 punten. Ondanks deze forse afname in de ongelijkheid
van de ruimtelijke spreiding van deze leeftijdsgroep over Nederland zal de spreiding in 2030 onge-
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lijker zijn dan bij de jongere leeftijdsgroepen. De alleroudsten zullen in 2030 sterk zijn onder-
vertegenwoordigd in de regio Groot-Amsterdam en duidelijk zijn oververtegenwoordigd in Zeeuws-
Vlaanderen.
Het totaal overziende lijkt het erop dat het verschil in leeftijdsopbouw tussen de regio's sterk af zal
nemen in de komende decennia. De vergrijzing van de Nederlandse bevolking gaat gepaard met een
meer gelijkmatig wordende spreiding van de ouderen over Nederland.

4.3.2 Prognose naar stedelijkheidsgraad

Een tweede manier waarop de regionale bevolkingsprognose hier wordt gepresenteerd, is naar
stedelijkheidsgraad. Op basis van adressendichtheid is voor elk vierkant van 500 bij 500 meter de
stedelijkheidsgraad bepaald. Dit is een schaal die loopt van zeer sterk stedelijk tot niet stedelijk. Deze
schaal is geaggregeerd voor alle gemeenten in Nederland. Deze maat blijkt een belangrijke
toegevoegde waarde te hebben bij de verklaring van de verschillen in de kwaliteit van woningen. Om
die reden is stedelijkheidsgraad opgenomen in de micromodelsimulatie, waaraan in hoofdstuk 6
aandacht zal worden besteed.   

Tabel 4.9 Bevolking van 55 jaar en ouder naar stedelijkheidsgraad, 2000-2030 (in procenten per meetjaar)

stedelijkheid
leeftijdsgroep jaar zeer sterk sterk matig weinig niet

55-64 jaar 2000 40 43 45 47 46
2010 48 48 48 48 49
2020 46 44 43 43 44
2030 42 39 38 38 38

65-74 jaar 2000 32 33 33 33 33
2010 29 30 31 31 31
2020 33 35 35 35 35
2030 34 34 34 34 35

$75 jaar 2000 28 24 22 21 21
2010 23 22 21 21 21
2020 21 22 22 22 21
2030 24 27 28 28 27

Bron: ABF ((Primos'97) SCP-bewerking

Tabel 4.10 Bevolking van 55 jaar en ouder naar stedelijkheidsgraad, 2000-2030 (concentratiegetallen)

stedelijkheid
leeftijdsgroep jaar zeer sterk sterk matig weinig niet totaal

55-64 jaar 2000 90 97 102 105 105 100
2010 99 99 100 100 101 100
2020 105 100 99 99 100 100
2030 107 101 99 97 97 100

65-74 jaar 2000 98 102 101 100 99 100
2010 94 99 101 103 102 100
2020 97 100 102 102 101 100
2030 100 99 99 100 102 100

$75 jaar 2000 122 103 95 90 92 100
2010 109 103 98 95 95 100
2020 96 101 100 101 100 100
2030 90 100 102 103 101 100

Bron: ABF (Primos'97) SCP-bewerking

De gegevens die zijn gepresenteerd in de tabellen 4.9 en 4.10, laten zien dat het vergrijzingsproces
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Hiervoor is gebruik gemaakt van regressievergelijkingen, waarbij de gemeentelijke bevolkingssamenstelling van 2020 wordt1

voorspeld door die van de jaren 2000 en 2010. Na toepassing hiervan op het jaar 2030 is gecorrigeerd voor de (beperkte)
afwijking van het totaal ten opzichte van de landelijke bevolkingsprognose voor het jaar 2030.

weinig differentieert naar stedelijkheidsgraad. In elk van de stedelijkheidscategorieën neemt het
aandeel 55-64-jarigen in het totaal van de 55-plussers toe tussen 2000 en 2010, waarna een afname
plaatsvindt. In de spreiding van deze leeftijdsgroep over de verschillende stedelijkheidscategorieën
verandert wel iets. In 2000 zijn de 55-64-jarigen nog ondervertegenwoordigd in de gemeenten met
een zeer sterk mate van stedelijkheid, in 2030 is er juist sprake van een oververtegenwoordiging. In
de minder verstedelijkte gemeenten is er een sprake van een omgekeerde ontwikkeling.
De spreiding van de 65-74-jarigen over de stedelijkheidscategorieën is zeer gelijkmatig. Ook de
ontwikkelingen bij deze leeftijdsgroep jaar zijn niet spectaculair. In elk van de stedelijkheidsklassen
neemt het aandeel iets toe, vergelijkbaar met de ontwikkeling op landelijk niveau, waardoor er
nauwelijks wijzigingen optreden in de ruimtelijk spreiding van deze leeftijdsgroep. 
De ruimtelijke spreiding van de 75-plussers is daarentegen veel meer gedifferentieerd naar stedelijk-
heidsgraad. In het jaar 2000 is deze leeftijdsgroep sterk oververtegenwoordigd in de meest verstede-
lijkte gemeenten en ondervertegenwoordigd in de minst stedelijke gemeenten. Tussen 2000 en 2030
vindt er een omkering van dit patroon plaats. In de zeer sterk stedelijke gemeenten zijn de 75-plussers
in 2030 ondervertegenwoordigd. In de overige stedelijkheidscategorieën is er dan sprake van een
lichte mate van oververtegenwoordiging. 

Het totaal overziende blijkt de oudere bevolking in de stedelijke gemeenten zich te verjongen tussen
2000 en 2030, uitmondend in een oververtegenwoordiging van jongere ouderen en een onder-
vertegenwoordiging van de alleroudsten. In de minder stedelijke gemeenten is de ontwikkeling
omgekeerd.
Net als bij de ontwikkeling op het niveau van Coropgebieden is er op het niveau van stedelijkheids-
graad sprake van convergerende ontwikkelingen, waardoor de spreiding van de ouderen over
Nederland meer gelijkmatig zal worden dan nu het geval is.  

4.4 Conclusie

De belangrijkste uitkomsten van dit hoofdstuk zijn dat het aantal en het aandeel ouderen fors zal
toenemen de komende decennia. De toename van het aandeel hoogbejaarden zal pas na 2020
plaatsvinden.
Het aandeel alleenstaanden onder jongere ouderen zal fors toenemen. Dit is een sociaal-cultureel
verschijnsel, waarbij het aantal relatiebreuken toeneemt en het aandeel permanent alleenstaanden
toeneemt. Onder de 70-plussers zal het aandeel alleenstaanden echter afnemen als gevolg van de
toenemende levensverwachting, waardoor ouderen met een partner vaker samen oud zullen worden
dan nu het geval is.
De ruimtelijke spreiding van ouderen over Nederland zal in de toekomst veel gelijkmatiger zijn dan
nu het geval is. 

Noot
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5  SOCIAAL-CULTURELE ONTWIKKELINGEN

In het vorige hoofdstuk zijn de demografische ontwikkelingen beschreven, in dit hoofdstuk wordt een
aantal sociaal-culturele ontwikkelingen belicht die nader inzicht moeten geven in de leefsituatie van
ouderen in de toekomst. Achtereenvolgens komen de onderwerpen opleidingsniveau, gezondheid en
validiteit, sociaal-economische positie, arbeid, tijdsbesteding en mobiliteit, sociale veiligheid en
denkbeelden over ouderen aan de orde.

5.1 Het opleidingsniveau van ouderen tot 2030

De deelname aan het onderwijs is sinds de Tweede Wereldoorlog sterk gegroeid. Steeds meer
jongeren volgden langer onderwijs en elke volgende lichting jongeren bereikte een hoger opleidings-
niveau dan het voorgaande cohort (SCP 1998). Het opleidingsniveau van oudere generaties, opge-
groeid in een tijd dat een voortgezette opleiding nog geen regel was, bleef hierbij achter. Terwijl een
onderwijsloopbaan met niet meer dan basisonderwijs onder jongere generaties een uitzondering is
geworden, is die loopbaan onder ouderen nog heel gebruikelijk. In het algemeen geldt dan ook: hoe
ouder, hoe lager het opleidingsniveau. De gegevens in tabel 5.1 illustreren deze regel. Het opleidings-
niveau van de oudere bevolking is in tabel 5.1 uitgezet tegen dat van volwassenen van 35-54 jaar.
Vooral het opleidingsniveau van de bevolking van 75 jaar en ouder blijft sterk achter bij de
35-54-jarigen. De achterstand van oudere vrouwen is het grootst. Van de vrouwen van 75 jaar en
ouder heeft meer dan de helft maximaal het basisonderwijs voltooid. 

Tabel 5.1 Opleidingsniveau naar leeftijd een geslacht, 1997 (in procenten)  a

35-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar $ 75 jaar totaal $ 55 jaar

mannen
basisniveau 11 19 23 34 23
lbo/mavo 20 21 21 20 21
havo/vwo/mbo 41 39 39 30 38
hbo/wo 28 21 17 16 19

totaal 100 100 100 100 100

vrouwen
basisniveau 15 27 41 56 39
lbo/mavo 28 36 31 23 31
havo/vwo/mbo 37 26 20 14 21
hbo/wo 20 12 8 7 9

totaal 100 100 100 100 100
Exclusief de bevolking in tehuizen.a

Bron: CBS (EBB'96 en '97; EBB-ouderen'96 en '97) SCP-bewerking  

Als gevolg van de groei van de onderwijsdeelname in het verleden neemt het opleidingsniveau van
ouderen geleidelijk toe. De oudere, laagopgeleide geboortecohorten worden geleidelijk aan vervangen
door jongere hoger opgeleide geboortecohorten. Als gevolg van dit proces van cohortvervanging is
het opleidingsniveau van de ouderen in de achterliggende decennia al aanzienlijk toegenomen; het
percentage ouderen met niet meer dan lager onderwijs is sterk gedaald, terwijl het aantal ouderen met
een middelbare (havo/vwo/mbo) of hoge (hbo/wo) opleiding aanzienlijk is toegenomen (tabel 5.2).
Vooral het opleidingsniveau van de oudere mannen is sterk toegenomen en het verschil tussen oudere
mannen en vrouwen is groter geworden in de afgelopen vijfentwintig jaar. 
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Tabel 5.2 Bevolking van 55 jaar en ouder naar opleidingsniveau en geslacht, 1971-1997 (in procenten)

1971 1981 1990 1997

mannen
basisniveau 59 49 36 23
lbo/mavo 13 18 22 21
havo/vwo/mbo 22 25 30 38
hbo/wo 7 9 12 19

totaal 100 100 100 100

vrouwen
basisniveau 72 66 57 39
lbo/mavo 12 17 23 31
havo/vwo/mbo 12 13 15 21
hbo/wo 5 5 5 9

totaal 100 100 100 100
Bron: Timmermans (1993); CBS (EBB'96 en '97 en EBB-ouderen'96 en '97) SCP-bewerking

Uit het feit dat jongere volwassenen momenteel hoger zijn opgeleid dan ouderen, mag worden
afgeleid dat het opleidingsniveau van de ouderen ook in de toekomst verder zal stijgen. In
Timmermans (1997) werd een prognose tot het jaar 2015 gepresenteerd, volgens welke het percen-
tage ouderen met een hogere beroeps- of wetenschappelijke opleiding in twintig jaar tijd bijna zal
verdubbelen. 

Omdat de tijdshorizon van onderhavige toekomstverkenning niet tot 2015 loopt maar tot 2030, is de
prognose van het opleidingsniveau van de bevolking van 55 jaar en ouder geactualiseerd met nieuwe
gegevens en uitgebreid tot het jaar 2030. De prognosemethodiek is in grote lijnen gelijk aan de
methode die is gevolgd in Timmermans (1997). De methode heeft als uitgangspunt dat het
opleidingsniveau van volwassenen vanaf een zekere leeftijd niet meer verandert. Aangenomen wordt
dus dat de vervanging van oudere, lager opgeleide cohorten door jongere, hoger opgeleide cohorten
de enige oorzaak is van veranderingen in het opleidingsniveau van de ouderen.
De gevolgde methode heeft enkele beperkingen. Met eventuele sociaal-economische verschillen in
levensverwachting wordt geen rekening gehouden. Hoewel dergelijke verschillen niet onwaarschijn-
lijk zijn, ontbreken gegevens hierover. Een andere onzekerheid is het effect van migratie. Verder
wordt het eventuele effect van deelname aan volwasseneneducatie niet verdisconteerd. Vaak wordt
aangenomen dat het opleidingsniveau na het dertigste levensjaar niet noemenswaardig verandert.
Door volwasseneneducatie kan echter nog enige verhoging optreden, ook al leidt lang niet alle
volwasseneneducatie tot een verhoging van het (formele) opleidingsniveau van de deelnemers. De
kans op een dergelijke verhoging tijdens de verdere levensloop is groter naarmate volwassenen jonger
zijn. De kans op onderschatting van het toekomstige opleidingsniveau neemt dus toe naarmate
gegevens van jongere volwassenen in de prognose worden betrokken. Die gegevens zijn evenwel
onmisbaar voor de verder in de toekomst gelegen prognosejaren.2

Gezien deze beperkingen, is de uitkomst van de prognose te beschouwen als een minimumuitkomst.
Als het werkelijke opleidingsniveau afwijkt, zal dat naar alle waarschijnlijkheid een afwijking
omhoog zijn. De kans op een afwijking neemt uiteraard toe naarmate het prognosejaar verder in de
toekomst ligt.

Tabel 5.3 geeft een overzicht van de resultaten van de prognose tot het jaar 2030. Het opleidings-
niveau van ouderen zal naar verwachting aanzienlijk stijgen in de komende dertig jaar. In het jaar
2030 zal nog maar een op de tien ouderen niet meer dan basisonderwijs gevolgd hebben, terwijl naar
verwachting een op de vier ouderen (mannen 28%, vrouwen 22%) hoger onderwijs heeft gevolgd. Het
aantal oudere vrouwen met een lbo/mavo- opleiding zal aanvankelijk nog toenemen, maar later weer
dalen als de stijging van het niveau zich nog uitsluitend op hogere niveaus voltrekt. Bij de oudere
mannen is dat punt al bereikt.
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Tabel 5.3 Opleidingsniveau van de bevolking van 55 jaar en ouder, 1995-2030, naar geslacht (in procenten)a

1995 2000 2010 2020 2030

mannen
lager 24 21 15 12 10
lbo/mavo 21 21 21 20 20
havo/vwo/mbo 37 38 40 41 42
hbo/wo 18 20 24 27 28

totaal 100 100 100 100 100

vrouwen
lager 43 36 25 16 11
lbo/mavo 29 32 33 29 24
havo/vwo/mbo 19 22 29 36 42
hbo/wo 9 10 14 19 22

totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Exclusief bevolking in tehuizen.a

Bron: CBS (EBB'96 en '97; EBB-ouderen'96 en '97) bevolkingsprognose; SCP (prognose 2000-2030) 

Ook in het jaar 2030 zullen oudere vrouwen nog altijd een opleidingsachterstand hebben op oudere
mannen, maar die achterstand zal wel geringer zijn. Deze ontwikkeling naar meer gelijkheid tussen
oudere mannen en vrouwen volgt op een periode waarin de ongelijkheid juist toenam (vergelijk tabel
5.2). Dit patroon - eerst een toenemend en daarna weer afnemend verschil - is een echo van eenzelfde
ontwikkeling in het jeugdonderwijs sinds de Tweede Wereldoorlog. Bij de oudere mannen treedt er na
2020 een afvlakking van de stijging van het opleidingsniveau op. 

5.2 Gezondheid en validiteit

Gezondheid is een belangrijke factor in de leefsituatie van ouderen. Gezondheid bepaalt de wijze
waarop men het leven op oudere leeftijd inhoud kan geven. Gezondheidsproblemen die leiden tot
verminderde validiteit, kunnen tot gevolg hebben dat men eerder dan gewenst de arbeidsmarkt moet
verlaten, dat men naar een andere woning moet omzien, dat men minder keuzevrijheid heeft bij de
tijdsbesteding en dat men op een gegeven moment niet meer de mogelijkheid heeft om zelfstandig te
wonen. Tevens heeft de mate van gezondheid een belangrijke invloed op de gemoedstoestand van
mensen, waardoor men zich minder gelukkig kan gaan voelen. 

5.2.1 Recente ontwikkelingen

Het aantal mensen dat goed gezond is, neemt af met de leeftijd. Driekwart van de mensen jonger dan
35 jaar is goed gezond. Van de mensen ouder dan 75 jaar is nog maar 20% goed gezond, waarbij het
dan alleen nog maar om de zelfstandig wonenden gaat. Wanneer de ouderen die verblijven in
intramurale instellingen erbij worden geteld, komt dit aandeel lager uit. Uit de gegevens in tabel 5.4
komt naar voren dat het aandeel vrouwen dat goed gezond is, in elk van de leeftijdscategorieën lager
is dan van de mannen. 
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Tabel 5.4 Goed gezonde personen,  zelfstandig wonend naar leeftijd en geslacht, 1994 (in procenten)a

leeftijd allen vrouwen

< 35 jaar 77 73
35-54 jaar 62 58
55-64 jaar 43 41
65-74 jaar 26 24
$ 75 jaar 21 19

Met goed gezond worden personen aangeduid die geen chronische ziekten rapporteren, geen voorgeschrevena

medicijnen gebruiken en die hun eigen gezondheid als goed of zeer goed ervaren.

Bron: SCP (1996a)

Tabel 5.5 Personen die de eigen gezondheid als niet zo best tot slecht beoordelen, naar leeftijd, 1980-1994 (in
procenten)

1980 1986 1991 1994

35-54 jaar 8 6 6 8
55-64 jaar 10 9 8 12
65-74 jaar 13 11 11 13
$ 75 jaar 14 14 13 16
Bron: SCP (1996a)

Gezondheid heeft vaak te maken met het aanwezig zijn van chronische aandoeningen. Deze komen
vaker voor naarmate men ouder is. Is de helft van alle 55-64-jarigen vrij van chronische ziekten, in
de leeftijdscategorie 75 jaar en ouder is dat nog maar 38% (SCP 1996a). 
Ondanks het hoge aandeel dat aangeeft een of meer chronische ziekten te hebben, geeft maar een
klein deel van de mensen aan dat het niet zo best gesteld is met hun gezondheid (zie tabel 5.5). Dit
aandeel loopt natuurlijk op met de leeftijd, maar is relatief laag. Tussen 1980 en 1991 lijkt er sprake
te zijn van een afname van het aandeel mensen dat zegt niet zo gezond te zijn. In 1994 ligt dit echter
weer op het peil van 1980. Dit zou erop kunnen wijzen dat de ambities ten aanzien van de gezond-
heid in de afgelopen jaren op een hoger niveau zijn komen te liggen. Gezondheid is immers een
subjectief gegeven. 

De levensverwachting bij de geboorte van mannen en vrouwen is in de afgelopen decennia toege-
nomen; tussen 1983 en 1994 bij mannen met 1,7 jaar, bij vrouwen met 0,8 jaar. Dit wil niet zeggen
dat het aantal jaren dat men gezond is, toeneemt. In 1990 kwam het gemiddeld aantal gezonde jaren
uit op zestig, zowel voor mannen als voor vrouwen. Bij een stijgende sterfteleeftijd lijkt het aantal
ongezonde jaren toe te nemen. Tussen 1983 en 1990 is dit vooral bij vrouwen het geval geweest.  
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Tabel 5.6 De moeite die zelfstandig wonende personen van 65 jaar en ouder hebben met een aantal dagelijkse
handelingen, 1996 (in procenten) 

zonder moeite met moeite alleen met hulp
traplopen 71 25 5
verplaatsen buitenshuis 82 14 4
woning verlaten en binnengaan 90 8 2
in en uit bed stappen 86 13 1
gaan zitten en opstaan 85 13 1
zich volledig wassen 90 7 3
aan- en uitkleden 86 12 2
verplaatsen van de ene naar de andere kamer 92 7 1
gezicht en handen wassen 97 2 1
naar het toilet gaan 94 5 1
klussen met huishoudtrap 67 8 25
zwaar huishoudelijk werk 64 10 26
bed verschonen 78 13 10
de was doen 87 7 7
warm eten klaarmaken 90 5 5
licht huishoudelijk werk doen 87 8 5

Bron: SCP (AVO'95)

Een afnemende gezondheid op oudere leeftijd kan direct gevolgen hebben voor de validiteit van
mensen. In tabel 5.6 is een aantal dagelijkse handelingen opgenomen, en is aangegeven in hoeverre
men hier problemen mee heeft. Het zware huishoudelijke werk en de trappen leveren ouderen het
meest vaak problemen op. 
Deze beperkingen in het dagelijkse leven zijn samengevat in een schaal voor fysieke beperkingen. De
uitkomsten hiervan staan in tabel 5.7.

Tabel 5.7 Fysieke beperkingen naar geslacht, huishoudensvorm en leeftijd van zelfstandig wonende ouderen, 1996
(horizontaal gepercenteerd; totaal = 100%)

mate van fysieke beperking
geen licht matig ernstig

man alleenstaand 65-69 jaar 65 19 7 9
70-74 jaar 60 22 11 7
75-79 jaar 50 26 17 7
80-84 jaar 31 27 29 14
$ 85 jaar 16 21 37 26

samenwonend 65-69 jaar 70 15 12 3
70-74 jaar 59 20 15 6
75-79 jaar 47 22 21 11
80-84 jaar 35 25 25 16
$ 85 jaar 24 15 31 30

vrouw alleenstaand 65-69 jaar 50 31 14 5
70-74 jaar 38 33 21 8
75-79 jaar 29 32 27 12
80-84 jaar 16 34 28 22
$ 85 jaar 6 19 33 42

samenwonend 65-69 jaar 51 30 13 6
70-74 jaar 40 30 21 9
75-79 jaar 31 33 21 15
80-84 jaar 20 35 23 23
$ 85 jaar 9 18 28 45

totaal $ 65 jaar 44 26 19 11

Bron: CBS (EBB-ouderen'96)   
Uit deze gegevens komt naar voren dat de mate van fysieke beperking niet alleen samenhangt met
leeftijd, maar ook met de huishoudensvorm waarin iemand leeft, en vooral met geslacht. Vrouwen
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krijgen aanzienlijk vaker en op jongere leeftijd te maken met fysieke beperkingen dan mannen. De
helft van de vrouwen tussen 65 en 69 jaar heeft geen fysieke beperkingen, terwijl dat aandeel bij de
mannen in dezelfde leeftijdsgroep tweederde bedraagt. Ditzelfde patroon is in elk van de leeftijds-
categorieën te vinden. Ook op vergevorderde leeftijd is de ernst van de handicap bij vrouwen veel
groter dan bij mannen. 

Tabel 5.8 Fysieke beperkingen naar geslacht, leeftijd en hoogst behaalde opleiding van zelfstandig wonende ouderen,
1996 (horizontaal gepercenteerd, totaal = 100%)

mate van fysieke beperking
geen licht matig ernstig

man 65-74 jaar lager onderwijs 57 19 17 8
vbo/mavo/3jr vwo 64 17 13 6

havo/vwo 67 18 12 3
hbo/wo 73 18 8 2

75-84 jaar lager onderwijs 33 26 26 15
vbo/mavo/3jr vwo 44 23 20 14

havo/vwo 51 23 19 7
hbo/wo 45 22 21 12

$ 85 jaar lager onderwijs 12 6 34 48
vbo/mavo/3jr vwo 26 16 47 12

havo/vwo 28 37 18 17
hbo/wo 28 25 34 14

vrouw 65-74 jaar lager onderwijs 42 28 20 10
vbo/mavo/3jr vwo 45 32 16 7

havo/vwo 48 32 15 5
hbo/wo 50 38 9 3

75-84 jaar lager onderwijs 21 33 25 21
vbo/mavo/3jr vwo 31 33 24 13

havo/vwo 28 30 32 10
hbo/wo 29 43 18 10

$ 85 jaar lager onderwijs 6 16 29 50
vbo/mavo/3jr vwo 11 17 38 34

havo/vwo 7 33 40 21
hbo/wo 4 28 38 31

totaal $ 65 jaar 44 26 19 11

Bron: CBS (EBB-ouderen'96)   

Naast leeftijd, geslacht en huishoudenssamenstelling blijkt ook het hoogst behaalde opleidingsniveau
aanzienlijke invloed te hebben op de mate waarin men fysieke beperkingen ondervindt. Zowel bij
mannen als bij vrouwen blijken hoger opgeleiden minder vaak fysiek beperkt en wanneer men dat wel
is, is de mate van beperking minder ernstig. Het opleidingsniveau staat voor de persoonlijke geschie-
denis van mensen, waarbij gedacht kan worden aan de omstandigheden waaronder men als kind is
opgegroeid, een bepaalde stijl van leven, het soort werk dat men heeft verricht en de hoeveelheid
kennis over gezond leven. Ouderen die laag zijn opgeleid, hebben vaker dan de hoger opgeleiden in
hun jeugd armoede gekend, zijn vaker al jong gaan werken, hebben meer en langer zwaar lichamelijk
werk gedaan en hebben zich minder goed kunnen huisvesten, kleden en voeden.   
De effecten hiervan blijven niet beperkt tot de fysieke gezondheid maar zijn ook merkbaar op het vlak
van de geestelijke gezondheid (De Klerk et al. 1999).

De vraag is natuurlijk of het gevonden verband tussen opleidingsniveau en gezondheid constant blijft
in de tijd. In het verleden bleek dat wel het geval (Timmermans et al. 1997) maar voor naoorlogse
generaties, waarbinnen verschillen in de opleidingskansen veel kleiner lijken geworden, geldt dit
wellicht niet meer. Voor de prognose die in het volgende deel van deze paragraaf wordt gepresen-
teerd, betekent dit dat de uitkomsten voor de periode na het jaar 2010 voor discussie vatbaar zijn.
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5.2.2 Prognose tot 2030

In het SCP-cahier Vraagverkenning wonen en zorg voor ouderen is een prognose gepresenteerd van
de mate van fysieke beperking van ouderen voor de periode tot en met 2015 (Timmermans at al.
1997). Daarbij werd aangetoond dat er een sterk verband bestond tussen leeftijd, geslacht,
huishoudenssamenstelling en opleidingsniveau aan de ene kant en de mate van fysieke beperking van
mensen aan de andere kant. Voor de achtergrond van deze verbanden wordt hier verwezen naar het
desbetreffende SCP-cahier. Ten behoeve van deze verkenning is de prognose uitgebreid tot het jaar
2030.

Tabel 5.9 Gemiddelde mate van fysieke handicap naar leeftijd en huishoudenssamenstelling, 1994-2030 (index; totale
populatie 65-plussers 1994 = 100)

$ 65 jaar 65-69 jaar 70-74 jaar 75-79 jaar 80-84 jaar $ 85 jaara

eenpersoonshuishoude
ns 1994 100 31 85 144 195 226

2000 101 20 78 134 192 225
2010 95 10 67 127 185 218
2020 85 4 59 117 175 212
2030 87 1 52 111 168 203

meerpersoonshuishoud
ens 1994 100 20 74 129 180 221

2000 101 16 70 126 180 221
2010 95 10 63 119 176 215
2020 85 6 59 112 169 209
2030 87 2 53 107 164 204

Index = 100 voor eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens tezamen.a

Bron: CBS (EBB-ouderen'96); CBS (WBO'93) SCP-bewerking

In tabel 5.9 is de gemiddelde mate van fysieke beperking van mensen van 65 jaar en ouder weerge-
geven. Hierbij is uitgegaan van degene in het huishouden met de hoogste mate van fysieke beperking.
Dit gemiddelde is geïndiceerd, het is voor het totaal van 65-plussers in 1994 op 100 gesteld. Uit de
gegevens valt af leiden dat de gemiddelde mate van fysieke handicap licht afneemt in de komende
dertig jaar. De lichte toename van het gemiddelde tussen 2020 en 2030 is het gevolg van de toename
van het aandeel hoogbejaarden in die periode. De leeftijdsopbouw van de populatie ouderen verandert
na 2020 immers aanmerkelijk (dubbele vergrijzing). Dat er slechts een lichte afname wordt voor-
speld, komt voor een deel doordat de ouderen in intramurale instelling niet in de analyse kunnen
worden meegenomen. De prognose vindt plaats met behulp van het micromodel dat op basis van het
Woningbehoeftenonderzoek is gemaakt, waardoor de niet zelfstandig wonende ouderen uit de
populatie vallen. Juist de ouderen in intramurale instellingen hebben te maken met ernstige vormen
van fysieke beperkingen. 
Per leeftijdscategorie is er sprake van een afname van de mate waarin men fysiek beperkt zal zijn.
Deze afname is sterker bij de alleenstaanden dan bij de meerpersoonshuishoudens. 



60

Tabel 5.10 Ernst van de beperkingen van personen, naar leeftijdscategorie en huishoudenstype, bij zelfstandig wonende
65-plussers, 1996-2030a

leeftijdscategorie huishoudenstype
65-69 eenpersoon meerpersoon

jaar 70-74 jaar 75-79 jaar 80-84 jaar $ 85 jaar s s totaal

1996
geen 59 48 37 23 11 34 50 44
lichte 24 27 29 31 19 29 24 26
matige 12 18 23 26 32 22 17 19
ernstige 5 8 12 20 38 14 9 11

2000
geen 60 48 37 23 11 34 50 44
lichte 24 27 29 31 19 29 24 26
matige 12 18 22 26 32 23 17 19
ernstige 4 7 11 19 38 15 9 11

2010
geen 61 50 39 25 13 35 50 45
lichte 24 26 29 31 19 29 24 26
matige 12 17 22 26 32 22 17 19
ernstige 4 6 11 18 37 14 9 11

2020
geen 62 50 40 27 14 39 51 46
lichte 24 27 28 31 18 28 25 26
matige 11 17 21 25 32 21 17 18
ernstige 3 6 10 17 36 12 8 10

2030
geen 62 51 41 28 16 38 50 46
lichte 24 27 29 31 18 29 25 26
matige 11 17 21 25 31 21 17 18
ernstige 3 5 10 17 35 12 8 10
1996 is niet volledig vergelijkbaar met de andere jaren omdat in het micromodel niet precies dezelfde weegfactorena

worden gehanteerd.

Bron: CBS (EBB-ouderen'96) SCP-bewerking 

De gemiddelde mate van fysieke beperking zegt niet zo veel over de verdeling van de mate van
beperking over de bevolking. Daarom is tevens een prognose gemaakt van de verschillende gradaties
die in de mate van fysieke beperking kunnen voorkomen (tabel 5.10). 
De uitkomsten van deze prognose volgen natuurlijk de trend die bij de gemiddelde maat van fysieke
beperking werd gevonden. Er vindt tussen 1996 en 2030 een lichte toename plaats van de mensen
zonder beperkingen. Deze toename is groter naarmate men ouder is en groter bij de alleenstaande
ouderen. Tevens is er sprake van een afname van het aandeel zelfstandig wonende ouderen dat
ernstige fysieke beperkingen ondervindt.   

Wordt de prognose getransformeerd naar het niveau van het huishouden, dan blijkt dat het aandeel
huishoudens waar geen van de leden van 65 jaar en ouder te kampen heeft met fysieke beperkingen,
aanzienlijk lager is dan wanneer naar de personen wordt gekeken (niet in de tabel). Dit komt omdat
het vaak voorkomt dat een van beide partners eerder te maken krijgt met fysieke beperkingen dan de
andere. Ondervindt in 1996 44% van de 65-plussers geen enkele mate van fysieke beperking, slechts
36% van de huishoudens is hiervan gevrijwaard. Hierbij kan overigens geen rekening worden
gehouden met de mogelijkheid dat iemand in het huishouden, die jonger is dan 65 jaar, fysieke
beperkingen ondervindt. De kans dat er iemand in het huishouden is die te kampen heeft met fysieke
beperkingen, zal ook afnemen. 

Geconcludeerd kan worden dat de mate waarin zelfstandig wonende mensen te maken krijgen met
fysieke beperkingen, iets af zal kunnen nemen in de komende decennia. Echter, als gevolg van de
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toename van het aandeel ouderen zal het aantal ouderen in de bevolking dat te maken krijgt met
beperkingen, fors toenemen. Vooral na 2020, wanneer de dubbele vergrijzing op zal gaan treden, zal
het aantal mensen met min of meer ernstige vormen van beperkingen fors toenemen.

5.3 Sociaal-economische positie

Vaak wordt verondersteld dat de financiële positie van de toekomstige ouderen aanzienlijk beter zal
zijn dan die van de huidige. In dat verband wordt meestal gewezen op de geleidelijk aan beter
geworden pensioenregelingen en op het vermogen waarover steeds meer Nederlanders zouden
beschikken. Onderzoeksresultaten die de juistheid van deze veronderstellingen staven of ontkrachten,
zijn er nauwelijks. In het volgende moet dan ook volstaan worden met een beschouwing over wat op
dit punt realistisch lijkt.

Er zijn in principe verschillende manieren om de financiële positie van toekomstige ouderen te
schatten. Globaal gesproken kan men een van de volgende benaderingen kiezen:
- schatting van tijdens het werkleven opgebouwde pensioenrechten en vergaard vermogen;
- extrapolatie van trends in de financiële positie in het verleden;
- schatting op basis van trends in determinanten van financieel potentieel.
Geen van deze methoden is vrij van complicaties; in het volgende wordt daarop ingegaan.

5.3.1 Pensioenrechten

Bij de eerste methode wordt, zoals gezegd, gekeken naar de rechten op aanvullend pensioen die
mensen opbouwen, naar hun deelname aan het marktaanbod dat in periodieke uitkeringen op latere
leeftijd voorziet, en naar het vermogen dat ze vormen. Op basis van looptijden, gegarandeerde
eindbedragen, verwachte rendementen en vermoedelijk nog te voltooien arbeidsjaren kan de
financiële positie van toekomstige ouderen worden geschat. 
De laatstgenoemde veronderstellingen vormen een zwakke schakel daar ze soms met grote onzeker-
heid zijn omgeven. Meer problematisch is echter dat gegevens op individueel niveau, als hiervoor
omschreven, grotendeels ontbreken. De verzameling ervan bij instellingen stuit op de privacy van
verzekerden en het bedrijfsbelang van verzekeraars. Verzamelen van deze gegevens in bevolkings-
onderzoek loopt vermoedelijk vast door gebrek aan inzicht van respondenten in het totaal van hun
toekomstige financiële voorzieningen en door weigeringen of foutieve opgaven. Wat dit laatste
betreft, valt te wijzen op de telkens gefaalde pogingen om door middel van bevolkingsonderzoek een
goed beeld te krijgen van de vermogenspositie van Nederlanders.

De schaarse gegevens geven aanleiding tot voorzichtigheid met uitspraken over de financiële positie
van toekomstige ouderen. Dat valt af te leiden uit tabel 5.11, die gebaseerd is op een onderzoek naar
pensioenrechten van werknemers in een aantal bedrijfstakken.
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Tabel 5.11 Laagste en hoogste aanvullende pensioenen  van mannen uit de geboortecohorten 1910-1940 naara

bedrijfssector, 1987 (in guldens x 1.000)

cohort 1910-1923 cohort 1924-1940
laagste hoogste laagste hoogste

eindloonregeling
petrochemische
industrie 13,1 17,6 . .
vervoer 2,7 7,6 . .
bank- en
verzekeringswezen 24,7 43,5 28,4 39,0
metaal 2,7 5,2 7,2 9,4
overheid 15,5 16,7 14,6 16,8
elektrotechniek 11,1 16,0 14,7 15,8
openbare
dienstverlening 16,5 20,5 19,0 24,8

vastbedragregeling
bouw 2,0 2,1 . .
horeca 0,8 0,9 1,3 2,3
wegvervoer 1,5 1,7 3,1 5,6
hout- en
meubelindustrie 1,3 1,8 2,6 3,6
landbouw en visserij 0,7 1,2 1,4 4,6
textiel 0,9 1,0 1,2 4,1

Uitgaande van hun in het meetjaar opgebouwde pensioenrechten en in de veronderstelling dat ze tot hun 65ea

levensjaar rechten blijven opbouwen.

Bron: Rekers en Hermkens (1989)   

Uit de cijfers in tabel 5.11 kan een indicatie worden verkregen dat in het geboortecohort 1910-1923,
dat in het jaar 2005 een overgrote meerderheid van de ouderen vormt, de pensioenen lang niet altijd
florissant zijn. 

5.3.2 Trendextrapolatie

Een tweede methode om een beeld te krijgen van de financiële positie van toekomstige ouderen, is de
ontwikkeling van dat inkomen (of van de bronnen waaruit dat inkomen wordt verkregen) in het
verleden door te trekken naar de toekomst. De methode is goed toepasbaar maar de uitkomsten zijn
niet spectaculair. Het voor inflatie gecorrigeerde inkomen van ouderen is sedert de structurele
verhoging van de AOW in de eerste helft van de jaren zeventig, nauwelijks gestegen. Uit de gegevens
in tabel 5.12 valt dit af te lezen. De breuk in de cijferreeks ontstaat doordat het CBS sedert het eind
van de jaren tachtig een ander inkomensbegrip hanteert. Wanneer deze lijn wordt doorgetrokken,
neemt het inkomen van ouderen in de toekomst derhalve niet toe. 
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Tabel 5.12 Bruto-inkomen van (huishoudens van) personen van 65 jaar en ouder (werkelijk en gecorrigeerd voor inflatie)
naar inkomensbron, 1970-1996

personen huishoudensa

1970 1975 1980 1985 1989 1990 1996

werkelijk bruto-inkomen in guldens 10.050 17.470 25.110 28.740 31.100 42.000 47.800
waarvan AOW 4.750 9.670 14.450 16.260 18.000 19.200 21.400
waarvan aanvullend pensioen 2.080 3.700 5.450 7.390 8.500 9.100 13.200
waarvan overige inkomsten 3.220 4.100 5.210 5.090 4.600 13.700 13.200

reëel bruto-inkomen index 100 115 123 115 123 100 98

aandeel in het inkomen van:
AOW 47 55 58 57 58 46 45
aanvullend pensioen 21 21 22 26 27 22 28
overige inkomsten 32 23 21 18 15 33 28
Gehuwden zijn als één persoon gerekend.a

Bron: CBS (1988) bewerking door De Wit; CBS (IPO'90 en '96) SCP-bewerking   
Uit cijfers komt naar voren dat het aandeel van de inkomsten uit aanvullende pensioenen (inclusief
lijfrente-uitkeringen) sedert 1970 flink is gestegen. Het aandeel van de overige inkomsten in het
totale inkomen is echter gedaald. Deze daling is de resultante van een toegenomen belang van
individuele huursubsidie en inkomsten uit de eigen woning en een afgenomen belang van inkomsten
uit vermogen als rente, dividenden en opbrengsten van onroerend goed. Er vindt kennelijk al
decennia lang substitutie plaats van de individuele oudedagsvoorzieningen in de vorm van vermogen,
door collectieve regelingen als aanvullende pensioenen en lijfrenten. Daardoor nam het inkomensdeel
dat voor rekening komt van de collectieve regelingen, toe en dat van de individuele voorzieningen
daarentegen af. Deze substitutie zet tot in het laatste jaar waarover inkomensgegevens beschikbaar
zijn (1996) door. Wanneer zich hierin een omslagpunt zal voordoen, is niet te voorspellen.

De geconstateerde daling van de inkomsten uit vermogen kunnen het gevolg zijn van vermindering
van het rendement maar ook van slinking van het gemiddelde vermogen. Dat het laatste verschijnsel
zich in elk geval voordoet, blijkt uit de ontwikkeling van de personele vermogens (zie tabel 5.13.).
Het gemiddelde vermogen van ouderen lijkt in de afgelopen decennia aanzienlijk gestegen. Als de
bedragen echter worden gecorrigeerd voor inflatie, dan blijken ze aanzienlijk minder waard
geworden.

Tabel 5.13 Personele vermogens van 200.000 gulden en meer, naar leeftijdsklasse, 1975-1996

vermogens van 200.000 of meer alle vermogens
1975 1980 1984 1989 1993 1996 1996

(mediaan)

gemiddeld vermogen (in guldens
x 1.000)

55-64 jaar 506 527 576 688 205 254 109
65-74 jaar 502 523 564 634 193 229 58
$ 75 jaar 512 510 574 620 173 210 29

idem, uitgedrukt in guldens van 1975
55-64 jaar 506 395 359 415
65-74 jaar 502 392 351 382
$ 75 jaar 512 384 358 374

Bron: CBS (Personele vermogensverdeling; Vermogensstatistiek) SCP-bewerking

Het aandeel oudere huishoudens met een positief vermogen is hoog (> 90%). De hoogtes hiervan zijn
echter zeer divers. De gegevens in tabel 5.13 worden sterk vertekend door een beperkt aantal zeer
vermogenden. Over de verdeling van het vermogen kan een indicatie worden verkregen door uit te
gaan van het mediane vermogen. Dit is het vermogen van het middelste huishouden, nadat de
vermogens naar hoogte zijn gerangschikt. Uit de vergelijking van het gemiddelde en het mediane
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vermogen in 1996 kan worden afgeleid dat het grootste deel van de vermogens van ouderen niet zo
hoog is als het gemiddelde vermogen doet vermoeden.
   
Uit de tot op heden gepresenteerde gegevens kan de conclusie worden getrokken dat trendextrapolatie
van de financiële positie in het verleden naar de toekomst, weinig reden geeft te veronderstellen dat
de financiële positie van ouderen sterk zal verbeteren. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de
verwachtingen op dit punt te hooggespannen, in elk geval voor de eerste helft van de periode die hier
wordt verkend.

5.3.3 Schatting op basis van inkomensdeterminanten

Een derde methode om de financiële positie van toekomstige ouderen in te schatten is uit te gaan van
trends in de determinanten van die positie op oudere leeftijd. Voorafgaand aan een uiteenzetting over
die methode wordt eerste ingegaan op zulke determinanten.
De afbakening van ouderen als de bevolkingsgroep van 55 jaar en ouder vormt direct een complicatie
als men over determinanten van de financiële positie spreekt. Beneden de leeftijd van 60 jaar leeft een
overgrote meerderheid van de huishoudens van inkomsten uit (voormalige) arbeid; in de
leeftijdsklasse van 60-64 jaar zijn de VUT-pensioenen dominant maar ook in deze categorie heeft nog
een deel voornamelijk inkomsten uit loon of een uitkering. Dit verschilt erg met de situatie van de
65-plussers bij wie de inkomsten uit arbeid of bedrijf verwaarloosbaar zijn. Beneden de leeftijd van
65 jaar wordt de hoogte van het inkomen voornamelijk bepaald door de arbeidssituatie en - als men
niet meer werkt - door het soort regeling waaruit men het inkomen ontvangt; boven die leeftijd zijn
deze determinanten nauwelijks relevant meer.
De 55-64-jarigen lijken hierdoor niet op de 65-plussers en niet op volwassenen beneden de 55 jaar.
Om die reden worden er in het laatste deel van deze paragraaf twee prognoses gepresenteerd. Een
voor de 55-plussers en een waarbij alleen de 65-plussers zijn betrokken.

De determinanten van inkomen zijn zeer divers. Zoals uit het voorgaande al bleek, wordt de hoogte
van het inkomen op oudere leeftijd in de eerste plaats bepaald door wat in het verleden is
gereserveerd. Niet iedere gepensioneerde heeft wat dit betreft dezelfde kansen gehad. Vrouwen
hebben in meerderheid weinig jaren beroepsarbeid verricht en ze ontlenen hun pensioenrechten
daarom vooral aan de vroegere arbeid van hun (voormalige) echtgenoot. Daarnaast is sprake van een
cohorteffect: hoe jonger de oudere, hoe groter de kans dat deze aan een pensioenregeling heeft
deelgenomen (in een sector met een goede regeling). Dit effect werkt nog lang door want ook in de
generatie van de geboortegolf heeft een groot deel, ten minste gedurende een aantal arbeidsjaren, niet
of aan een weinig florissante pensioenregeling deelgenomen. Een belangrijk verschil in kansen hangt
natuurlijk samen met verschillen in sociaal-economische positie tijdens het werkleven. Hoe hoger die
positie was, hoe beter de pensioenregeling waaraan men heeft deelgenomen, maar ook hoe meer
mensen daarnaast zelf hebben kunnen reserveren.
Een geheel ander type determinant van de financiële positie is het aantal personen dat van het
inkomen moet leven. Op oudere leeftijd is, zoals gezegd, vooral bepalend of men alleenstaand is of
samenwoont met een vaste partner. De eersten ontvangen per huishouden een lager bedrag aan AOW,
de vrouwen onder hen krijgen veelal ook een lager bedrag aan aanvullend pensioen.
Er zijn nog vele andere factoren die de financiële positie op oudere leeftijd bepalen. Te denken valt
aan allochtonen van de eerste generatie, die vrijwel allemaal weinig pensioenjaren hebben en een
onvolledige opbouw van AOW-rechten. Ook vermogens die door het overlijden van verwanten
ontstaan (levensverzekeringen) of via vererving worden overgedragen, kunnen voor verschillen in
financiële positie binnen bepaalde inkomenscategorieën zorgen.

Prognose tot 2030

De keuze van de determinanten op basis waarvan het inkomen wordt voorspeld, wordt bepaald door
de beschikbare prognoses van verschillende determinanten. Om die reden wordt hier uitgegaan van
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de kenmerken die in het in paragraaf 1 van hoofdstuk 6 beschreven micromodel aanwezig zijn. Het
gaat daarbij om leeftijd, huishoudensvorm, stedelijkheidsgraad van de woonplaats en het hoogst
behaalde opleidingsniveau. Dit betekent dat zaken als macro-economische ontwikkelingen, de
arbeidsmarkt en de hoogte van de AOW niet zijn geprognosticeerd, noch verdisconteerd.
 
Uit analyse komt naar voren dat de factoren leeftijd, geslacht, samenstelling van het huishouden en
opleidingsniveau een belangrijk deel van de variantie in het nettobesteedbaar huishoudensinkomen
van ouderen verklaren. Zowel bij de 55-plussers als bij de 65-plussers bedraagt de verklaarde
variantie 35%-40%. De micromodelbevolking is daardoor geschikt om een schatting te maken van de
inkomensontwikkeling bij ouderen. 

Op dezelfde wijze waarop eerder in deze verkenning statistische schattingen zijn gemaakt van de
validiteit van de toekomstige oudere, is dat ook gedaan voor een aantal indicatoren van de financiële
positie. Dat wil zeggen dat verondersteld wordt dat die financiële positie louter en alleen verandert als
gevolg van een veranderde samenstelling van de bevolking naar leeftijd, geslacht, huishoudsamen-
stelling en opleidingsniveau. Om het effect van het hoogst behaalde opleidingsniveau te kunnen laten
zien is de raming uitgevoerd met en zonder opleidingsniveau (zie tabellen 5.14 en 5.15)
Er zijn twee inkomensbegrippen geprognosticeerd, aan de ene kant het nettobesteedbaar huishoudens-
inkomen en aan de ander kant het gestandaardiseerd secundair huishoudensinkomen. Dit laatste is
gedaan om de inkomensverschillen tussen alleenstaanden en meerpersoonshuishoudens de prognose
niet te laten verstoren. 
Alleen het gemiddeld inkomen van ouderen wordt hier geraamd. Een raming van de inkomensver-
deling in de toekomst is van zoveel meer factoren afhankelijk dan hier kunnen worden meegenomen,
dat hiertoe geen poging is ondernomen.
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Tabel 5.14 Prognose van het nettobesteedbaar en het secundair huishoudensinkomen van 55-plussers en 65-plussers
op basis van micromodelbevolking, (alleen demografische componenten), 1994-2030 .a

1994 2000 2010 2020 2030

nettobesteedbaar huishoudensinkomen
totaal $ 55 jaar 100 98 99 99 96
alleenstaand 55-64 jaar 100 100 101 102 101

65-74 jaar 100 100 102 103 104
$ 75 jaar 100 99 100 102 102

meerpersoonshuishoudens 55-64 jaar 100 98 97 97 97
65-74 jaar 100 99 99 99 99
$ 75 jaar 100 99 99 100 99

totaal $ 65 jaar 100 99 100 101 100
alleenstaand 65-74 jaar 100 100 102 103 103

$75 jaar 100 99 100 101 102
meerpersoonshuishoudens 65-74 jaar 100 99 99 99 99

$ 75 jaar 100 99 99 100 99

secundair inkomen gestandaardiseerd
totaal $ 55 jaar 100 98 99 98 97
alleenstaand 55-64 jaar 100 100 100 100 100

65-74 jaar 100 99 100 100 101
$ 75 jaar 100 99 100 100 100

meerpersoonshuishoudens 55-64 jaar 100 98 98 98 98
65-74 jaar 100 99 99 99 99
$ 75 jaar 100 99 99 99 99

totaal $ 65 jaar 100 99 100 100 99
alleenstaand 65-74 jaar 100 99 100 100 100

$ 75 jaar 100 99 100 100 100
meerpersoonshuishoudens 65-74 jaar 100 99 99 99 99

$ 75 jaar 100 99 99 99 99
1994 is niet volledig vergelijkbaar met de andere jaren omdat in het micromodel niet precies dezelfde weegfactorena

worden gehanteerd.

Bron: CBS (WBO'93) SCP-bewerking   

De uitkomsten van de prognose waarbij alleen rekening is gehouden met leeftijd, geslacht en huis-
houdenssamenstelling geven aan dat er zich in de komende tijd weinig veranderingen in het
gemiddeld inkomen van ouderen zal voordoen. De veranderende samenstelling van de oudere
bevolking naar geslacht, leeftijd en huishoudens heeft nauwelijks invloed op de hoogte van het
gemiddelde inkomen. Ook maakt het niet uit van welk inkomensbegrip wordt uitgegaan of van welke
leeftijdsgroep. Zowel de prognose van alle 55-plussers, als die van alle 65-plussers geeft een stabiel
gemiddeld inkomen te zien. 

Dat beeld verandert wanneer het opleidingsniveau (en de stedelijkheidsgraad) bij de raming wordt
betrokken (zie tabel 5.15). Het gemiddeld inkomen van 55-plussers neemt tussen 1994 en 2030 toe
met 16%, dat van 65-plussers met 20%. De toename is groter naarmate de leeftijd hoger is. Ook is er
een duidelijk verschil in de ontwikkeling van het inkomen naar huishoudensamenstelling. Het
gemiddeld inkomen van alleenstaanden neemt meer toe dan dat van meerpersoonshuishoudens. Bij de
prognose van het secundair huishoudensinkomen zijn deze verschillen kleiner. Dit ligt in de lijn der
verwachting omdat bij dit inkomensbegrip al rekening wordt gehouden met de huishoudenssamen-
stelling. 
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Tabel 5.15 Prognose van nettobesteedbaar en het gestandaardiseerd secundair huishoudensinkomen van 55-plussers en
65-plussers op basis van micromodelbevolking (demografische factoren en opleidingsniveau), 1994-2030a

1994 2000 2010 2020 2030

nettobesteedbaar
huishoudensinkomen

totaal $ 55 jaar 100 104 111 114 116
alleenstaand 55-64 jaar 100 110 117 121 121

65-74 jaar 100 110 122 131 137
$ 75 jaar 100 108 117 130 140

meerpersoonshuishoudens 55-64 jaar 100 103 105 108 109
65-74 jaar 100 105 109 112 115
$ 75 jaar 100 106 110 116 120

totaal $ 65 jaar 100 105 111 117 120
alleenstaand 65-74 jaar 100 109 119 126 131

$ 75 jaar 100 106 113 123 132
meerpersoonshuishoudens 65-74 jaar 100 104 108 111 113

$ 75 jaar 100 105 109 113 117

secundair inkomen
gestandaardiseerd

totaal $ 55 jaar 100 105 110 114 116
alleenstaand 55-64 jaar 100 109 115 118 119

65-74 jaar 100 108 118 125 130
$ 75 jaar 100 106 113 123 132

meerpersoonshuishoudens 55-64 jaar 100 104 106 109 110
65-74 jaar 100 105 110 113 116
$ 75 jaar 100 106 111 116 121

totaal $ 65 jaar 100 105 111 117 120
alleenstaand 65-74 jaar 100 107 116 122 127

$ 75 jaar 100 106 111 120 127
meerpersoonshuishoudens 65-74 jaar 100 105 109 112 115

$ 75 jaar 100 105 109 114 118
1996 is niet volledig vergelijkbaar met de andere jaren omdat in het micromodel niet precies dezelfde weegfactorena

worden gehanteerd.

Bron: CBS (WBO'93) SCP-bewerking   

5.3.4 Conclusie

Op basis van het hier gepresenteerde materiaal kan geen eenduidige conclusie worden getrokken over
de inkomensontwikkeling van ouderen in de toekomst. 
De analyse van de pensioenen laat zien dat lang niet iedereen in dezelfde mate zal profiteren van de
toename van de aanvullende pensioenen. Omvangrijke groepen ouderen zullen voornamelijk zijn
aangewezen op een basisinkomen (AOW). 
De ontwikkeling van het inkomen van ouderen in het verleden geeft ook al geen aanleiding voor
grote verwachtingen omtrent de ontwikkeling ervan in de toekomst. De voornaamste reden dat het
inkomen sinds de jaren zeventig is toegenomen, is de structurele verhoging van de AOW in de eerste
helft van de jaren zeventig geweest. 
De schatting van het inkomen op basis van determinanten geeft wel enige indicatie voor een toename
van het inkomen, zij het dat deze over een periode van 36 jaar gezien niet bijzonder groot kan worden
genoemd. 
Vaak wordt op het toenemend vermogen van ouderen gewezen, dat een belangrijke factor zou kunnen
worden in de sociaal-economische positie van ouderen in de toekomst. Er komt immers een generatie
ouderen aan, waarvan een deel via vererving vermogen kan verwerven. Het feit dat de ouders van de
toekomstige ouderen vaker dan vroeger een eigen woning hadden, zou hierop kunnen wijzen.
Daarnaast speelt het toenemend eigenwoningbezit onder de toekomstige ouderen zelf een belangrijke
rol. Het opgebouwde vermogen in de woning zou kunnen worden benut, waardoor de
bestedingsruimte van ouderen groter wordt. Hierbij moet er echter op worden gewezen dat de huidige
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trend om een deel van de hypotheek vrij van aflossing te laten zijn, deze ontwikkeling zou kunnen
remmen. Tevens is de waarde van de woning aan fluctuaties onderhevig.
Afsluitend kan worden geconcludeerd dat er factoren aanwezig zijn die de verwachting ondersteunen
dat de sociaal-economische positie van ouderen zal verbeteren in de toekomst. Ontwikkelingen in het
verleden en de pensioensituatie geven echter aan dat de verwachtingen niet al te hooggespannen
moeten zijn.

5.4 Participatie in betaalde en onbetaalde arbeid van ouderen in de toekomst - twee scenario's

In deze paragraaf is het object van analyse beperkter dan in de meeste andere. Vrijwel de gehele
bevolking van 65 jaar en ouder neemt niet meer deel aan het arbeidsproces. Om die reden staat hier
de leeftijdsgroep 55-64 jaar centraal. Eerst worden de ontwikkelingen in het verleden beschreven,
vervolgens worden twee scenario's gepresenteerd die een aan elkaar tegengestelde ontwikkeling als
uitgangspunt hebben.

5.4.1 Ontwikkelingen in het verleden

Tot het begin van de jaren negentig vertoonde de arbeidsparticipatie van ouderen een neerwaartse
trend. In de jaren negentig is deze trend echter omgebogen. Vanaf 1994 stijgt de arbeidsdeelname van
mannen van 55-64 jaar weer licht; voor vrouwen in die leeftijdscategorie is dit al vanaf 1991 het
geval. Toch is het percentage ouderen dat betaald werk heeft, nog altijd zeer laag: van de 55-64-jarige
mannen 41% en van de vrouwen slechts 15%.
De recente stijging van de arbeidsparticipatie van oudere mannen is (nog) niet het gevolg van
veranderingen in VUT-regelingen. Het percentage werkende 60-64-jarigen is de afgelopen jaren niet
gestegen (zie figuur 5.1). De stijging heeft zich uitsluitend voorgedaan in de categorie 55-59-jarigen.
De oorzaak daarvan moet waarschijnlijk worden gezocht in verminderde instroom in de WAO door
scherpere keuringseisen en in minder (collectieve) ontslagen als gevolg van het intrekken van de
zogeheten ouderenrichtlijn per 1 januari 1994, die het voordien mogelijk maakte om bij collectief
ontslag ouderen bij voorrang te laten afvloeien. Ook bij vrouwen beperkt de stijging van de arbeids-
deelname zich tot de 'jongere' categorie van 55-59 jaar. Steeds meer vrouwen stoppen op 60-jarige
leeftijd met werken, hetgeen duidt op een toenemend belang van de VUT voor de uittreding van
oudere vrouwen.
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Figuur 5.1 Nettoparticipatiegraad 55-64-jarigen naar geslacht, 1987-1997

De leeftijd waarop men het arbeidsproces verlaat, wordt door verschillende factoren beïnvloed.
Belangrijk zijn de huishoudensvorm en de positie in de werkkring. Ouders met (thuiswonende)
kinderen stoppen relatief vroeg met werken, terwijl alleenstaanden langer doorgaan. Van de mannen
werken zelfstandigen gemiddeld twee jaar langer door dan werknemers in loondienst; bij vrouwen
ligt dit juist omgekeerd. Het opleidingsniveau heeft betrekkelijk weinig invloed op de
uittredingsleeftijd. Weliswaar is de arbeidsparticipatie van hoogopgeleide aanzienlijk hoger dan van
laagopgeleide ouderen, maar dit verschil is al op veel jongere leeftijd ontstaan. Van degenen die op
50-jarige leeftijd (nog) betaald werk hebben, verschilt de verwachte uittredingsleeftijd van
hoogopgeleiden niet noemenswaardig van die van laagopgeleiden.

De toekomstige ontwikkeling van de arbeidsparticipatie is in hoge mate onzeker. Een groot deel heeft
te maken met veranderende maatschappelijke en economische gezichtspunten. De eerder genoemde
recente toename van de arbeidsparticipatie van ouderen hoeft niet noodzakelijk op een trendbreuk te
duiden. Ook is de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie moeilijk te vangen in determinanten op
individueel niveau. 

Voor de toekomstige ontwikkeling van de arbeidparticipatie van ouderen worden hier twee scenario's
geschetst. In het eerste scenario is de recente stijging van de arbeidsparticipatie daadwerkelijk een
trendbreuk en zullen ouderen in de toekomst steeds langer blijven werken. In het tweede scenario is
de lichte stijging van de arbeidsparticipatie slechts een tijdelijke 'opleving' en zal de trend naar een
steeds korter arbeidsleven zich in de toekomst onverminderd voortzetten.
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5.4.2 Scenario 1: langere arbeidsdeelname

Er zijn verschillende redenen waarom de lichte stijging van de arbeidsdeelname in de jaren negentig
werkelijk op een trendbreuk duidt. 
In de eerste plaats zullen de strengere keuringseisen voor de WAO ook in de toekomst hun invloed
doen gelden. 
In de tweede plaats zijn er plannen om de sollicitatieplicht voor werklozen van 57,5 jaar en ouder
weer in te voeren. Oudere werklozen zullen zich daardoor in de toekomst niet meer kunnen
permitteren om zich volledig van de arbeidsmarkt af te wenden.
In de derde plaats zullen de komende jaren ook de effecten van veranderingen in VUT-regelingen
zichtbaar worden. De afgelopen jaren zijn in veel CAO's afspraken gemaakt over wijzigingen van de
VUT. Deze hebben meestal als strekking dat de standaard-VUT-leeftijd een of twee jaar hoger wordt
(van 60 jaar naar 61 of 62 jaar) en dat het voor werknemers financieel aantrekkelijker wordt om
langer door te werken. In veel gevallen treden deze wijzigingen de komende jaren in werking, hoewel
soms voor oudere werknemers een overgangsregeling geldt, waardoor zij nog van de oude regeling
gebruik kunnen maken.
In de vierde plaats zal de krapte op de arbeidsmarkt in de komende jaren wellicht toenemen.
Naarmate zich minder jongeren (schoolverlaters) op de arbeidsmarkt melden, wordt het voor
werkgevers moeilijker vacatures te vervullen en zullen zij hun oudere medewerkers langer in dienst
trachten te houden.
In samenhang daarmee zullen werkgevers, in de vijfde plaats, ook meer gaan investeren in scholing
en training van het oudere personeel, waardoor hun productiviteit langer op peil blijft. Verder zullen
zij de arbeidsomstandigheden, de functie-inhoud, het werktempo en dergelijke meer aanpassen aan de
mogelijkheden van oudere werknemers.
In de zesde plaats - en dit is wellicht het belangrijkste - zal er, mede onder invloed van de voorgaande
factoren, een cultuuromslag plaatsvinden. Terwijl het de afgelopen vijftien jaar heel gebruikelijk is
geworden en volledig maatschappelijk is geaccepteerd om tussen het vijftigste en zestigste jaar de
'actieve levensfase' af te sluiten en van je 'welverdiende rust' te gaan genieten, zal het in de toekomst
weer vanzelfsprekend worden dat mensen, zolang zij daartoe fysiek en geestelijk in staat zijn, een
productieve bijdrage aan de samenleving blijven leveren.

Het effect van al deze factoren zal waarschijnlijk niet zijn, dat over een aantal jaren bijna iedereen
weer tot zijn of haar vijfenzestigste verjaardag werkt, maar wel dat de gemiddelde leeftijd waarop
men stopt met werken, aanzienlijk hoger wordt. De hogere drempel naar de VUT en de WW en de
omzetting van de VUT in regelingen voor een flexibel pensioen, zullen werknemers sterke financiële
prikkels geven om langer door te werken. Niet voor iedereen zullen die prikkels echter even sterk zijn
(bv. afhankelijk van de vraag of men een aanvullende pensioenvoorziening heeft geregeld) en niet
iedereen zal even gevoelig zijn voor financiële overwegingen. Sommigen zullen dus tot hun
tweeënzestigste werken, anderen tot hun vijfenzestigste en weer anderen nog langer, tot hun
zevenenzestigste of hun zeventigste. Gemiddeld genomen zal de uittredingsleeftijd daardoor echter
aanzienlijk hoger worden en zal de gemiddelde participatiegraad van 55-64-jarigen fors stijgen.
Vooral de arbeidsparticipatie van 65-plussers zou weleens een grote vlucht kunnen nemen.
Momenteel heeft niet meer dan 4% van de 65-74-jarige mannen en 1% van de 65-74-jarige vrouwen
betaald werk, maar dat zou wellicht tot 10% of 20% kunnen stijgen. Voor werkgevers zijn 65-plussers
in een aantal opzichten namelijk zeer aantrekkelijk. Zij ontvangen al een AOW-uitkering, zodat zij
vaak bereid zullen zijn voor een relatief laag loon te werken. Bovendien hoeven voor hen geen sociale
premies te worden betaald, omdat zij niet langer verzekerd zijn tegen werkloosheid of
arbeidsongeschiktheid.
Bij vrouwen zal de stijging in de arbeidsparticipatie vermoedelijk nog aanzienlijk groter zijn dan bij
mannen. Bij vrouwen komt bovenop het effect van de hiervoor genoemde factoren immers ook nog de
langetermijntrend van een stijgende arbeidsparticipatie. Momenteel ligt de arbeidsdeelname van
vrouwen op 50-jarige leeftijd op een erg laag niveau (ruim 40%, tegenover 90% van de 50-jarige
mannen), maar in de toekomst zal deze ongetwijfeld sterk stijgen. Daardoor zal zelfs bij een onge-
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wijzigd uittredingspatroon de arbeidsparticipatie van ouderen vrouwen fors omhoog gaan. Daar komt
nog bij dat steeds meer vrouwen ook op oudere leeftijd hun financiële onafhankelijkheid willen
bewaren. Om voldoende pensioenrechten op te bouwen zullen zij echter genoodzaakt zijn om langer
door te werken dan nu meestal het geval is.

Een forse stijging van de arbeidsparticipatie betekent uiteraard dat veel minder ouderen op betrek-
kelijk jonge leeftijd de hele week beschikbaar zijn voor andere, onbetaalde activiteiten. Jongere
ouderen, tussen pakweg 50 en 64 jaar, leveren nu een belangrijke bijdrage aan het vrijwilligerswerk.
Zo doet 44% van de 55-64-jarigen vrijwilligerswerk in georganiseerd verband, terwijl 24%
regelmatig hulp aan buren, bejaarden of gehandicapten verleent. Ouderen zonder betaald werk doen
ruim anderhalf maal zo vaak vrijwilligerswerk als werkenden van dezelfde leeftijd. 
In dit scenario van een langere arbeidsdeelname zullen de onbetaalde werkzaamheden van
50-plussers dan ook sterk teruglopen. Dit zal belangrijke gevolgen hebben voor enerzijds de
continuïteit van maatschappelijke organisaties die in grote mate op vrijwilligers draaien, en
anderzijds de behoefte aan professionele hulp aan en zorg voor hulpbehoevende personen die nu
voornamelijk op mantelzorg zijn aangewezen. Tegenover de besparingen die worden geboekt doordat
ouderen minder beroep doen op sociale uitkeringen, zouden dus extra uitgaven kunnen staan om de
gevolgen van de vermindering van het vrijwilligerswerk op te vangen.

5.4.3 Scenario 2: een steeds korter arbeidsleven

In het licht van recente ontwikkelingen en heersende opvattingen over de wenselijkheid van een
langere arbeidsdeelname, lijkt het eerste scenario het meest waarschijnlijke. Toch kan niet worden
uitgesloten dat de langetermijntrend van een steeds korter arbeidsleven zich ook in de toekomst zal
voortzetten. De stijging van de arbeidsparticipatie van ouderen in de jaren negentig zou dan niet op
een trendbreuk duiden, maar slechts op een fluctuatie in de langetermijntrend. Daarvoor zijn verschil-
lende redenen te geven.
In de eerste plaats zou de huidige opleving in de arbeidsparticipatie deels een conjunctureel effect
kunnen zijn. De werkgelegenheid is in de tweede helft van de jaren negentig zeer sterk gegroeid en
het is begrijpelijk dat werkgevers dan trachten hun oudere werknemers wat langer in dienst te
houden. Maar als de economie de komende jaren in een recessie terechtkomt, zoals veel economen
verwachten, en de vraag naar arbeid inzakt, zullen veel werkgevers weer naar wegen zoeken om
gemakkelijk van overtollig personeel af te komen. Net als in de eerste helft van de jaren tachtig, zal
het bij voorrang laten afvloeien van ouderen dan weer erg aantrekkelijk worden.
In combinatie daarmee zou, in de tweede plaats, het effect van de eerder genoemde overheidsmaat-
regelen uitgewerkt kunnen raken. De instroom in de WAO is het afgelopen jaar al weer aanzienlijk
toegenomen en vanwege de verdere vergrijzing van de beroepsbevolking is er weinig reden om te
verwachten dat daar snel een einde aan zal komen. Wanneer er in een economische recessie vele
massaontslagen vallen, zal het moeilijk zijn te voorkomen dat ook vele ouderen worden ontslagen, die
vervolgens nauwelijks kans hebben om nog aan de slag te komen.
In de derde plaats valt er nog weinig te merken van bereidheid bij werkgevers om in hun oudere
personeel te investeren. Opleidingsfaciliteiten komen nog altijd vooral ten goede aan jongere carrière-
makers. Dit is begrijpelijk, want zolang werknemers op relatief jonge leeftijd uittreden, zal een
investering in oudere werknemers zich vaak niet terugverdienen. Het is erg moeilijk om deze vicieuze
cirkel te doorbreken.
In de vierde plaats lijkt het effect van financiële prikkels op de beslissing van werknemers om al dan
niet uit te treden vaak te worden overschat. Als werknemers gevraagd wordt op welke leeftijd zij
zouden ophouden met werken indien hun VUT-uitkering stijgt met de leeftijd, geeft toch tweederde er
de voorkeur aan om op 60-jarige leeftijd of zelfs eerder uit te treden. Uit onderzoek blijkt bovendien
dat vutters over het algemeen zeer tevreden zijn met hun situatie. De hoogte van het inkomen speelt
daarbij overigens een ondergeschikte rol. Aangezien de meeste nieuwe VUT- en flexibelpensioen-
regelingen de mogelijkheid openlaten om op 60-jarige leeftijd of eerder uit te treden (zij het met een
lagere uitkering), is het niet onaannemelijk dat de meeste werknemers hiervan gebruik zullen
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(blijven) maken. 
Ten slotte is het ook zeer de vraag of er werkelijk een cultuuromslag plaatsvindt of zal plaatsvinden
ten aanzien van de arbeidsparticipatie van ouderen. Juist als de VUT wordt vervangen door een
(flexibel) pensioen waarvoor werkenden zelf, op individuele basis, sparen, zal men vervroegde
uittreding waarschijnlijk nog meer als een verworven recht gaan zien dan nu al het geval is.
Bovendien zijn er nauwelijks aanwijzingen dat zich in de publieke opinie een verschuiving voordoet
in de richting van een sterkere nadruk op een arbeidsplicht voor ouderen.

Als vorengenoemde factoren in de komende jaren de dominante factoren zijn, dan zal de arbeidsparti-
cipatie van ouderen nog verder dalen. De 60-jarige leeftijd krijgt dan steeds meer de betekenis die de
65-jarige leeftijd in het verleden had, dat wil zeggen dat het de standaardleeftijd wordt om te stoppen
met werken. Slechts een klein percentage van 60-plussers, voornamelijk zelfstandigen, zal dan nog
actief aan het arbeidsproces deelnemen. Tussen de 50- en 60-jarige leeftijd zal de arbeidsdeelname
zich waarschijnlijk stabiliseren. In een aantrekkende conjunctuur zal hij wellicht wat hoger zijn
(zoals in de afgelopen jaren) en in een neergaande conjunctuur wat lager. Doordat het zwaartepunt in
de bevolkingsopbouw verschuift naar de categorie 60-plussers (de eerste jaargang van de naoorlogse
geboortegolf wordt in 2006 60 jaar), zal de zeer lage arbeidsparticipatie in deze categorie de
gemiddelde participatiegraad van de 55-64-jarigen steeds sterker gaan bepalen.

De ontwikkeling die in dit scenario wordt geschetst, kan niet eenvoudig 'buiten de orde' worden
verklaard omdat ze financieel onhoudbaar zou zijn. Immers, als de nieuwe regelingen voor
vervroegde uittreding hoofdzakelijk op kapitaaldekking zijn gebaseerd, dan zullen ouderen die
vervroegd uittreden, slechts aanspraak maken op hun rechtmatige spaargeld. Er is geen reden
waarom dit financieel of economisch 'onhoudbaar' zou zijn. Omdat ouderen daarmee bewust afzien
van een mogelijke productieve bijdrage aan het nationaal product (althans als vrijwilligerswerk - zie
hierna - als improductief wordt aangemerkt), zal de economische groei wellicht wel wat lager zijn
dan anders het geval zou zijn geweest.

De blijvend zeer lage arbeidsdeelname van 55-plussers in dit scenario gaat samen met een relatief
goede gezondheid en een steeds hoger opleidingsniveau. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat het
grootste deel van degenen die vervroegd uittreden, met de armen over elkaar gaat zitten. Integendeel,
vutters zijn mede zo tevreden met hun leefsituatie omdat zij nog de energie hebben om allerlei
activiteiten te ondernemen. Van hen valt dan ook een grote en toenemende bijdrage aan allerlei
onbetaalde maatschappelijke activiteiten te verwachten. Vrijwilligersorganisaties en informele zorg
zullen in steeds sterkere mate op deze bevolkingsgroep steunen en de civil society zal bloeien als
nooit tevoren.

5.4.4 Conclusie

De arbeidsdeelname onder de jongere ouderen is de afgelopen tijd sterk afgenomen. Vanaf 1994 lijkt
er weer een kentering zichtbaar, die echter nog niet de toekomstige trend hoeft te zijn. Een groot deel
van de ontwikkelingen kan worden teruggevoerd op veranderende maatschappelijke ontwikkelingen
en economische gezichtspunten. De kans lijkt hoe dan ook klein dat in de komende decennia iedereen
weer tot zijn vijfenzestigste verjaardag door zal blijven werken. Eerder lijkt de kans groot dat er veel
grotere verschillen tussen ouderen zullen ontstaan. De argumentatie bij beide scenario's geeft ook
aanleiding om dit te veronderstellen. Wanneer de arbeidsmarkt meer flexibel wordt ten aanzien van
pensionering, zijn de mogelijkheden voor differentiatie groter. 
Degenen voor wie het niet financieel noodzakelijk is om lang door te werken, zullen eerder besluiten
op te houden met het verrichten van betaalde arbeid. Dit zal ook sterk afhangen van de voorzieningen
die mensen op jongere leeftijd hebben getroffen in de vorm van bijsparen naast de pensioenopbouw.
Duidelijk is wel dat een groot deel van de ouderen geen volledig pensioen heeft opgebouwd (zie
§ 5.3.1), waardoor zij wellicht genoodzaakt zijn in ieder geval tot het vijfenzestigste levensjaar door
te werken en zo mogelijk langer.   
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5.5 Tijdsbesteding en mobiliteit

Het ideaal van een rustige oude dag lijkt aan populariteit te verliezen, voorzover rust letterlijk wordt
opgevat. Sinds het midden van de jaren zeventig zijn mensen van 50 jaar en ouder in hun vrije tijd
steeds actiever geworden. Jeugdigen en jongvolwassenen hebben in de regel de meest actieve
vrijetijdsbesteding. In die zin doet de Veronica-slogan 'Je bent jong en je wilt wat' nog altijd opgeld.
Maar het is een misverstand te denken dat jongeren steeds actiever worden en ouderen onverminderd
passief blijven. Met de omvangrijke vergrijzing van de bevolking in het vooruitzicht en de gevolgen
daarvan voor de toename van de vrije tijd is de vraag van belang hoe actief de ouderen van de
toekomst zullen zijn.
In deze paragraaf wordt de tijdsbesteding van de ouderen van straks achtereenvolgens vanuit twee
invalshoeken bezien. De eerste invalshoek is retrospectief en dus op de ontwikkelingen in de
afgelopen decennia gericht. Daarbij gaat het niet alleen om de (vrije)tijdsbesteding, maar ook om
achterliggende veranderingen in de sfeer van huishoudenssamenstelling, arbeidsmarktpositie en op-
leidingsniveau. De tweede invalshoek is prospectief, waarbij de terugblik behulpzaam kan zijn. 
De empirische informatie in deze paragraaf is afkomstig uit het Tijdbestedingsonderzoek (TBO). Dit
vijfjaarlijkse onderzoek, dat in 1995 de vijfde editie beleefde, is op twee vormen van dataverzameling
gebaseerd. Het bijzondere aan het TBO is dat mensen een (oktober)week lang hun bezigheden in een
dagboekje noteren. Aan de hand van een genummerde lijst van bezigheden geven zij van elk kwartier
hun voornaamste bezigheid aan. Daarnaast wordt informatie ingewonnen door middel van een
schriftelijke vragenlijst. De kracht van dit onderzoek is dat de informatie over de tijdsbesteding niet
verwijst naar meningen of ambities, maar naar de in het dagelijkse leven gerealiseerde tijdsbesteding.
Wat de informatie over de tijdsbesteding van ouderen betreft, dient overigens te worden opgemerkt
dat de respondenten van het TBO uitsluitend onder het niet-geïnstitutionaliseerde deel van de bevol-
king zijn gerekruteerd.

5.5.1 Ontwikkelingen in tijdsbesteding, 1975-1995

Slaap, persoonlijke verzorging en huishoudelijk werk daargelaten, kunnen twee typen activiteiten
worden onderscheiden, enerzijds in de sfeer van de arbeidsverplichting en anderzijds in de sfeer van
de vrijetijdsbesteding. De leeftijd van 55-64 jaar omvat de laatste jaren van de arbeidsloopbaan van de
werkende bevolking. Overigens rapporteert ook een kleine fractie (± 1%) van de 65-plussers betaalde
werkzaamheden, maar gezien hun geringe vertegenwoordiging in de steekproef wordt daar verder
niet op ingegaan.
De arbeidsdeelname van mensen in de leeftijd van 55 tot 65 jaar lag in 1995 met 26% op een bedui-
dend lager peil dan in 1975, toen nog 46% van die groep in het arbeidsproces actief was (zie
tabel 5.16). Ook het aantal gewerkte uren daalde, van vijftien naar negen uur per doorsnee werkweek
(dit gemiddelde is berekend over de gehele leeftijdsgroep, niet-werkenden incluis). Wordt alleen naar
de werkenden gekeken, dan blijft het aantal uren werk per week ongeveer constant.

Tabel 5.16 Arbeidsdeelname onder 55-64-jarigen, 1975-1995a

1975 1980 1985 1990 1995

allen
percentage werkenden 46 36 29 19 26
aantal gewerkte uren per
week 15 11 8 6 9

mannen
percentage werkenden 69 60 48 28 38
aantal gewerkte uren per
week 25 21 14 10 15

vrouwen
percentage werkenden 16 12 12 10 16
aantal gewerkte uren per
week 3 2 3 3 3
De aandelen in deze tabellen wijken af van de bevindingen in paragraaf 5.4 als gevolg van het gebruik vana



74

Bij nadere inspectie blijkt er in tweeërlei opzicht meer aan de hand. Ten eerste vertoont de ontwik-
keling door de tijd een discontinu verloop, ten tweede verliep die ontwikkeling onder vrouwen anders
dan onder mannen. Wat het eerste betreft, kan worden opgemerkt dat de arbeidsdeelname van de
55-64-jarigen na een aanzienlijke daling in de periode 1975-1990, waarin het percentage economisch
actieven royaal werd gehalveerd, na 1990 weer een stijgende lijn vertoont (Knulst 1997). Hier doet de
afbouw van vervroegde uittredingsregelingen en de grotere terughoudendheid om mensen arbeids-
ongeschikt te verklaren zich voelen (SCP 1996b). Ten tweede geven de fluctuaties in de arbeidsdeel-
name van 55-64-jarigen onder vrouwen een ander verloop te zien dan onder mannen. Anno 1995 is
het percentage vrouwen in die leeftijdsgroep dat betaald werk verricht, terug op het niveau van 1975.
Bij mannen is vanaf 1990 wel sprake van een groeiende arbeidsdeelname, maar wordt het
participatieniveau van 1975 nog bij lange na niet geëvenaard.

In het algemeen kan worden vastgesteld dat mensen van 55 jaar en ouder delen in de ontwikkelingen
zoals die zich onder de bevolking hebben voorgedaan, zij het soms met enige vertraging. Het
onderwijsniveau, bij voorbeeld, is een eigenschap die veelal na het vijfentwintigste levensjaar niet
meer verandert. De onderwijsexpansie werkt derhalve pas met enige decennia vertraging door onder
de ouderen in de samenleving. Niettemin zijn de veranderingen op dit vlak groot. In 1975 had nog de
helft van de toenmalige ouderen hooguit de lagere school doorlopen. In 1995 gold dit nog slechts voor
20% (tabel 5.17).
Ook het percentage alleenstaanden begon in deze leeftijdsgroep vanaf 1985 te stijgen, al ligt hier
anders dan bij jongeren wellicht niet altijd een vrije keus aan ten grondslag, maar is het mede een
gevolg van echtscheidingen waarna geen nieuwe partner gevonden wordt. Anders dan onder jongere
leeftijdsgroepen is het tweeverdienershuishouden onder ouderen nog niet sterk in opmars. Na een
aanvankelijke daling was recent niettemin van een zekere groei van het percentage tweeverdieners
sprake. Ouderen zijn wel deelgenoot aan het groeiende autobezit. Het percentage ouderen dat in het
eigen huishouden over een auto beschikt, steeg van 40% in 1975 tot ruim 70% in 1995. Hierbij is
vooral de toename van het autobezit bij de 65-plussers opvallend. In deze leeftijdsgroep is sprake van
een toename met 130% tussen 1975 en 1995. 

Tabel 5.17 Achtergrondkenmerken (in procenten)

1975 1980 1985 1990 1995

lager opgeleiden 55-64 jaar 47 46 39 26 25
alleenstaanden 13 13 15 19 25
tweeverdieners 14 7 5 7 11
dat over auto beschikt 62 73 77 74 79

lager opgeleiden $ 65 jaar 53 44 44 37 18
alleenstaanden 34 35 35 41 47
tweeverdieners 1 0 1 1 0
dat over auto beschikt 27 40 52 54 62

lager opgeleiden totaal $ 55 jaar 51 45 42 32 21
alleenstaanden 26 25 26 31 37
tweeverdieners 7 4 3 4 6
dat over auto beschikt 41 54 63 63 70
Bron: SCP (TBO'75-'95)   
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Tabel 5.18 Enkele kenmerken van de vrijetijdsbesteding (geïndexeerd, 1975 = 100)

1975 1980 1985 1990 1995

activiteiten op weekbasis 55-64 jaar 100 97 99 102 98
aantal activiteiten op jaarbasis 100 102 111 108 121
uithuizigheid 100 102 106 108 121

activiteiten op weekbasis $ 65 jaar 100 105 104 103 108
aantal activiteiten op jaarbasis 100 110 116 120 136
uithuizigheid 100 99 104 102 112

activiteiten op weekbasis totaal $ 55
jaar 100 102 102 103 104

aantal activiteiten op jaarbasis 100 107 113 114 125
uithuizigheid 100 101 105 106 117
Bron: SCP (TBO'75-'95)   

In de regel betekent een hoger opleidingsniveau dat aan een breder scala van vrijetijdsactiviteiten kan
worden deelgenomen. Alleenstaanden zijn meer op vermaak buitenshuis aangewezen. De beschikking
over een auto brengt meer vrijetijdsactiviteiten buitenshuis binnen bereik. Dit alles zou tot uiting
moeten komen in de tijd die mensen besteden aan vermaak buitenshuis. 
Inderdaad blijken zowel de diversiteit als de uithuizigheid van de vrijetijdsbesteding van ouderen te
zijn toegenomen (Knulst 1997). Uit de dagboekregistratie gedurende een week blijkt dat het aantal
vrijetijdsactiviteiten per week bij de 65-plussers is toegenomen. Een sterkere groei is te zien bij het
aantal activiteiten waaraan men zegt deel te nemen. De vrijetijdsbesteding is dus meer divers
geworden tussen 1975 en 1995. Tot slot groeide het deel van de vrije tijd dat elders dan thuis werd
doorgebracht, bij elk van de leeftijdscategorieën (tabel 5.18).

Opmerkelijk is dat ouderen zich in hun meer divers en meer uithuizig wordende wijze van vrijetijds-
besteding niet slechts trendvolgers van een algemene trend tonen. Integendeel, deze ontwikkelingen
zijn onder ouderen geprononceerder dan onder jongeren (De Haan 1997; SCP 1998). 
Dit geldt met name voor het aantal vrijetijdsactiviteiten dat men onderneemt. Terwijl het vrije-
tijdsrepertoire van jeugdigen en jongvolwassenen minder divers werd en de diversiteit bij de
35-54-jarigen gestaag steeg, maakte het aantal vrijetijdsactiviteiten van ouderen een sterke groei door
(tabel 5.19). Vooral bij de 65-plussers is dit opvallend. Het aanvankelijk aanzienlijke verschil in de
variëteit van de vrijetijdsbesteding tussen jong en oud is hierdoor belangrijk genivelleerd.

Tabel 5.19 Aantal vrijetijdsactiviteiten op jaarbasis (geïndexeerd, bevolkingsgemiddelde 1975 = 100)

1975 1980 1985 1990 1995

hele steekproef 100 99 100 100 103
12-34 jaar 114 113 110 108 108
35-54 jaar 101 99 103 104 107
55-64 jaar 81 82 90 87 98
$ 65 jaar 64 70 74 77 87
Bron: SCP (TBO'75-'95)   

Tabel 5.20 Uithuizigheid van de vrijetijdsbesteding (geïndexeerd, bevolkingsgemiddelde 1975 = 100)

1975 1980 1985 1990 1995

hele steekproef 100 97 102 103 110
12-34 jaar 119 111 118 117 126
35-54 jaar 87 88 93 98 101
55-64 jaar 86 88 92 93 105
$ 65 jaar 76 76 79 78 86
Bron: SCP (TBO'75-'95)   
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In mindere mate deed die nivellering zich ook voor bij het buitenshuis besteden van de vrije tijd. Het
deel van de vrije tijd dat elders dan thuis wordt doorgebracht, steeg onder elk van de drie hier onder-
scheiden leeftijdsgroepen (tabel 5.20). Onder de 55-64-jarigen verliep die stijging sneller dan onder
de jongere groepen. De toenemende vrije tijd van de 55-64-jarigen wordt dus voor een onevenredig
groot deel besteed aan vrijetijdsbesteding buitenshuis. In deze leeftijdsgroep zijn dan ook de actieve
ouderen te vinden. De uithuizigheid bij de 65-plussers nam evenveel toe als bij de groepen beneden
de 55 jaar. Aangezien ouderen over meer vrije tijd beschikken, betekent het feit dat zij een groeiend
deel hiervan buitenshuis besteden, dat zij een fors aantal uren elders dan thuis recreëren.

Ook uit het aantal uren dat ouderen aan diverse vormen van vrijetijdsbesteding spenderen, blijken zij
actiever: de participatie in verenigingsleven en vrijwilligerswerk groeide, evenals het uitgaan, de tijd
die men aan hobby's besteedde, en de reistijd in c.q. te behoeve van de vrije tijd (vgl. Knulst 1997).
Anderzijds leest men onverminderd veel (onder de rest van de bevolking is lezen sterk geërodeerd) en
kijkt men meer televisie, waarbij bedacht moet worden dat ouderen bij uitstek in de gelegenheid zijn
om te profiteren van het naar de middag toe uitgebreide televisieaanbod.

Tabel 5.21 Tijdsbeslag van enkele vormen van vrijetijdsbesteding (in uren per week)

1975 1980 1985 1990 1995
televisie kijken 55-64 jaar 11,7 11,6 12,9 13,4 14,2
lezen 8,4 6,9 7,3 7,4 6,7
verenigingsleven/vrijwilligers
werk 2,7 3,6 4,2 3,8 3,2
sociale contacten 12,0 13,1 11,3 10,8 10,2
uitgaan 4,2 3,9 4,7 4,8 5,9
hobby's 9,4 11,3 13,9 14,8 14,8
onderweg voor vrije tijd 2,7 2,4 3,4 3,3 3,7

televisie kijken $ 65 jaar 13,3 14,0 16,7 16,0 16,6
lezen 7,9 8,5 8,5 8,3 8,6
verenigingsleven/vrijwilligers
werk 2,3 2,5 2,8 3,3 3,4
sociale contacten 14,5 12,4 11,6 10,8 10,3
uitgaan 3,6 3,3 3,9 3,9 4,7
hobby's 9,6 12,7 14,4 13,9 15,0
onderweg voor vrije tijd 2,5 1,9 3,0 3,0 3,5

televisie kijken totaal $ 55 jaar 12,7 12,9 15,0 14,8 15,6
lezen 8,1 7,7 7,9 7,9 7,8
verenigingsleven/vrijwilligers
werk 2,4 3,0 3,4 3,5 3,3
sociale contacten 13,5 12,7 11,4 10,8 10,2
uitgaan 3,8 3,6 4,2 4,3 5,2
hobby's 9,5 12,0 14,2 14,3 14,9
onderweg voor vrije tijd 2,6 2,1 3,2 3,2 3,6
Bron: SCP (TBO'75-'95)   

De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn beperkt. Opvallend is dat de 65-plussers tussen 1975 en
1995 meer zijn gaan lezen, in tegenstelling tot de jongere leeftijdsgroepen. Mensen van 65 jaar en
ouder zijn in diezelfde periode opvallend minder tijd gaan besteden aan sociale contacten. Het aantal
uren per week is maar liefst met 4,2 uur afgenomen en ligt nu op hetzelfde niveau als bij de
55-64-jarigen het geval is.  
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Tabel 5.22 Tijdsbeslag van mobiliteit (in uren per week)

1975 1980 1985 1990 1995

mobiliteit (alle middelen van
transport) 55-64 jaar 5,9 6,0 6,5 7,2 7,9
automobiliteit 3,1 3,3 3,6 3,4 4,1

voor verplichtingen 1,5 1,7 1,5 1,7 2,0
voor vrije tijd 1,6 1,6 2,1 1,8 2,1

mobiliteit (alle middelen van
transport) $ 65 jaar 5,2 4,6 5,5 5,8 6,8
automobiliteit 1,7 1,7 2,3 2,5 3,2

voor verplichtingen 0,8 1,0 0,8 1,0 1,3
voor vrije tijd 0,9 0,7 1,4 1,5 1,9

mobiliteit (alle middelen van totaal $ 55
transport) jaar 5,4 5,2 6,0 6,5 7,3
automobiliteit 2,3 2,5 2,9 2,9 3,6

voor verplichtingen 1,1 1,3 1,1 1,3 1,6
voor vrije tijd 1,2 1,1 1,7 1,6 2,0

Bron: SCP (TBO'75-'95)   

Tot slot van deze terugblik wordt de aandacht gericht op de ontwikkeling van de mobiliteit van de
oudere bevolking. Hun totale wekelijkse reistijd is in twee decennia met bijna twee uur toegenomen,
van 5,4 naar 7,3 uur per week (tabel 5.22). Bij de jongere ouderen is deze toename groter dan bij de
65-plussers. Bij de 55-64-jarigen is de helft van de extra reistijd terechtgekomen bij de automobiliteit,
bij de 65-plussers is dat alle extra reistijd. Een half uur additionele automobiliteit houdt verband met
verplichtingen (woon-werkverkeer, boodschappen doen). De vrijetijdsbesteding is evenwel de grootste
aanjager van het autogebruik. Bij de 65-plussers nam de automobiliteit ten behoeve van de vrije tijd
met een uur toe.

Tabel 5.23 Tijdsbeslag van mobiliteit naar opleidingsniveau (in uren per week)

1975 1980 1985 1990 1995

mobiliteit (totaal)
lager onderwijs 4,8 4,7 5,4 5,5 5,8
middelbaar onderwijs (mavo, ulo, lbo) 6,4 5,9 6,3 6,2 7,4
hoger onderwijs (havo of meer) 6,0 6,0 6,4 7,7 8,0

waarvan automobiliteit
lager onderwijs 1,6 2,0 2,1 2,2 2,3
middelbaar onderwijs (mavo, ulo, lbo) 2,7 2,9 3,2 2,7 3,3
hoger onderwijs (havo of meer) 3,2 3,4 3,6 4,0 4,6

Bron: SCP (TBO'75-'95)   

Om meer inzicht te krijgen in de achtergrond van de groeiende mobiliteit van ouderen is hun
mobiliteit afgezet tegen hun scholingsniveau. De achterliggende gedachte hierbij is dat de sterke
stijging van het opleidingsniveau, met enige vertraging, ook onder ouderen zichtbaar geworden is.
Door de jaren heen was de mobiliteit van hoogopgeleide ouderen aanzienlijk groter dan van de
laagopgeleide (tabel 5.23). Bovendien nam de mobiliteit van hoogopgeleide ouderen met grotere
sprongen toe dan die van laagopgeleide. Om deze twee redenen kan worden geconcludeerd dat het
stijgende opleidingsniveau van senioren een belangrijke voorspeller is van de mobiliteit van ouderen.
Dit geldt eens te meer voor de groei van de automobiliteit. Laagopgeleide ouderen realiseren 40% van
hun relatief bescheiden mobiliteitsbehoefte met vervoer per auto. Hoogopgeleide ouderen gebruiken
bij 60% van hun minder bescheiden mobiliteitsbehoefte de auto.
De conclusie van deze retrospectieve blik is dat de ouderen van nu een minder bezadigd leven leiden
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dan de ouderen van voorheen. Ze hebben meer activiteiten op hun vrijetijdsrepertoire en besteden een
groter deel van hun ruim bemeten vrije tijd buiten de deur.

5.5.2. Mogelijke ontwikkelingen in de toekomst

Waar kunnen uitspraken over de ouderen van straks op worden gebaseerd? Wordt hun gedrag bepaald
door hun leeftijd en kan het gedrag van de ouderen van straks worden afgeleid uit het gedrag van de
ouderen van nu? Of zijn gedragsveranderingen onder de bevolking ook op ouderen van toepassing en
kan het gedrag van de ouderen van straks worden afgeleid uit algemene verwachtingen over toekom-
stige maatschappelijke ontwikkelingen? Of laat gedrag zich vooral verklaren uit vormende jeugd-
ervaringen uit de tijd dat men opgroeide en kan het gedrag van de ouderen van straks het best voor-
speld worden door rekening te houden met de periode waarin zij opgroeiden? Met andere woorden:
lijken de ouderen van straks op de ouderen van nu, op de bevolking van straks of op de 35-54-jarigen
van nu?
Met elk van deze drie verschijningsvormen van de factor tijd (levensfase, socialisatie en tijdperk)
dient rekening gehouden te worden. De ouderen van straks zullen zich anders gedragen dan die van
nu, omdat ze dan in een andere tijd onder andere omstandigheden leven en omdat ze andere
vormende ervaringen met zich meedragen. De ouderen van straks zullen zich ook anders gedragen
dan de 35-54-jarigen van nu, omdat ze dan in een andere levensfase beland zijn en in een andere tijd
leven. De ouderen van straks zullen, tot slot, niet het gemiddelde gedrag van de bevolking van straks
vertonen, omdat ze gekenmerkt worden door een specifieke levensfase en omdat ze specifieke
vormende ervaringen met zich meedragen.

In het kader van deze beknopte bijdrage is ervoor gekozen om bij de vooruitblik vooral te letten op
veranderingen die zich in de voorbije decennia in het gedrag van ouderen hebben voorgedaan. Deze
veranderingen kunnen immers worden opgevat als het resultaat van veranderende omstandigheden
enerzijds en andersoortige socialisatie anderzijds. Bij het eerste valt te denken aan het gestegen
welstandsniveau, in concreto aan het gestegen autobezit. De gewenning aan een afwisselend en uit-
huizig vrijetijdsrepertoire valt onder de noemer van andersoortige socialisatie, maar ook het gestegen
opleidingsniveau dringt met elke geboortejaargang die de leeftijd van 55 jaar bereikt, meer en meer
onder de groep ouderen door.

Aannemende dat het huidige welvaartsniveau minimaal geconsolideerd wordt, mag verondersteld
worden dat de ouderen van straks hun oude dag slijten onder omstandigheden die een afwisselende en
uithuizige tijdsbesteding mogelijk blijven maken. Vanuit dit perspectief bezien valt minimaal een
voortzetting van het huidige niveau van beweeglijkheid van ouderen te verwachten.
Van het feit dat de ouderen van straks in een ander tijdperk leven dan de ouderen van nu, wordt dus
geen rem op hun beweeglijkheid verwacht. De andere factor waar rekening mee gehouden dient te
worden, is de mogelijkheid dat de ouderen van straks verschillen van de ouderen van nu omdat ze in
hun levensloop andere gedragspatronen hebben ontwikkeld of andere ontplooiingsmogelijkheden
hebben gehad. In zoverre die laatste factor ertoe doet, zal de toetreding van 'nieuwe' jaargangen tot de
rangen der ouderen telkens een input tot verandering betekenen. Het is daarom van belang om na te
gaan welke geboortejaargangen de komende 10 tot 30 jaar de leeftijdsgrens van 55 jaar passeren en
om te bezien in hoeverre hun gedragspatronen en ontplooiingsmogelijkheden verschillen van die van
de ouderen van nu.
In de periode tot 2010 gaan de geboortejaargangen 1945-1955 tot de categorie ouderen behoren.
Tussen 2010 en 2030 passeren vervolgens de geboortejaargangen 1955-1975 de leeftijdsgrens van
55 jaar. Ondertussen zullen eerdere geboortejaargangen geleidelijk uitsterven. 

Geboortejaargangen die na 1945 geboren zijn, zouden in toenemende mate worden gekenmerkt door
een waardenoriëntatie die minder is gericht op het bevredigen van de eerste levensbehoeften
(Inglehart 1977). Terwijl de vooroorlogse generatie opgroeide onder de dreiging van werkloosheid en
oorlog, stonden de jeugdjaren van de naoorlogse geboortecohorten in het teken van materiële welvaart
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en vrede. Omdat aan hun behoefte aan economische en fysieke veiligheid was voldaan, konden naoor-
logse geboortejaargangen zich richten op niet-materiële zaken als vrijheid en zelfontplooiing. De
bereidheid van de geboortejaargangen 1945-1955 om de verwezenlijking daarvan door middel van
politiek protest op de politieke agenda te krijgen, heeft in de aanduiding 'protestgeneratie'
geresulteerd (Becker 1992). Hoewel er waarschijnlijk veeleer van geleidelijke verschillen per
geboortejaar dan van duidelijk af te bakenen generaties sprake is (Van den Broek 1995), bestaan er in
de sfeer van levensbeschouwelijke oriëntaties inderdaad verschillen tussen naoorlogse
geboortejaargangen en degene die hen voorgingen. 
De grotere gerichtheid op zelfontplooiing lijkt te worden weerspiegeld in de grotere variatie en
uithuizigheid van de vrijetijdsbesteding. Aangezien het niet voor de hand ligt te veronderstellen dat
de gerichtheid op zelfontplooiing met het bereiken van de leeftijd van 55 jaar plotseling wordt
afgezworen, mag worden verwacht dat de ouderen van straks in hun vrije tijd beweeglijker zullen zijn
dan de ouderen van nu.
Dankzij de welvaartsstijging hebben naoorlogse geboortejaargangen in veel grotere getale voortgezet
en hoger onderwijs gevolgd dan die 'van voor de oorlog'. Voor het eerst gaan straks grote aantallen
universitair geschoolden tot de grijze golf behoren. Als hiervoor vermeld kennen hoogopgeleide
ouderen hoge en stijgende niveaus van mobiliteit. Het onafwendbare proces dat hoogopgeleiden in de
loop der jaren sterker onder de ouderen vertegenwoordigd raken, lijkt met een flinke stijging van de
mobiliteit onder ouderen gepaard te zullen gaan.

Wanneer de nog maar pas plaatsgevonden omslag in de arbeidsparticipatie van de jongere ouderen
doorzet (zie § 5.4), kan worden verwacht dat de arbeidsdeelname van mannen tussen 55 en 65 jaar
zich verder zal herstellen. Gezien het feit dat de arbeidsdeelname van vrouwen in recentere geboorte-
jaargangen een hoge vlucht genomen heeft, mag tevens worden verwacht dat de arbeidsdeelname van
vrouwen in de leeftijd van 55 tot 65 jaar verder zal stijgen. Wanneer dit scenario bewaarheid wordt,
zal in het algemeen de arbeidsdeelname in deze leeftijdsgroep toenemen, ten koste van de vrije tijd. 
Aangezien de leden van deze geboortejaargangen zich een ambitieus vrijetijdsrepertoire eigen hebben
gemaakt, zal die afname van de vrije tijd vermoedelijk nauwelijks een rem op de beweeglijkheid in
hun vrijetijdsbesteding vormen. Gekoppeld aan de mobiliteit ten behoeve van het voortgezette woon-
werkverkeer zal hun mobiliteitsbehoefte eerder toe- dan afnemen. Ceteris paribus geldt hetzelfde als
ouderen na hun vijfenzestigste verjaardag eventueel meer zouden blijven werken. De combinatie van
een ambitieus vrijetijdsrepertoire met woon-werkverkeer rechtvaardigt het vermoeden dat ouderen
van straks ook onder die omstandigheden beweeglijker zullen zijn dan nu het geval is.

Een stijging van het opleidingsniveau van ouderen heeft op verschillende manieren betekenis voor
een verkenning als deze. Een ervan is dat hoger opgeleiden - ook op oudere leeftijd - minder
gezondheidsproblemen kennen dan lager opgeleiden. Hierop is in paragraaf 5.2 al gewezen. Een
tweede betekenis is te vinden in het verband tussen opleidingsniveau en activiteitenpatroon; in het
volgende wordt hierop ingegaan.

Ouderen golden in het verleden als een achterstandsgroep op het vlak van de sociale participatie.
Zowel de zogenoemde consumptieve participatie aan culturele en recreatieve voorzieningen als de
meer maatschappelijke participatie aan politieke besluitvorming en vrijwilligerswerk, bleef sterk
achter bij die van de rest van de bevolking (zie nota's ouderenbeleid uit de jaren zeventig). Het
tijdsbestedingspatroon van ouderen in bijvoorbeeld de jaren zeventig oogde dan ook vrij bezadigd.
Activiteiten thuis als televisiekijken, lezen en hobbybeoefening domineerden de vrijetijdsbesteding.
Bezigheden buitenshuis bestonden vaak uit visites aan familie, kennissen en buren; af en toe werd een
feestavond bezocht (Timmermans et al. 1997).

Deze achterstand van ouderen kon - voor degenen jonger dan 80 jaar - vrijwel geheel verklaard
worden uit twee factoren. De eerste was de gezondheidstoestand die bij een substantieel aantal
ouderen restricties oplegde aan de mobiliteit en mede daardoor aan de activiteit. De tweede factor
bleek de gemiddeld ongunstige sociaal-economische positie van ouderen. De lager opgeleide ouderen
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weken in hun activiteiten helemaal niet zoveel af van jongere lager opgeleiden maar doordat ze onder
ouderen zo sterk vertegenwoordigd waren, gaven gemiddelden een sterk verschil in activiteit tussen
oud en jong aan (Timmermans 1993).

Van dat bezadigde activiteitenpatroon is bij de huidige ouderen weinig meer te merken. In twintig
jaar tijd zijn ze veel meer en veel meer verschillende activiteiten gaan ontplooien en ze doen dat ook
veel vaker buitenshuis. De achterstand op jongere volwassenen is op veel terreinen van de sociale
participatie verdwenen en soms zelfs omgezet in een voorsprong. (Timmermans et al. 1997). 
De stijging van het opleidingsniveau van ouderen heeft in deze veranderingen een belangrijke rol
gespeeld maar de grootte van die rol valt niet goed aan te geven omdat er meer stimuli zijn geweest.
Zo heeft onder ouderen een emancipatieproces plaatsgevonden, dat ertoe heeft geleid dat ouderen
meer maatschappelijk betrokken zijn, en zeker meer betrokken bij overheidsbeleid dat henzelf betreft.
Daarnaast is er dankzij beleid een aantal belemmeringen voor deelname aan maatschappelijke
verkeer weggenomen. Te denken valt aan de Pas 65+, die kortingen op stads- en streekvervoer en op
de prijs van allerlei voorzieningen biedt; te denken valt ook aan de vervoersvoorzieningen die door
invoering van de Wet voorzieningen gehandicapten beschikbaar zijn gekomen voor ouderen met
fysieke beperkingen.
Dat dit soort stimuli eveneens een belangrijke rol heeft gespeeld, moge blijken uit het feit dat ook de
laagstopgeleide ouderen tegenwoordig actiever zijn dan die in eerdere generaties.

De processen zoals hiervoor beschreven zijn nog lang niet tot een eind gekomen; de genoemde
faciliteiten worden nog lang niet optimaal benut. Het lijkt dan ook niet overdreven om te stellen dat
de komende generaties ouderen zich nog actiever en betrokkener zullen gedragen.

Resumerend kan de verwachting worden uitgesproken dat het activiteitenpatroon van ouderen meer
divers zal worden in de toekomst. Dit zal gepaard gaan met een grotere mate van uithuizigheid dan
nu het geval is. Hierdoor zal de (auto)mobiliteit onder ouderen verder toenemen.  

5.6 Ouderen en veiligheid

De zorg voor veiligheid heeft sinds het begin van de jaren negentig een steeds groter belang
gekregen. De criminaliteit die de politie registreerde, onderging in de periode 1970-1997 een toename
van 266.000 naar 1,3 miljoen misdrijven. De problematiek van criminaliteit en onveiligheid werd
voor de bevolking een van de grootste maatschappelijke problemen (SCP 1998). Als taak van de
overheid is veiligheid in de betekenis van openbare orde en veiligheid dan ook een steeds belangrijker
opgave geworden. 
In de Integrale veiligheidsrapportages uit de jaren 1993, 1994, 1996 en 1998 wordt onveiligheid
breder opgevat dan criminaliteit en onveiligheidsgevoelens; ook rampen en het verkeer vallen eronder
(zie hiervoor IVR 1998). Hierdoor lopen echter de verschijnselen inhoudelijk vrij sterk uiteen. In deze
paragraaf zal daarom het begrip veiligheid worden beperkt tot het risico slachtoffer te worden van
criminaliteit en de beleving van onveiligheid. 
Uit de verschillende soorten gegevens die daarover beschikbaar zijn, rijst niettemin niet altijd een-
zelfde beeld. Voor een beeld van langer lopende trends in de criminaliteit zijn politiecijfers de meest
aangewezen bron; dit beeld is echter beperkt omdat een groot deel van delicten niet wordt aangegeven
of gemeld. Over slachtoffers geven deze cijfers geen informatie. Slachtofferenquêtes geven vooral een
goede indruk van de omvang van het slachtofferschap van lichtere delicten. Zware misdrijven blijven
veelal buiten bereik omdat ze te weinig voorkomen om in een survey-onderzoek te kunnen worden
onderzocht. 

Uit de slachtofferenquêtes die het CBS over een reeks van jaren heeft uitgevoerd, blijkt dat zo'n derde
van de burgers van vijftien jaar en ouder in één jaar slachtoffer van een misdrijf wordt (SCR 1998). 
Ook de slachtofferenquêtes geven geen volledig beeld van de omvang van de criminaliteit. Jongeren
onder de leeftijd van vijftien jaar blijven buiten beschouwing en dit geldt ook voor de groep mensen
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die tijdelijk in Nederland verblijft. Bovendien zijn specifieke groepen, zoals allochtonen, maar
beperkt in het onderzoek vertegenwoordigd. 

Het vaststellen van de aard en omvang en de spreiding van onveiligheid in slachtofferenquêtes is dus
niet zonder problemen. Dit geldt ook voor het geven van een beeld van het probleem van onveiligheid
onder de oudere bevolking. Allereerst moet onderscheid worden gemaakt tussen de objectieve veilig-
heid en de beleving van veiligheid. Zo is uit onderzoek bekend dat sterke gevoelens van onveiligheid
naar voren komen in situaties die objectief gezien weinig risico's inhouden. Dat neemt niet weg dat
onveiligheidsgevoelens al geruime tijd onderwerp van onderzoek zijn, niet alleen vanwege het
probleem zelf, maar ook vanwege de gevolgen ervan voor gedrag en de leefomgeving.
Onveiligheidsgevoelens kunnen bijvoorbeeld leiden tot het mijden van bepaalde buurten of niet meer
naar buiten durven gaan als het donker is. Dit vermijdingsgedrag kan weer tot gevolg hebben dat de
sociale controle of het informele toezicht in buurten afneemt en de onveiligheid verder toeneemt. Om
die reden krijgt de dagelijkse woon- en leefomgeving in wijken of buurten de laatste jaren veel
aandacht. 

Sinds 1993 zijn er landelijke gegevens uit de Politiemonitor bevolking beschikbaar. De Politiemonitor
is een grootschalige telefonische enquête (steekproef is 75.000 personen) waarin voor verschillende
delicten periodiek wordt geïnventariseerd of respondenten hier het voorafgaande jaar slachtoffer van
zijn geweest. 
In de hier volgende analyses is gebruik gemaakt van gegevens uit de laatst gehouden Politiemonitor
bevolking. Deze hebben betrekking op het jaar 1996. Ze betreffen de criminaliteit waar ouderen
slachtoffer van worden, de gevoelens van onveiligheid en het gedrag dat daarmee samenhangt. 

5.6.1 Slachtofferschap en onveiligheidsbeleving onder ouderen

In tabel 5.24 is een overzicht gegeven van het slachtofferschap onder de oudere bevolking, vergeleken
met het slachtofferschap van de bevolking als totaal. De kans slachtoffer te worden van een misdrijf is
voor de drie onderscheiden oudere leeftijdscategorieën duidelijk lager dan gemiddeld. Binnen de drie
oudere leeftijdscategorieën loopt de jongste categorie, in de leeftijd van 55-64 jaar, een grotere kans
slachtoffer te worden dan de categorie 65-74-jarigen en deze is op haar beurt vaker slachtoffer dan de
oudste groep van 75 jaar en ouder. Dit lineaire verloop doet zich bij vrijwel alle delicten voor.

Tabel 5.24 Slachtofferrisico onder de bevolking als geheel en onder de leeftijdsgroepen van 55 jaar en ouder, 1996 (in
procenten)

alle leeftijden 55-64 jaar 65-74 jaar $75 jaar
($15 jaar)

diefstal van fiets 10,8 5,5 2,7 1,6
diefstal van auto 0,9 0,9 0,3 0,3
diefstal uit auto 5,7 4,2 1,6 0,9
vernieling aan auto 17,9 15,0 8,2 4,9
beroving met geweld 0,3 0,3 0,3 0,5
beroving zonder geweld 4,0 3,1 3,7 3,7
poging tot inbraak in woning 5,2 4,9 3,6 2,8
inbraak in woning 3,0 2,9 1,7 2,3
andere vorm van diefstal dan inbraak of beroving 8,9 6,1 5,1 3,1
andere vorm van vernieling dan aan auto 9,3 6,0 5,3 3,9
bedreiging 4,9 2,5 1,3 0,9
mishandeling 1,0 0,6 0,2 0,1
aanrijding met doorrijden 2,6 1,4 1,1 0,8
Bron: BiZa/Justitie (PMB'97)

Deze uitkomsten liggen in de lijn van eerder slachtofferonderzoek. In tabel 5.24 is alleen beroving
met geweld een uitzondering; het aandeel slachtoffers van beroving is in de oudere leeftijdscate-
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gorieën niet lager dan gemiddeld. 
Meer in het algemeen is uit eerder onderzoek bekend dat het slachtofferrisico zeer ongelijk over
bevolkingsgroepen is verdeeld (Wittebrood 1997; SCP 1997). De kans om slachtoffer te worden blijkt
behalve met leeftijd onder andere verband te houden met het geslacht, het opleidingsniveau en de
stedelijkheid van de woonplaats, en met kenmerken die met aspecten van de leefstijl verband houden,
zoals het uitgaansgedrag. Vooral het onderscheid naar stedelijkheid en naar leeftijd blijken van
belang. De geringste kans slachtoffer te worden zou bestaan voor ouderen op het platteland.
Niettemin zijn er aanwijzingen dat voor specifieke delicten in de plattelandsgebieden de problematiek
groter is dan in stedelijke gebieden (Bieleman et al. 1998). Op een lager niveau dan dat van de steden
is vastgesteld dat tussen wijken de slachtofferkans sterk uiteenloopt. In wijken die dichter bij het
stadscentrum liggen, en in wijken met een lagere status en een bevolking van niet- Nederlandse
herkomst ligt het slachtofferrisico hoger dan in andere wijken (Tesser et al. 1995).  

In het vervolg van deze paragraaf zullen deze aspecten nader aan de orde komen voor verschillende
vormen van onveiligheid. In deze verdere analyses is een keuze gemaakt voor de ernstigere soorten
delicten, inbraak of poging daartoe en het geweld (bedreiging, mishandeling en beroving met
geweld). Daarnaast komen de onveiligheidsbeleving, vermijdingsgedrag en problemen in de buurt
rond onveiligheid aan de orde. Allereerst zijn in tabel 5.25 de globale uitkomsten naar leeftijd
weergegeven.

Tabel 5.25 Aspecten van onveiligheid en criminaliteit onder de bevolking als geheel en onder de leeftijdsgroepen van 55
jaar en ouder, 1996

alle leeftijden 55-64 jaar 65-74 jaar $ 75 jaar
($ 15 jaar)

slachtofferrisico
slachtoffer van geweldscriminaliteit (%) 5,5 3,0 1,7 1,4
slachtoffer van inbraak of poging tot inbraak (%) 7,7 7,3 5,1 4,8

onveiligheidsbeleving
voelt zich soms of vaak onveilig (%) 23,6 24,2 26,8 23,8

vermijdingsgedrag
het mijden van plekken vanwege onveiligheid (%) 33,4 32,4 32,1 28,2
het 's avonds of 's nachts niet opendoen (%) 32,5 38,8 49,8 53,9

buurtproblemen rond onveiligheid (schaalscores 1-
10)
verkeersoverlast 3,96 3,78 3,42 2,81
vermogensdelicten 4,30 4,46 3,90 3,20
verloedering 3,56 3,46 3,20 2,64
dreiging 1,36 1,05 0,94 0,77
Bron: BiZa/Justitie (PMB'97)

Uit de gegevens in tabel 5.25 komt naar voren dat ouderen een lagere kans hebben slachtoffer te
worden van inbraak en vooral van geweld, maar dat zij in iets sterkere mate gevoelens van onveilig-
heid ervaren. Ouderen blijken niet vaker dan anderen plekken te mijden die zij onveilig achten, maar
zij zijn wel veel minder geneigd om 's avonds of 's nachts de deur open te doen als er wordt gebeld.
Het ervaren van problemen met onveiligheid in de buurt komt onder de oudere leeftijdscategorieën
echter minder vaak voor dan onder de bevolking als geheel. 

5.6.2 Achtergrondkenmerken

Leeftijd is natuurlijk niet de enige verklarende factor voor de verschillen in slachtofferschap en
onveiligheidsbeleving. Daarom wordt in deze paragraaf nader ingegaan op een aantal achtergrond-
kenmerken, die ook elders in deze verkenning worden onderscheiden. In de analyses wordt naast de
drie leeftijdscategorieën onderscheid gemaakt naar geslacht, opleidingsniveau, het al of niet alleen-
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staand zijn en de mate van stedelijkheid van de woonomgeving. Uit de delicten zijn inbraak (en
poging daartoe) en geweldscriminaliteit (bedreiging, mishandeling en beroving met geweld) geselec-
teerd. Voor de beleving van onveiligheid, het vermijdingsgedrag en het ervaren van problemen in de
buurt is tevens de rol van het slachtofferschap bekeken. Hier wordt slecht een globale analyse
gepresenteerd. Gedetailleerde informatie is opgenomen in bijlage A. 

Opvallend is dat de oudere leeftijdscategorieën in het algemeen een geringere kans hebben om
slachtoffer te worden van geweld en inbraak. Daarnaast zijn de verschillen tussen mannen en
vrouwen, naar stedelijkheidsgraad en opleiding, voor beide delicten groot. Het slachtofferrisico ligt
hoger voor mannen, voor hoger opgeleiden en voor hen die wonen in een meer stedelijke omgeving.
Wel zijn in de leeftijdscategorie van 75 jaar en ouder de verschillen naar de andere achtergrond-
kenmerken kleiner dan voor de 55-64-jarigen en de 65-74-jarigen.

Ook bij de beleving van onveiligheid en vermijdingsgedrag zijn dezelfde achtergrondkenmerken
onderscheiden en is er tevens onderscheid gemaakt naar slachtofferrisico voor een gewelddelict en
inbraak. De grootste verschillen in onveiligheidsgevoelens treden op naar slachtofferschap: gevoelens
van onveiligheid komen veel vaker voor onder hen die slachtoffer waren van geweldscriminaliteit of
van inbraak. Onder de oudere leeftijdscategorieën zijn deze verschillen nog groter dan gemiddeld. Bij
de selectie van ernstiger misdrijven, inbraak en geweld, treedt een sterk verband op tussen
slachtofferschap en onveiligheidsbeleving.
Grote verschillen in onveiligheidsbeleving bestaan daarnaast naar geslacht, stedelijkheid van de
woonomgeving en in mindere mate naar het al of niet alleenstaand zijn. Opmerkelijk hierin is dat
onder de ouderen de verschillen tussen mannen en vrouwen kleiner zijn dan gemiddeld, omdat
mannen in de leeftijd van 55 tot 75 jaar zich verhoudingsgewijs onveiliger voelen. Vrouwen voelen
zich over de hele linie onveiliger.

Ook zijn de achtergrondkenmerken onderzocht ten aanzien van het vermijdingsgedrag. Hierbij zijn
twee vragen gehanteerd: de vraag of men plekken mijdt omdat ze onveilig zijn, en de vraag of men
's avonds of 's nachts opendoet als er wordt gebeld. De antwoordpatronen op de beide vragen lopen
nogal uiteen. Het niet opendoen 's nachts of 's avonds komt vaker voor onder de oudere
leeftijdscategorieën, terwijl het mijden van plekken omdat ze onveilig zijn, onder deze categorieën
juist minder dan gemiddeld voorkomt. 
Opvallend is voorts dat, onafhankelijk van de leeftijd, het 's avonds of 's nachts niet opendoen naar
verhouding veel voorkomt onder lager opgeleiden, terwijl het mijden van plekken wat meer een
strategie van hoger opgeleiden is. Beide vormen van vermijdingsgedrag echter komen veel vaker voor
in een sterk of zeer sterk stedelijke omgeving. 
Slachtoffers van een inbraak doen vaker 's avonds of 's nachts niet open, voor slachtoffers van geweld
geldt dit over het geheel genomen niet. Slachtoffers van geweld mijden veel vaker plekken uit het
oogpunt van veiligheid, en dit geldt vooral voor de leeftijdscategorieën 55-64 jaar en 65-74 jaar. Ook
slachtoffers van inbraak geven echter vaker aan plekken te mijden omdat deze onveilig zijn.

De genoemde achtergrondkenmerken zijn echter onderling niet alle onafhankelijk. Zo zijn in de
oudste leeftijdscategorieën alleenstaanden en vrouwen oververtegenwoordigd. Met behulp van
logistische regressieanalyse zijn daarom in tabel 5.26 de effecten van de achtergrondkenmerken in
onderlinge samenhang bezien. 
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Tabel 5.26 Verschillen in slachtofferschap van geweld en inbraak of poging tot inbraak en in gevoelens van onveiligheid en
vermijdingsgedrag onder de bevolking van 55 jaar en ouder, naar achtergrondkenmerken: relatieve kansverhoudingen (odds-
ratio's), 1996

geweld inbraak of voelt zich soms het mijden van het 's avonds of
poging of vaak onveilig onveilige 's nachts niet open

plekken doen

individuele kenmerken
leeftijdscategorie

55-64 jaar – – – – – 
65-74 jaar 0,57 0,71 1,13 0,93 1,42 
$ 75 jaar 0,47 0,66 0,90* 0,71 1,46 

geslacht
man 2,03 1,18* 0,51 0,56 0,39 
vrouw – – – – – 

opleiding
lager onderwijs (lo)
lager middelbaar onderwijs (lbo, mavo) – – – – – 
hoger middelbaar onderwijs (mbo, 1,02* 1,11* 1,14* 1,31 1,09*
havo/vwo) 1.70 1,49 1,22 1,52 1,06 
hoger onderwijs (hbo, wo) 1,60 1,99 1,34 1,56 0,90 

huishoudensamenstelling
alleenstaand

nee 0,76 0,88* 0,97* 0,99* 0,77 
ja – – – – – 

woonomgeving
stedelijkheidsgraad

zeer sterk stedelijk – – – – – 
sterk stedelijk 0,91 0,67 0,95 0,86 0,75 
matig stedelijk 0,59 0,59 0,73 0,56 0,68 
weinig stedelijk 0,49 0,52 0,60 0,31 0,55 
niet stedelijk 0,47 0,50 0,40 0,16 0,47 

slachtofferschap
slachtofferschap van geweld

ja 3,40 2,36 1,71 
nee – – – 

slachtofferschap van inbraak of poging tot
inbraak

ja 2,23 1,37 1,66 
nee – – – 

* n.s. = niet significant.

Bron: BiZa/Justitie (PMB'97) 

Uit de tabel blijkt dat de categorie 55-64-jarigen vaker slachtoffer is dan de twee oudere leeftijds-
categorieën. Daarnaast maakt vooral een zeer sterk of sterk stedelijke omgeving verschil en in
mindere mate een hoog opleidingsniveau. Van een gewelddelict worden mannen en alleenstaanden
vaker slachtoffer.
In de gevoelens van onveiligheid en het vermijdingsgedrag vervult het slachtofferrisico van geweld
maar ook van inbraak een grote rol. De leeftijdscategorie 65-74-jarigen voelt zich het meest onveilig.
Vrouwen voelen zich vaker onveilig dan mannen.
Vrouwen hebben op beide vormen van vermijdingsgedrag een hogere score en beide vormen komen
tevens vaker voor in zeer sterk of sterk stedelijke gebieden. Op een aantal kenmerken zijn er verschil-
len in dit vermijdingsgedrag binnen- en buitenshuis. Het mijden van gevaarlijke plekken komt vaker
voor onder de 55-64-jarigen; het 's avonds of 's nachts niet opendoen vaker onder 65-74-jarigen en
75-plussers. Dit laatste komt ook meer voor onder alleenstaanden. Hoger opgeleiden mijden vaker
dan lager opgeleiden plekken in de buurt.

Het voorgaande gaf een beeld van slachtofferrisico, onveiligheidsbeleving en vermijdingsgedrag. De
directe leefomgeving bleef daarin nog buiten beschouwing. Uit onderzoek is bekend dat niet alleen de
criminaliteit maar ook andere tekenen die wijzen op een achteruitgang van de leefomgeving, zoals
slechte verlichting, leegstaande huizen en verval van de leefomgeving, als aspecten van onveiligheid
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moeten worden beschouwd. Vooral de mate waarin mensen hun buurt als dreigend ervaren, moet als
een belangrijke factor worden beschouwd. Buurtdreiging werd in de Politiemonitor bevolking
gedefinieerd als de som van vier problemen: de overlast van rondhangende jongeren, van dronken
mensen, het lastigvallen van mensen in de buurt en het bedreigen van mensen. 
Daarnaast is een drietal andere buurtproblemen bekeken: de mate waarin vermogensdelicten en
verkeersproblemen in de buurt voorkomen en verloedering. Onder verloedering werd verstaan
bekladding van muren of gebouwen, rommel of hondenpoep op straat, vernielingen, en het
voorkomen van geluidsoverlast. Uit de laatste Integrale Veiligheidsrapportage bleek dat naast
dreiging, verloedering van de buurt in toenemende mate als probleem van de leefomgeving werd
ervaren (IVR 1998) .

In tabel 5.27 is hier tot slot voor deze vier buurtproblemen nagegaan hoe de ervaring van deze
problemen binnen de oudere bevolking is verdeeld. Alleen de multivariate analyse is weergegeven.
Eerder bleek dat ouderen in het algemeen minder problemen in hun buurt ervaren (zie tabel 5.25).
Van de drie onderscheiden oudere leeftijdscategorieën ervaart de jongste leeftijdsgroep, de
55-64-jarigen, meer problemen dan de twee oudere groepen. Het blijkt dat naast leeftijd vooral de
stedelijkheid als een belangrijke factor voor het ervaren van buurtproblemen moet worden gezien. In
een stedelijke omgeving komt een minder gunstige leefomgeving vaker voor: vooral verloedering en
dreiging worden daar vaker in de buurt waargenomen.

Tabel 5.27 Het ervaren van buurtproblemen in verband met onveiligheid (verloedering, vermogenscriminaliteit, dreiging en
verkeersoverlast) naar leeftijdscategorie en andere bevolkingskenmerken en naar slachtofferrisico van inbraak of geweld,
regressieanalyses (ß's), 1996

verloedering vermogenscriminaliteit dreiging verkeersoverlast

kenmerken
geslacht  0,01 0,01 0,03 0,03
leeftijdscategorie –0,13 –0,13 –0,07 –0,10
opleiding  0,06 0,05 0,03 0,10

huishoudenssamenstelling
alleenstaand  n.s. 0,03 –0,04 0,03

woonomgeving
stedelijkheidsgraad –0,20 n.s. –0,11 –0,02

slachtofferschap
geweldscriminaliteit
inbraak of poging tot 0,05 0,06 0,14 0,06
inbraak 0,08 0,10 0,06 0,05

Bron: BiZa/Justitie (PMB'97)  

5.6.3 Conclusie 

Over de gehele linie lopen de leeftijdscategorieën van 55 jaar en ouder een geringer slachtofferrisico
dan de bevolking als geheel. Binnen de groep ouderen is het slachtofferrisico voor de jongste
categorie van 55-64 jaar het hoogst. De enige uitzondering is beroving met geweld waarop het risico
vrijwel niet verschilt. Gezien de kleine aantallen slachtoffers in deze categorie is het trekken van
conclusies daarover zonder nader onderzoek voorbarig.
De verschillen in onveiligheidsbeleving naar leeftijdscategorie zijn kleiner dan de verschillen die
vaak in ander onderzoek worden gevonden. Dit moet, afgezien van de verschillen in vraagstelling,
ook worden toegeschreven aan de sterke gevoelens van onveiligheid onder (jonge) vrouwen.
Onveiligheidsgevoelens komen onder de oudere leeftijdscategorieën, als zij slachtoffer werden van
een geweldsmisdrijf (bedreiging, mishandeling of beroving met geweld), nog vaker voor dan onder de
bevolking als totaal.
Vermijdingsgedrag in de vorm van het 's avonds of 's nachts niet opendoen komt meer voor onder
ouderen, speciaal onder de 65-74- en de 75-jarigen en ouder en vooral in een zeer sterk of sterk
stedelijke omgeving. Het mijden van bepaalde plekken uit het oogpunt van veiligheid komt vaak voor
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onder 55-64-jarigen en eveneens vooral in een zeer sterk of sterk stedelijke omgeving. Dit verschil in
soort vermijdingsgedrag weerspiegelt waarschijnlijk een verschil in leefsituatie, waarbij de twee
oudere categorieën een meer huiselijk bestaan leiden. Ook het feit dat ouderen, en opnieuw vooral de
twee oudste leeftijdscategorieën, minder problemen rond onveiligheid in hun buurt waarnemen, is
waarschijnlijk een afspiegeling van hun meer huiselijke leefsituatie.
Een belangrijke verklaring voor de discrepantie tussen slachtofferrisico en onveiligheidsgevoelens en
vermijdingsgedrag onder de oudere bevolking moet worden gezocht in de grotere fysieke kwetsbaar-
heid en de geringere mogelijkheid zichzelf te verdedigen. Het gaat daarbij niet alleen om een gevoel
van grotere kwetsbaarheid maar ook om de feitelijke consequenties die vooral in het geval van een
geweldsmisdrijf ernstiger zullen zijn. 

De toekomstige ontwikkelingen van de kansen op slachtofferschap en de gevoelens van onveiligheid
zijn moeilijk te voorspellen, omdat deze van vele andere maatschappelijke ontwikkelingen
afhankelijk is. Op grond van de differentiatie naar verschillende achtergrondkenmerken van ouderen
kunnen wel een aantal voorzichtige uitspraken worden gedaan over de toekomst. In de eerste plaats
zal de aandacht voor criminaliteit en het voorkomen daarvan, toenemen omdat de bevolking vergrijst.
Ouderen voelen zich vaker onveilig dan jongeren en vertonen ook meer vermijdingsgedrag. In de
tweede plaats zijn het slachtofferschap en de onveiligheidsgevoelens onder hoger opgeleiden hoger
dan bij lager opgeleiden. Omdat het opleidingsniveau van ouderen in de komende decennia fors
toeneemt, zal de toename van de aandacht voor criminaliteit en criminaliteitspreventie een extra
stimulans krijgen. In de derde plaats is er een duidelijk onderscheid in slachtofferschap en onveilig-
heidsbeleving naar de mate van stedelijkheid van de gemeente waarin ouderen wonen. De regionale
bevolkingsprognose (zie § 4.3) geeft aan dat de toename van het aantal ouderen in de stadsgewesten
achter zal blijven bij die in de minder verstedelijkte gebieden. Hierdoor is de kans aanwezig dat de
aandacht voor criminaliteit en de mate waarin ouderen zich onveilig voelen, af zal nemen. 
Er zijn derhalve zowel signalen aanwezig dat de aandacht voor criminaliteitspreventie zal toenemen
als signalen dat de aandacht hiervoor zal afnemen. Het lijkt echter waarschijnlijk dat de eerste twee
trends, de vergrijzing en de toename van het opleidingsniveau van ouderen, dominanter zullen zijn
dan de stedelijkheidstrend. Totaal gezien kan verwacht worden dat er sprake zal zijn van een toename
van de aandacht voor criminaliteit en dat een groter deel van de bevolking dan nu het geval is,
onveiligheidsgevoelens zal ervaren.

5.7 Denkbeelden over ouderen en ouder worden

Niet alleen de feitelijke leefsituatie is van belang voor een toekomstverkenning over ouderen, ook de
plaats die ouderen in de maatschappij door niet-ouderen wordt toegedicht en het zelfbeeld van
ouderen zijn hierbij van belang. In deze paragraaf wordt kort ingegaan op theorieën over de positie
van ouderen in de maatschappij en over het oordeel dat jongeren en ouderen hebben over ouderen.

5.7.1 Beeldvorming omtrent ouder worden en ouderdom

Een eerste probleem dat zich voordoet wanneer over ouderen wordt gesproken, is dat het niet
duidelijk is hoe ouderdom moet worden afgebakend. De meest gebruikte methode is het trekken van
een bepaalde leeftijdsgrens, zoals in vrijwel alle studies naar de leefsituatie van ouderen gebeurt. Niet
iedereen kan echter op dezelfde leeftijd oud worden genoemd. Het zou beter zijn uit te gaan van
veranderingen in de leefsituatie die samenhangen met ouderdom, zoals een afnemende gezondheid,
een veranderende fase in de levens- of huishoudenscyclus, of de perceptie van ouderdom door de
mensen zelf.
Meestal is het praktisch gezien onmogelijk hiermee een goed onderscheid te maken. Wel zijn er in de
loop van de afgelopen decennia theorieën ontwikkeld over het ouder worden. Hierna wordt een kort
en zeker niet uitputtend overzicht gegeven.

In de jaren vijftig en zestig is in de VS de sociale gerontologie als aparte stroming binnen de sociale
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wetenschappen ontstaan. Vanaf dat moment zijn er een aantal theorieën ontwikkeld die de
verhouding tussen de samenleving en de ouder wordende mens trachten te omschrijven en verklaren.
Een van deze theorieën gaat ervan uit dat het einde van de deelname aan het arbeidsproces essentieel
is in de positie van de oudere in de samenleving. Omdat er geen arbeid meer wordt verricht en ook
niet meer mag worden verricht, is de oudere niet meer waardevol voor de samenleving. Aan deze
'uitstotingstheorie' ligt een negatief beeld van de oudere ten grondslag (Braam et al. 1981). Daarnaast
is de voornaamste kritiek op deze zienswijze dat het leven van mensen niet alleen maar draait om
arbeid. Ouderen vervullen vaak een belangrijke maatschappelijke rol binnen het familieverband.
Tevens worden op grond van deze theorie tal van bevolkingsgroepen, die niet tot de ouderen te
rekenen zijn, zoals vrouwen die niet op de arbeidsmarkt actief zijn, als zonder waarde voor de
maatschappij gezien.       

Als reactie op deze uitstotingstheorie ontstond begin jaren zestig de disengagement theory of ageing.
Hierin wordt het ouder worden beschreven als een proces waarin niet alleen de samenleving de ouder
wordende mens naar een zijspoor rangeert, maar waarin de oudere zelf, veelal pas op hoge leeftijd,
verlangt naar een rustiger bestaan aan de rand van de samenleving. De oudere hoeft niet meer deel te
nemen aan de samenleving en trekt zich vroeg of laat vrijwillig terug. Deels kwam hierop dezelfde
kritiek als op de uitstotingstheorie omdat te veel uitgegaan wordt van de onvermijdelijkheid van de
terugtrekking van de oudere uit de maatschappij. Ouderen blijven vaak geïnteresseerd in de maat-
schappelijke ontwikkelingen, hoewel zij er minder actief aan deelnemen. Dit wordt ook wel
engagement at a distance genoemd. 

Als tegenhanger van de disengagement theory is de activity theory of ageing ontwikkeld. Het
uitgangspunt van deze zienswijze is dat de oudere niet alleen actief kan blijven, maar dat dat nood-
zakelijk is. Alleen op die manier blijft het welbevinden van ouderen gewaarborgd. In plaats van de
betaalde arbeid moeten andere activiteiten ontwikkeld worden. Hierdoor blijft de oudere betrokken bij
de samenleving, waarin een actief leven wordt gewaardeerd. De logische kritiek hierop legt de nadruk
op het gedwongen karakter van deze zienswijze. Gewaarschuwd werd voor 'activerende betutteling'. 

De continuity theory kan als een middenweg tussen de disengagement en de activity theory worden
beschouwd. In deze theorie streeft de ouder wordende mens naar continuïteit en stabiliteit in het leven
en zal zijn eigen manier van leven zolang mogelijk proberen vast te houden. Hierbij wordt echter
weer te weinig rekening gehouden met veranderende omstandigheden, waarmee ouderen te maken
krijgen. Hierbij kan gedacht worden aan een verminderende validiteit, achteruitgang in inkomen en
verweduwing, elk voor zich factoren die de continuïteit in het leven verstoren. 

Een algemene theorie blijkt niet van toepassing te zijn op de ouder wordende mens. Het begrip
differential ageing lijkt dan ook recht te doen aan de individuele verschillen in het proces van ouder
worden. Vanaf de jaren zeventig komt er meer aandacht voor de verschillen tussen jongere ouderen
en oudere ouderen. De jongere ouderen hebben een andere leefwijze dan oudere ouderen, die vaak
worden belemmerd door verminderde validiteit en verweduwing. Het activiteitenpatroon van jongere
ouderen lijkt vaak veel meer op dat van de leeftijdsgroep daaronder dan op dat van de oudere
ouderen. Er ontstaat een extra levensfase in de levenscyclus. In de tijd voor het sociale-zekerheids-
stelsel, waaronder de VUT-, AOW- en pensioenregeling, was het leven in drie fasen te verdelen. In de
eerste periode is men kind, in de tweede fase is men volwassen, werkt men en sticht men een gezin,
in de derde fase is men oud. Sinds de jaren zestig en zeventig is het mogelijk geworden eerder uit het
arbeidsproces te treden terwijl men nog in goede gezondheid verkeert. Hierdoor is tussen de tweede
en derde levensfase een extra fase ontstaan; de derde leeftijd. In deze fase vallen zware
verantwoordelijkheden weg (geen werk meer en de kinderen het huis uit) en heeft men voldoende tijd
om zichzelf te ontplooien. De vierde leeftijd, voorheen de derde levensfase, wordt gekenmerkt door
geestelijke en lichamelijke achteruitgang.    

De individualisering en het verloren gaan van maatschappelijke kaders en gefixeerde ideologieën
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leiden ertoe dat de ouderen van de toekomst voor de taak staan hun eigen identiteit en sociale milieu
tot stand te brengen. Hierbij wordt veel verwacht van de post-materialistische oriëntatie van de
naoorlogse geboortejaarcohorten. De individuele levensloop moet meer dan vroeger als een zelf te
ontwerpen en sturen traject worden beschouwd. In dat kader wordt ook wel gesproken over
productive ageing en succesfull ageing. 

5.7.2 Denkbeelden over (de inzet van) ouderen in de maatschappij

De plaats van de ouderen in de maatschappij is afhankelijk van denkbeelden van niet-ouderen en het
zelfbeeld van ouderen. De denkbeelden van beide groepen zijn deels afhankelijk van elkaar. In dit
onderdeel van deze paragraaf wordt voor een aantal algemene kenmerken van mensen nagegaan in
hoeverre deze aan ouderen of aan jongeren worden toegeschreven.

Tabel 5.28 Mate waarin persoonskenmerken aan ouderen of jongeren worden toegeschreven door mensen van 35-80
jaar, naar leeftijdscategorie, 1995 (verticaal gepercenteerd)

35-54 jaar 55-64 jaar  65-80 jaar totaal

positieve kenmerken
verantwoordelijkheidsgevoel ouderen 67 71 67 68

jongeren 1 2 1 2
gelijk 32 27 32 30

goede manieren ouderen 61 67 71 64
jongeren 1 1 1 1

gelijk 38 32 28 35

tevreden ouderen 53 61 61 56
jongeren 4 3 2 3

gelijk 43 36 37 41

betrouwbaar ouderen 34 38 33 35
jongeren 1 2 1 1

gelijk 65 60 66 64

waardevol voor de samenleving ouderen 23 30 25 25
jongeren 6 12 11 8

gelijk 71 58 64 67

actief ouderen 9 14 15 12
jongeren 39 31 39 38

gelijk 52 55 46 50
negatieve kenmerken

zwak ouderen 29 27 34 30
jongeren 15 22 17 17

gelijk 56 51 49 53

futloos ouderen 25 20 23 24
jongeren 31 36 34 33

gelijk 44 44 43 43

eigenwijs ouderen 19 16 19 18
jongeren 26 33 26 27

gelijk 55 51 55 55

ongeduldig ouderen 11 15 13 12
jongeren 57 62 54 57

gelijk 32 23 31 31

egoïstisch ouderen 7 10 9 8
jongeren 47 46 38 45

gelijk 46 44 53 47

Bron: SCP (CV'95)
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Wanneer aan respondenten een aantal persoonskenmerken wordt voorgelegd met de vraag of deze
meer aan ouderen of aan jongeren kunnen worden toegeschreven, dan geeft een deel van de respon-
denten aan dat er geen verschil is tussen ouderen en jongeren (zie tabel 5.28). Een meerderheid van
de respondenten vindt dat er geen verschil is tussen ouderen en jongeren wanneer gevraagd wordt
naar betrouwbaarheid, waarde voor de samenleving, zwakte en eigenwijsheid.
Verantwoordelijkheidsgevoel, goede manieren en tevredenheid worden in sterkere mate aan ouderen
toegeschreven dan aan jongeren. De kenmerken actief, futloos, ongeduldig en egoïstisch worden meer
aan jongeren toegeschreven dan aan ouderen. Opvallend is dat de positieve kenmerken meer aan
ouderen worden toegeschreven dan aan jongeren. Interessanter is echter in hoeverre de ouderen en
jongeren in hun oordeel van elkaar verschillen. Bezien de jongeren de ouderen negatief of de ouderen
de jongeren negatief? 
Bij de meeste kenmerken zijn er geen grote verschillen tussen de oordelen van jongeren en die van
ouderen. Bij een aantal is dat wel het geval. De leeftijdscategorie 55-80 jaar kent ouderen vaker goede
manieren toe dan 35-54-jarigen dat doen. Deze categorie vindt vaker dat er geen verschil is tussen
jongeren en ouderen op dit punt. Ook bij het kenmerk tevredenheid vinden 55-plussers vaker dat
ouderen meer tevreden zijn dan jongeren, terwijl de 35-54-jarigen vaker vinden dat er geen
verschillen zijn. 
Opvallend is dat bij de positieve kenmerken de 35-54-jarigen vaker vinden dat er geen verschillen
tussen jongeren en ouderen zijn dan de 55-plussers. Bij de negatieve kenmerken zijn de verschillen
tussen de leeftijdscategorieën beperkt. Tevens komt uit de gegevens naar voren dat de 65-plussers
minder vaak negatieve kenmerken aan jongeren toedelen dan de 55-64-jarigen. Wellicht ligt hieraan
ten grondslag dat de eigen kinderen van 65-plussers, die het beeld van ouderen over jongeren onge-
twijfeld kleuren, al wat ouder zijn dan die van 55-64-jarigen, waardoor het oordeel ook wat milder is. 

De gegevens in tabel 5.28 laten tegelijkertijd zien dat de ouderen geen overdreven positief of negatief
zelfbeeld hebben. De oordelen van ouderen over zichzelf wijken immers weinig af van de oordelen
van de totale bevolking over de ouderen.   

In 1987 is een vergelijkbaar onderzoek gedaan. Bij vergelijking van de gegevens (niet in de tabel)
komt naar voren dat de beeldvorming over ouderen op de meeste punten positiever is geworden. In
1987 werden kenmerken vaker in gelijke mate aan jongeren en ouderen toegeschreven. In 1995
worden de positieve eigenschappen vaker aan ouderen toegekend en de negatieve eigenschappen
vaker aan jongeren dan in 1987. De verschillen tussen de oordelen van elk van de leeftijdscategorieën
zijn hierbij niet noemenswaardig veranderd. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat het
beeld van ouderen in de samenleving is verbeterd.  

Tabel 5.29 Opvattingen over wederzijdse dienstverlening van ouderen en jongeren bij mensen van 35-80 jaar, naar
leeftijdscategorie, 1995 (verticaal gepercenteerd)a

35-54 jaar 55-64 jaar 65-80 jaar totaal
ouderen moeten hun plaats afstaan aan jongeren eens 18 40 48 28

oneens 56 40 32 48

als een oudere nog vitaal genoeg is om betaald werk te
doen is daar niets op tegen, ook al is er werkloosheid eens 52 48 44 50
onder jongeren oneens 30 37 39 33

jongeren hebben hun gezin en hun werk, daarom kunnen eens 38 63 71 49
ouderen best eens iets voor hen doen als dat zo uitkomt oneens 36 21 15 29

ouderen hebben er recht op dat jongeren hen regelmatig eens 44 37 40 42
helpen, ook al worden jongeren daardoor extra belast oneens 30 41 34 33

De neutrale middencategorie 'noch eens, noch oneens' is weggelaten in deze tabel.a

Bron: SCP (CV'95)
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Behalve naar oordelen over persoonskenmerken is ook gevraagd naar de mening over een aantal
uitspraken over de positie van ouderen op de arbeidsmarkt en over informele hulp (zie tabel 5.29).
Hieruit komt naar voren dat circa de helft van de bevolking vindt dat er niets op tegen is wanneer een
oudere, als deze nog vitaal genoeg is, betaald werk blijft doen, ook al is er sprake van werkloosheid
onder jongeren. Opvallend is dat jongeren dat vaker vinden dan ouderen. Eenzelfde patroon is
aanwezig bij de vraag of ouderen hun plaats zouden moeten afstaan aan jongeren. Ouderen vinden
vaker dat dat zou moeten dan jongeren. Op grond van deze gegevens zou de conclusie kunnen worden
getrokken dat ouderen niet mogen worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Dit zegt natuurlijk
niets over de praktijk van alledag.
Ook zijn er oordelen gevraagd over het geven van informele hulp tussen jongeren en ouderen. De
helft van de respondenten vindt dat ouderen best weleens iets voor jongeren kunnen doen, omdat zij
meer tijd hebben. Deze gedachte blijkt vooral onder de ouderen te leven. Omgekeerd vindt ruim 40%
van de respondenten dat ouderen er recht op hebben dat jongeren hen regelmatig helpen. Hier zijn de
verschillen tussen de leeftijdsgroepen niet zo groot. 

Ook bij deze vragen is het mogelijk een vergelijking te maken tussen 1987 en 1995. Net als bij de
oordelen over de persoonskenmerken komt hier naar voren dat de beeldvorming over de positie van
ouderen in de samenleving is verbeterd. Het aandeel van de respondenten dat het niet eens is met de
uitspraak dat ouderen hun plaats moeten afstaan aan jongeren, is toegenomen tussen 1987 en 1995.
Het aandeel dat vindt dat ouderen best wel iets voor jongeren mogen doen omdat zij meer vrije tijd
hebben, is afgenomen tussen 1987 en 1995. Bij de andere twee vragen is er geen sprake van een
verschuiving. 

5.7.3 Conclusie

De positie van ouderen in de maatschappij is in de afgelopen decennia veranderd. Ouderen worden
minder vaak als afgeschreven beschouwd. Dit komt zowel in de theoretische gedachtevorming naar
voren als in de opinies over ouderen. De zelfstandigheid van ouderen lijkt in de samenleving meer
dan vroeger als normaal te worden ervaren.  

5.8 Samenvatting en conclusie 

In het begin van dit hoofdstuk is de ontwikkeling van het opleidingsniveau van ouderen beschreven.
De uitkomsten van de prognose laten zien dat de hoogst behaalde opleiding van ouderen aanzienlijk
zal toenemen in de komende decennia. Dit kenmerk is opgenomen in het micromodel (zie § 6.1). Bij
elk van de andere sociaal-culturele ontwikkelingen in dit hoofdstuk is op een of andere manier
bekeken in hoeverre er samenhang aanwezig is met de kenmerken in het micromodel; leeftijd,
geslacht, huishoudensvorm, opleidingsniveau en stedelijkheidsgraad. Niet al deze kenmerken zijn
voor elk van de sociaal-culturele ontwikkelingen relevant en ook is het niet mogelijk voor elk van de
ontwikkelingen de relatie te leggen. Wel blijkt dat naast de demografische kenmerken het hoogst
behaalde opleidingsniveau een belangrijke verklarende waarde heeft voor een aantal andere sociaal-
culturele kenmerken. Bij de ontwikkelingen in de gezondheid en in de sociaal-economische positie
van mensen is gebruik gemaakt van de micromodelbevolking om een prognose te maken. Voor het
onderwerp arbeidsparticipatie zijn twee scenario's gepresenteerd. Bij de onderwerpen tijdsbesteding
en mobiliteit is een beschouwing aan de toekomstige ontwikkelingen gewijd; bij de onderwerpen
criminaliteit en beeldvorming is een toekomstverkenning niet mogelijk. 
Uit dit brede scala van onderwerpen is het op dit moment nog niet goed mogelijk een kant-en-klare
en samenhangende voorspelling te doen over de leefsituatie van ouderen in de toekomst. Voor het
vervolg op deze studie wordt getracht te komen tot een leefstijltypering van ouderen. Hier worden de
belangrijkste ontwikkelingen op een rij gezet.

De mate van fysieke beperking van de ouderen zal de komende decennia afnemen onder invloed van
het stijgend opleidingsniveau. Vooral de ouderen jonger dan 80 jaar zullen minder te maken krijgen
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met fysieke beperkingen en wanneer ze dat wel krijgen, is de mate van beperking minder ernstig. Het
aantal ouderen met beperkingen zal als gevolg van de vergrijzing in de komende decennia fors
toenemen.

- De kans is aanwezig dat de sociaal-economische positie van ouderen in de komende decennia zal
verbeteren onder invloed van een stijgend opleidingsniveau. Hierbij moet echter de kanttekening
worden geplaatst dat er andere factoren in het spel zijn die een rem op deze ontwikkeling kunnen
zetten. Het inkomen van ouderen is de afgelopen decennia nauwelijks toegenomen. Lang niet
iedereen zal kunnen profiteren van een volledige pensioenopbouw. Het vermogen van ouderen is
reëel in omvang gedaald. Wellicht dat het toenemend eigenwoningbezit tot een toename van het
vermogen van ouderen zal leiden in de komende decennia. Dit vermogen is echter niet liquide en
heeft meer invloed op de hoogte van de woonuitgaven en daarmee op de vrije bestedingsruimte
dan op de hoogte van het inkomen. 

- De positie van ouderen op de arbeidsmarkt zal meer gedifferentieerd worden dan nu het geval is.
Er zijn zowel valide argumenten voor verdere afname van de arbeidsdeelname onder ouderen als
argumenten voor toename. Door de individualisering en flexibilisering van het pensioenstelsel en
de sterke differentiatie in pensioenopbouw lijkt het waarschijnlijk dat er ouderen zullen zijn die
op jongere leeftijd uit het arbeidsproces willen treden, en zich dat ook kunnen permitteren. Aan
de andere kant zullen er ouderen zijn die op latere leeftijd ophouden met het verrichten van
betaalde arbeid, omdat zij dit willen of omdat de financiële mogelijkheden dit noodzakelijk
maken. 

- De tijdsbesteding van ouderen is voor een belangrijk deel afhankelijk van de positie op de
arbeidsmarkt. Wanneer men tot op hoge leeftijd blijft werken, zal een groot deel van de tijd
hieraan worden besteed, bij een omgekeerde ontwikkeling neemt het aandeel vrije tijd toe.
Binnen de vrije tijd die ouderen hebben, zal het aantal activiteiten dat men onderneemt
toenemen, wat gepaard zal gaan met een groeiende (auto)mobiliteit. In de afgelopen decennia is
het autobezit bij ouderen al aanzienlijk toegenomen, wat een grotere mobiliteit met zich
meebrengt en meer flexibiliteit in de besteding van de vrije tijd. Dit betekent dat de huidige
ouderen meer dan de ouderen in de jaren zeventig hun vrije tijd buitenshuis doorbrengen. De
kans lijkt groot dat met een toenemend opleidingsniveau het patroon van vrijetijdsbesteding
verder zal diversifiëren en dat men vaker dan nu de vrije tijd buitenshuis doorbrengt. 

- Met de toename van het aantal ouderen in het vooruitzicht is het aannemelijk dat sociale veilig-
heid een steeds belangrijker aspect van het dagelijkse leven gaat worden. Ouderen zijn minder
vaak slachtoffer van allerlei soorten criminaliteit dan de jongeren, maar zij voelen zich wel in
sterkere mate onveilig dan jongeren. Ook hier is een verband gevonden met het opleidingsniveau:
hoger opgeleiden krijgen vaker te maken met criminaliteit, voelen zich ook vaker onveilig en
houden daarmee rekening door onveilige plekken te mijden. Voor de toekomst betekent dit dat de
aandacht voor veiligheid niet alleen als gevolg van een groeiende populatie ouderen zal
toenemen, maar ook als gevolg van een toenemend opleidingsniveau.

- De beeldvorming over ouderen en het zelfbeeld van ouderen zijn tussen 1987 en 1995 positiever
geworden. De zelfstandige positie van ouderen in de samenleving is sterker geworden. Hoe dit
zich in de toekomst zal ontwikkelen, is moeilijk te voorspellen. Duidelijk is wel dat het toene-
mende aandeel van de ouderen in de totale bevolking, dat leidt tot meer aandacht voor ouderen,
op zichzelf al tot een sterkere positie zal kunnen leiden. Daarnaast kan de verwachting worden
uitgesproken dat ook hier het toenemende opleidingsniveau van ouderen ertoe zal leiden dat zij
beter dan nu het geval is, hun belangen naar voren kunnen brengen. Ouderen worden steeds meer
als zelfstandig functionerende individuen gezien, die moeilijk afhankelijk te maken zijn van
allerlei regels en instituties. 
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Voor de prognose over het jaar 2030 moet gebruik gemaakt worden van de opleidingsverdeling van de bevolking die in 1995 202

jaar en ouder was. Voor de leeftijdsgroep 20-30 à 35 jaar staat het opleidingsniveau echter nog niet vast. Bij de mannen is er daarom
vanuitgegaan dat de 20-35-jarigen van 1995 hetzelfde opleidingsniveau zullen bereiken als de 35-39-jarigen in 1995. De 35-39-
jarigen waren in 1995 de hoogstopgeleide leeftijdsgroep bij de mannen. Gezien de ontwikkeling van de onderwijsdeelname in de
laatste 10 à 15 jaar is het redelijk om te verwachten dat de 20-34-jarige mannen het opleidingsniveau van 35-39-jarigen in de
toekomst ten minste zullen evenaren. Bij de vrouwen waren de 25-29-jarigen in 9195 de hoogstopgeleide leeftijdsgroep en er is van
uitgegaan dat de 20-24-jarigen ten minste datzelfde opleidingsniveau zullen behalen. Gegevens die op basis van deze aanname zijn
geconstrueerd, spelen bij de mannen vanaf 2020 een rol in de uitkomsten (in 2020 55-59 jaar; in 2025 55-64 jaar en in 2030 55-69
jaar), bij de vrouwen pas vanaf 2030 (55-59 jaar).

Afsluitend kan de verwachting worden uitgesproken dat er steeds meer differentiatie zal ontstaan
binnen de groep van de ouderen. Wordt er in de beeldvorming al steeds meer onderscheid gemaakt
tussen jongere ouderen en oudere ouderen - de derde en vierde leeftijd -, ook binnen deze categorieën
zullen de verschillen toenemen. De verschillen naar tijdsbesteding zullen toenemen omdat een deel
van de ouderen waarschijnlijk langer aan het arbeidsproces zal deelnemen dan nu het geval is. Ook
binnen de niet-werkende ouderen zullen grotere verschillen ontstaan, die lopen langs de lijnen
arm/rijk en fysiek beperkt/niet fysiek beperkt. Een deel van de ouderen zal op grond van een hoger
inkomen een grotere mate van zelfbeschikking krijgen in de vrijetijdsbesteding, in de zorgconsumptie
en in de criminaliteitspreventie; een ander, in de toekomst wellicht kleiner deel, zal in sterke mate
afhankelijk blijven van de overheid.  

Noot
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6  ONTWIKKELINGEN IN DE WOONSITUATIE VAN OUDEREN TOT 2030

In dit hoofdstuk worden de toekomstige ontwikkelingen in het wonen van ouderen verkend. Deze
verkenning heeft zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten. De basis voor de kwantitatieve
prognose wordt gevormd door de zogenoemde micromodelbevolking. In de eerste paragraaf van dit
hoofdstuk wordt de constructie van dit model beschreven. In paragraaf 6.2 worden de kwantitatieve
prognoses omtrent de toekomstige woonsituatie van ouderen, die gemaakt zijn met behulp van de
micromodelbevolking, gepresenteerd. Dit model kent echter belangrijke beperkingen. Er zijn maar
een beperkt aantal kenmerken (demografische kenmerken en opleidingsniveau) in verwerkt, die van
invloed zijn op het wonen van ouderen. De overige sociaal-culturele ontwikkelingen, die in het vorige
hoofdstuk zijn beschreven, worden niet meegenomen. Tevens zijn er geen autonome trends in het
woongedrag van ouderen in verwerkt. De uitkomsten van de prognoses op basis van de micromodel-
bevolking geven dus maar een beperkt beeld van de toekomstige ontwikkelingen. Om die reden wordt
in dit hoofdstuk apart aandacht besteed aan de relatie tussen de sociaal-culturele ontwikkelingen en
het wonen van ouderen en de gevolgen daarvan voor de toekomst (§ 6.3). Hiermee wordt een poging
gedaan een meer compleet beeld te schetsen van de ontwikkelingen in het wonen van ouderen in de
toekomst.     

6.1 De micromodelbevolking

De basis van deze toekomstverkenning wordt gevormd door de simulatie met behulp van een micro-
modelbevolking. Een micromodelbevolking is een indeling van de (verwachte) bevolking naar een
aantal kenmerken. Hier zijn dat demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, huishoudensvorm,
stedelijkheidsgraad) en opleidingsniveau. In deze paragraaf komen het principe en de feitelijke
constructie van de micromodelbevolking aan de orde. Het SCP heeft dit instrument in meerdere
versies ontwikkeld en toegepast. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de algemene principes
kan worden verwezen naar Groenen et al. (1992: 73-77).

6.1.1 Het principe van de micromodelbevolking

Een micromodelbevolking (mmb) geeft voor een reeks van scenario's of tijdstippen een modelmatige
schatting van de omvang en samenstelling van de bevolking. Het is geen opsomming van aantallen
personen naar kenmerken als leeftijd of geslacht, maar een gegevensbestand waarin personen, met
hun kenmerken, zijn opgenomen. Het bestand in zijn geheel staat model voor de Nederlandse
bevolking op een te kiezen tijdstip. De mmb kan de situatie in 1995 weergeven, maar ook bijvoor-
beeld die van 2030.

Van elke persoon in het bestand is bekend hoe vaak deze in werkelijkheid voorkomt, zodat de
bevolking als geheel goed wordt gerepresenteerd. Het aantal keren dat een persoon voorkomt, kan
worden gezien als een weegfactor. De weergave van de bevolking op verschillende tijdstippen wordt
in dit onderzoek gerealiseerd door deze weegfactoren te variëren. De indeling van de Nederlandse
bevolking naar kenmerken als leeftijd of geslacht is eenvoudig terug te vinden in de mmb, door de
personen naar deze kenmerken in te delen en vervolgens de weegfactoren per groep personen op te
tellen. In statistische termen gaat het dus om een gewogen bestand.

De kenmerken van elke persoon in de hier te presenteren mmb zijn onveranderlijk, of de weerspiegel-
de situatie nu 2000 of 2030 is. Een proces als vergrijzing komt dus niet tot uitdrukking in een stij-
gende leeftijd van personen, maar wordt met weegfactoren aangepast: relatief oudere personen
krijgen een relatief grotere weegfactor. Deze methode is bekend onder de naam statische herweging,
in tegenstelling tot dynamische herweging, waarbij de kenmerken van elke eenheid wel kunnen
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veranderen in de tijd.  Een voordeel van statische herweging is, dat voor tussenliggende jaren geen3

berekeningen gemaakt hoeven te worden. De exogene informatie over het te ramen jaar is voldoende
voor de constructie.

In de praktijk van het modelleren kan vaak met een beperkt aantal kenmerken van personen worden
volstaan. Voor elke mogelijke combinatie van een beperkte groep kenmerken kan één eenheid worden
gemaakt. Voor bijvoorbeeld de groep alleenstaande mannen van 65-69 jaar met een hogere opleiding
wordt dan één eenheid gebruikt met die kenmerken.
Deze aanpak vereist echter wel dat er ramingen beschikbaar zijn voor elke eenheid uit zo'n bevolking.
Vaak zijn de ramingen slechts beschikbaar op een algemener niveau, bijvoorbeeld voor mannen van
65-69 jaar enerzijds naar huishoudenstype en anderzijds naar opleidingsniveau.
Een handige tussenvorm is daarom het gebruik van een steekproef. Hierbij kan de steekproef worden
gebruikt om de ramingen uit externe bron aan te vullen tot een meer verfijnde raming. Als bijvoor-
beeld aparte ramingen bekend zijn van de bevolking naar huishoudentype en naar opleidingsniveau,
kan de combinatie van deze gegevens met de verdeling van personen in de steekproef een goede
benadering geven van de bevolking naar de combinatie van huishoudenstype en opleidingsniveau.

De woningkwaliteit van 55-plussers hangt samen met een aantal kenmerken. In deze verkenning
wordt gekeken naar de kenmerken leeftijd, geslacht, huishoudenstype, opleidingsniveau en stedelijk-
heidsgraad van de woonplaats. De veranderingen in de weegfactoren zullen in het algemeen leiden tot
een verandering in het totaal van de woningkwaliteit. Stel bijvoorbeeld voor de eenvoud dat
woningkwaliteit alleen samenhangt met leeftijd. Stel in het bijzonder dat personen in de leeftijds-
categorie 65-69 jaar een sterke voorkeur hebben voor woningen met een lage kwaliteit ten opzichte
van personen in de leeftijdscategorie 60-64 jaar. Door nu het aantal personen in beide groepen te
herwegen voor het jaar 2030, wordt het mogelijk om de voorkeur voor woningen met een lage
kwaliteit voor 2030 te ramen, gegeven de verandering in leeftijdsopbouw van de bevolking. Als het
aantal personen in de categorie 65-69 jaar is toegenomen ten opzichte van het aantal in de categorie
60-64 jaar, dan zal als gevolg daarvan het aantal personen met voorkeur voor woningen met een lage
kwaliteit toenemen en vice versa. 

Het vorenstaande is een zeer eenvoudig voorbeeld. In werkelijkheid gaat het bij een toekomstver-
kenning via de mmb om een simultane analyse van meerdere determinanten. De berekening van de
weegfactoren kan daarbij complex zijn, maar de werking blijft gelijk: een verandering in weegfacto-
ren bepaalt het resultaat.

6.1.2 Constructie van de micromodelbevolking

In dit onderzoek vormt een steekproef uit de Nederlandse bevolking het uitgangspunt. De gebruikte
steekproef is het Woningbehoeftenonderzoek 1993/1994. Deze steekproef bevat geen tehuisbewoners,
en ook bij de ramingen is alleen uitgegaan van de zelfstandig wonende bevolking. De mmb is repre-
sentatief gemaakt voor de volgende kenmerken:
- geslacht (man; vrouw);
- leeftijd (55-59 jaar; 60-64 jaar; 65-69 jaar; 70-74 jaar; 75-79 jaar; 80-84 jaar; $85 jaar);
- huishoudenstype (alleenstaand; lid van een paar met of zonder kinderen; overig);
- opleidingsniveau (lager onderwijs; lbo/mavo; havo/vwo/mbo; hbo/wo);
- stedelijkheidsgraad (niet; weinig; matig; sterk; zeer sterk).
De mmb is geconstrueerd voor de jaren 2000, 2010, 2020 en 2030.

Voor de demografie is gebruikgemaakt van de zelfstandig wonende bevolking uit de midden-variant
van de Bevolkings- en huishoudensprognose 1996 van het CBS (CBS 1997). Deze bevat de aantallen
personen ingedeeld naar geslacht, leeftijd en huishoudenstype voor alle jaren van 1995 tot en met
2050. De prognose gaat uit van een vaste omvang van het aantal personen in verzorgings- en
verpleeghuizen.4
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De CBS-gegevens bieden geen indeling naar opleidingsniveau. Voor de zelfstandig wonende bevol-
king is een SCP-raming beschikbaar, die is gebaseerd op de opleidingsverdeling uit de EBB/EBO van
1996 en 1997 (zie § 5.1). In beginsel is in deze raming het opleidingsniveau benaderd door de
verdeling ervan per cohort gelijk te houden. Een nadeel van deze aanpak is dat hierbij de sterfte-
kansen onafhankelijk worden verondersteld van het opleidingsniveau. Dit is niet helemaal correct,
omdat een relatie tussen een hogere sterftekans en een lager opleidingsniveau onmiskenbaar aan-
wezig is (zie Ruwaard en Kramers 1997: 52). De algemene trend van een stijgend opleidingsniveau
zal in werkelijkheid dus nog sterker zijn dan in de hier geconstrueerde mmb.

De raming naar mate van stedelijkheid ten slotte is gebaseerd op de regionale bevolkingsprognose.
Deze is afgeleid van de landelijke bevolkingsprognose en de huidige spreiding van de bevolking over
de gemeenten in Nederland. Bij de prognose is voorzover mogelijk rekening gehouden met concrete
bouwplannen op de korte en middellange termijn. Tevens is rekening gehouden met trends in de
binnenlandse migratie. Deze prognose loopt, zoals in paragraaf 4.3 reeds is vermeld, niet verder dan
2020. De prognose is door het SCP doorgetrokken tot 2030.

De CBS-gegevens geven nu een indeling naar geslacht, leeftijd en huishoudenstype, de SCP-gegevens
een indeling naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau en de regionale gegevens een indeling naar
leeftijd (in drie grovere klassen) en stedelijkheidsgraad. Een benadering van de indeling naar alle vijf
gewenste kenmerken tegelijk is verkregen door de verdeling van de steekproefpersonen via iteratief
proportioneel fitten (IPF, ook wel RAS genaamd) zo goed mogelijk aan te passen aan de drie bekende
randtotalen. De resulterende weegfactoren van de personen kloppen dan dus tegelijkertijd met elk van
de drie ramingen.
Aangezien de woonvoorkeuren op huishoudensniveau tot stand komen, geldt echter nog een vierde
vereiste: de weegfactoren mogen binnen een huishouden niet onderling verschillen. Als dit namelijk
wel zou zijn, zou onduidelijk zijn in welke mate het huishouden meetelt in de mmb. Aan dit laatste
vereiste is voldaan door een variant van iteratief proportioneel fitten te gebruiken, die de weegfac-
toren niet op persoons-, maar op huishoudensniveau aanpast.  Op deze wijze zijn gewichten5

verkregen die zowel op persoonsniveau als op huishoudensniveau bruikbaar zijn.

In de raming van woonvoorkeuren zijn dus naast leeftijd, geslacht en huishoudenstype ook de ontwik-
kelingen in opleidingsniveau en stedelijkheid verdisconteerd. Tabel 6.1 geeft een indruk van de
samenstelling van de mmb in de meest complete variant, waarbij alle vijf prognosecomponenten zijn
meegenomen. De meerwaarde van de mmb, de informatie over combinaties van kenmerken, komt in
deze tabel uiteraard niet tot uitdrukking.
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Tabel 6.1 Aantal en verdeling van zelfstandig wonende 55-plussers in de micromodelbevolking, 2000-2030 (in aantallen x
1.000, in procenten)

2000 2010 2020 2030

aantal 3.550 4.450 5.380 6.080

geslacht
man 45 47 48 48
vrouw 55 53 52 52

leeftijd
55-59 jaar 24 24 23 19
60-64 jaar 20 24  21 20
65-69 jaar 18 17 18 19
70-74 jaar 15 13 17 16
75-79 jaar 12 10 10 12
80-84 jaar 7 7 7 9
$ 85 jaar 4 5  5  5

huishoudenstype
alleenstaand 28 29 30 32
lid van paar met of zonder kinderen 68 68 67 65
overig 4 3 3 3

opleiding
lo 28 20 14 11
lbo/mavo 27 27 24 22
havo/vwo/mbo 30 34 39 42
hbo/wo 15 19 23 25

stedelijkheid
niet 17 17 16 16
weinig 22 23 23 23
matig 21 22 22 22
sterk 24 24 24 24
zeer sterk 17 15 14 14

Bron: CBS (1997); interne notitie SCP (1998); ABF (Primos'98) SCP-bewerking

6.2 Prognose woonsituatie ouderen op basis van de micromodelbevolking, 1994-2030 

In deze paragraaf worden de uitkomsten gepresenteerd van de prognose van de ontwikkeling in de
woonsituatie van ouderen in de periode 1994 tot 2030. De wijze waarop de prognoses zijn uitgevoerd,
is beschreven in paragraaf 6.1. Alvorens op de uitkomsten wordt ingegaan moeten een paar kantteke-
ningen worden gemaakt. 
De hier gehanteerde prognosetechniek is statisch van aard. Dat betekent dat het uitgangspunt van
deze prognose is dat de woonvoorkeuren van ouderen met een zekere leeftijd, geslacht, huishoudens-
vorm, opleidingsniveau en stedelijkheidsgraad van de woonplaats tot 2030, niet veranderen.
Veranderingen in de woonsituatie van ouderen, die uit de prognose naar voren komen, zijn volledig
toe te schrijven aan de veranderende samenstelling van de populatie ouderen. Deze samenstelling kan
wijzigen omdat de verdeling naar leeftijd, geslacht, huishoudensvorm, opleidingsniveau en stedelijk-
heidsgraad van de woonplaats verandert. De input van deze prognose wordt gevormd door deze vijf
persoonsgebonden kenmerken. Voor elk van deze kenmerken is een prognose tot aan 2030 beschik-
baar. In het prognosemodel zijn dus geen trends in woonpreferenties opgenomen. Alleen wanneer
deze trends een duidelijke samenhang met de vijf prognosecomponenten hebben, zijn ze impliciet in
het model meegenomen. Dit is echter niet onderzocht.
Tevens moet erop gewezen worden dat er bij de prognose op geen enkele wijze rekening is gehouden
met ontwikkelingen in het aanbod op de woningmarkt. Ook wordt geen rekening gehouden met
verdelingsprocessen op de woningmarkt. 

Alvorens de uitkomsten van de prognoses te bespreken wordt kort aandacht besteed aan de zelfstan-
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digheidsgraad van ouderen (§ 6.2.1). Vervolgens wordt ingegaan op de ontwikkeling van de woning-
kwaliteit, gebaseerd op de eerder beschreven simulatie van kwaliteitspunten (§ 6.2.2). Daarna komen
aan de orde een aantal woningkenmerken (§ 6.2.3), de eigendomsverhouding (§ 6.2.4), de verhuis-
geneigdheid en woonwensen (§ 6.2.5) en tot slot de gewenste woningvoorraad (§ 6.2.6).

6.2.1 Zelfstandigheidsgraad

De mate waarin ouderen zelfstandig wonen, wordt vooral bepaald door de aanwezigheid en beschik-
baarheid van intramurale woonvoorzieningen, zoals het verzorgingshuis en het verpleeghuis. Het
aanbod hiervan wordt in sterke mate bepaald door het beleid in de gezondheidszorg. Het huidige
streven is om ouderen zoveel mogelijk zelfstandig te laten wonen, waarbij door de thuiszorg aan de
eventueel aanwezige zorgbehoefte wordt voldaan.  

Tabel 6.2 Fracties intramuraal gehuisvest naar leeftijd, 2000-2030, bij gelijkblijvende omvang intramurale capaciteit
(promillage)

55-64 jaar 65-74 jaar $ 75 jaar

2000 6,4 23,4 149,2
2010 5,7 19,0 131,0
2020 5,6 15,4 110,2
2030 5,5 13,8 80,4

Bron: CBS (SCP-bewerking)   

Omdat de hier uitgevoerde prognoses uitsluitend gaan over de zelfstandig wonende bevolking van
55 jaar en ouder, is het van belang te weten hoe groot het aandeel ouderen is dat intramuraal gehuis-
vest is. Hier is er, in navolging van het CBS, van uitgegaan dat het aantal beschikbare plaatsen in
intramurale instellingen niet zal veranderen. Omdat het aantal ouderen in de komende decennia fors
toeneemt, betekent deze veronderstelling dat het aandeel intramuralen fors zal afnemen. Vooral bij de
75-plussers neemt dit aandeel fors af van 15% in 2000 tot 8% in 2030 (zie tabel 6.2).
De kans is niet zo groot dat deze veronderstelling realistisch is. Er is immers een grens aan de
mogelijkheden tot zelfstandig wonen door ouderen met ernstige vormen van fysieke en geestelijke
beperkingen. In een eerdere SCP-publicatie is een raming voor de periode 1996-2015 gemaakt van de
ontwikkeling in het aantal ouderen dat in een intramurale woonvoorziening verblijft. Deze raming is
gebaseerd op een micromodelsimulatie op het gegevensbestand EBB-ouderen en het OII uit 1996. Uit
deze raming is naar voren gekomen dat het aandeel 65-plussers dat intramuraal woont, wel af zal
nemen in de komende jaren van 8,2% naar 7,2%, maar niet zo sterk als het geval is bij de in deze
verkenning gevolgde methode. De capaciteit van de intramurale instellingen zou met bijna een kwart
moeten toenemen tussen 1996 en 2015 om aan de toenemende vraag tegemoet te komen
(zie tabel 6.3).
 
 
Tabel 6.3 Capaciteit van tehuizen voor ouderen bij constante bezettingsgraad en constant gebruik door niet-ouderen ,a

1996 en 2015

gebruik capaciteit in gebruik idem totale bezettings- capaciteit in
$ 65 jaar in 1996 $ 65 jaar in bevolking percentage 2015

1996 2015

verzorgingshuizen 117.000 125.491 141.000 141.500 96 146.500
verpleeghuizen 50.000 55.093 66.000 70.000 98 71.500

totaal tehuizen 167.000 175.584 207.000 211.500 218.000

500 bewoners van verzorgingshuizen en 4.000 bewoners van verpleeghuizen jonger dan 65 jaar.s

Bron: Timmermans et al. (1997)   
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Het is echter niet mogelijk geweest deze raming te herzien en door te trekken tot 2030, het prognose-
jaar in deze verkenning. Als gevolg hiervan is de populatie zelfstandig wonende ouderen in deze
verkenning enigszins overschat. De gevolgen hiervan voor de hier uitgevoerde prognoses zijn echter
beperkt.6

6.2.2 Woningkwaliteit

Alvorens over de kenmerken van de woning te rapporteren, wordt hier ingegaan op woningkwaliteit
in algemene zin. Hiervoor wordt hier gebruik gemaakt van de eerder beschreven simulatie van de
kwaliteitspunten op basis van het woningwaarderingsstelsel (zie § 2.1). Er blijkt een betrekkelijk
grote samenhang te bestaan tussen de kenmerken van de micromodelbevolking - leeftijd, geslacht,
huishoudenssamenstelling, opleidingsniveau en stedelijkheidsgraad - en het aantal kwaliteitspunten.
De verklaarde variantie bedraagt 40%. Met behulp van een regressiemodel, waarin de genoemde
kenmerken zijn opgenomen, is het aantal kwaliteitspunten vervolgens geschat voor 1994 en de
volgende jaren. 

Er worden hier twee prognoses gepresenteerd. In de eerste is alleen rekening gehouden met verande-
ringen in de demografische kenmerken van de ouderenpopulatie, geslacht, leeftijd en huishoudens-
samenstelling. In de tweede prognose wordt tevens rekening gehouden met veranderingen in het
opleidingsniveau van ouderen en in de verdeling van ouderen over gemeenten onderscheiden naar
mate van stedelijkheid. Voor de deelprognoses kan verwezen worden naar hoofdstuk 4 en 5 van deze
verkenning. Het doel van deze dubbele prognose is te laten zien wat voor effect de kenmerken
opleidingsniveau en stedelijkheidsgraad hebben op de verwachte woningkwaliteit van ouderen in
2030.

Tabel 6.4 Gemiddeld aantal kwaliteitspunten (geschat) naar leeftijd en huishoudensvorm, 1994-2030, op basis van
demografische prognose (geslacht, leeftijd, huishoudensvorm)a

1994 2000 2010 2020 2030

alleenstaand 55-64 jaar 124,6 126,7 126,7 126,9 126,7
alleenstaand 65-74 jaar 114,4 116,3 116,8 116,9 117,0
alleenstaand $ 75 jaar 102,9 105,3 105,3 105,6 105,6
meerpersoonshuishouden 55-64 jaar 146,1 146,3 145,8 145,9 145,6
meerpersoonshuishouden 65-74 jaar 132,5 134,1 134,3 133,8 134,0
meerpersoonshuishouden $ 75 jaar 120,9 122,7 122,5 122,7 122,4

totaal 127,5 128,1 128,8 128,2 126,7

Het jaar 1994 is niet helemaal vergelijkbaar met de andere jaren, omdat de weegfactoren niet identiek zijn.a

Bron: CBS (WBO'93) SCP-bewerking   

Tabel 6.5 Gemiddeld aantal kwaliteitspunten (geschat) naar leeftijd en huishoudensvorm, 1994-2030, op basis van totale
prognose (geslacht, leeftijd, huishoudensvorm, opleidingsniveau en stedelijkheidsgraad)a

1994 2000 2010 2020 2030

alleenstaand 55-64 jaar 124,6 129,8 132,8 134,6 134,7
alleenstaand 65-74 jaar 114,4 118,4 123,8 126,9 129,2
alleenstaand $ 75 jaar 102,9 105,7 109,5 114,3 118,1
meerpersoonshuishouden 55-64 jaar 146,1 147,7 149,5 151,1 151,4
meerpersoonshuishouden 65-74 jaar 132,5 135,4 138,9 140,7 142,6
meerpersoonshuishouden $ 75 jaar 120,9 123,4 126,5 130,0 132,3

totaal 127,5 129,4 133,2 135,3 135,7

Het jaar 1994 is niet helemaal vergelijkbaar met de andere jaren, omdat de weegfactoren niet identiek zijn.a

Bron: CBS (WBO'93) SCP-bewerking   
In de prognose die alleen is gebaseerd op de veranderingen in leeftijd, huishoudensvorm en geslacht,
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verandert er weinig in de woningkwaliteit van ouderen tussen 1994 en 2030. Het gemiddeld aantal
kwaliteitspunten daalt iets, vooral tussen 2020 en 2030, als gevolg van een toename van het aandeel
75-plussers in die periode (zie tabel 6.4).
Wanneer het opleidingsniveau en de stedelijkheidsgraad in de prognoses worden meegenomen, is er
bij de totale bevolking van 55 jaar en ouder sprake van een toename van het aantal kwaliteitspunten
met 6% (zie tabel 6.5). Wanneer de verschillende huishoudens- en leeftijdsgroepen apart worden
bekeken, blijkt het aantal punten vooral bij de alleenstaanden forser toe te nemen dan gemiddeld. Het
feit dat het gemiddeld aantal kwaliteitspunten bij de totale bevolking van 55 jaar en ouder niet zo
sterk toeneemt, komt doordat de 75-plussers zwaarder gaan wegen in de loop van de tijd. 
Toch lijkt de toename op het eerste gezicht beperkt. Hierbij moet echter worden bedacht dat één
vierkante meter voor één punt telt in het waarderingsstelsel. Een toename van het gemiddelde met
zeven punten zou er op kunnen duiden dat het totale woonoppervlak met zeven vierkante meter
toeneemt in de komende decennia.   

6.2.3 Woningkenmerken

Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan de aard en bouwwijze van de woning, het aantal
kamers in de woning en de oppervlakte van de woonkamer. Het gaat hier om het huidige en toekom-
stige gebruik van woningen, niet om de woonwensen. 
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Tabel 6.6 Aard en bouwwijze van de woning, 1994-2030, op basis van totale prognose (geslacht, leeftijd,
huishoudensvorm, opleidingsniveau en stedelijkheidsgraad)a

1994 2000 2010 2020 2030

woonvorm voor ouderenb

alleenstaand 55-64 jaar 5 4 4 3 3
alleenstaand 65-74 jaar 16 15 13 12 10
alleenstaand $ 75 jaar 35 33 33 31 30
meerpersoonshuishouden 55-64
jaar 1 1 1 1 1
meerpersoonshuishouden 65-74
jaar 5 5 5 4 4
meerpersoonshuishouden $ 75
jaar 16 15 16 15 16
totaal 10 11 10 10 10

eengezinswoning (geen
alleenstaand 55-64 jaar 29 31 32 32 33
alleenstaand 65-74 jaar 29 31 33 34 35
alleenstaand $ 75 jaar 25 25 27 28 30
meerpersoonshuishouden 55-64
jaar 56 57 58 58 58
meerpersoonshuishouden 65-74
jaar 49 50 52 53 53
meerpersoonshuishouden $ 75
jaar 43 43 45 47 47
totaal 42 42 44 44 44

eengezinswoning (tussenwoning)
alleenstaand 55-64 jaar 25 25 25 25 25
alleenstaand 65-74 jaar 23 23 22 21 20
alleenstaand $ 75 jaar 17 18 18 18 17
meerpersoonshuishouden 55-64
jaar 30 30 30 29 29
meerpersoonshuishouden 65-74
jaar 28 28 27 27 26
meerpersoonshuishouden $ 75
jaar 21 21 20 19 18
totaal 25 25 25 24 23

flat-/etagewoning
alleenstaand 55-64 jaar 46 44 43 43 42
alleenstaand 65-74 jaar 48 47 45 45 45
alleenstaand $ 75 jaar 58 58 56 54 53
meerpersoonshuishouden 55-64
jaar 15 13 13 13 13
meerpersoonshuishouden 65-74
jaar 23 22 21 21 21
meerpersoonshuishouden $ 75
jaar 37 36 35 34 35
totaal 33 33 31 32 33
Het jaar 1994 is niet helemaal vergelijkbaar met de andere jaren, omdat de weegfactoren niet identiek zijn.a

Exclusief intramuraal.b

Bron: CBS (WBO'93) SCP-bewerking

Het aandeel ouderen dat in 1994 in een zelfstandige ouderenwoning woont, bedraagt 10%
(zie tabel 6.6). Volgens de prognose blijft dit aandeel stabiel tot aan 2030. Wordt echter onderscheid
gemaakt tussen de huishoudens- en leeftijdsgroepen, dan komt naar voren dat er bij de meeste
groepen sprake is van een afname van het aandeel. Vooral bij de alleenstaanden is de afname
aanzienlijk. Het totale aandeel blijft gelijk omdat het aandeel oudere ouderen toeneemt. 

Bij de bouwwijze van de woning is onderscheid gemaakt naar eengezinswoningen (vrijstaand,
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2 onder 1 kap, hoek), eengezinswoningen (tussen) en flat-/etagewoningen. Het aandeel ouderen in
(half)vrijstaande eengezinswoningen neemt afhankelijk van de groep met 3% tot 5% toe tussen 1994
en 2030. Dit gaat vooral ten koste van de flat-/etagewoning en in mindere mate van de rijtjeseenge-
zinswoning. Voor de totale woningvoorraad verandert er niet zo veel. Ook hier is de veranderende
leeftijdssamenstelling binnen de totale groep ouderen de oorzaak. 

Tabel 6.7 Gemiddeld aantal kamers en percentage 1-2 kamerwoningen en percentage 5-kamerwoningen of meer, 1994-
2030, op basis van totale prognose (geslacht, leeftijd, huishoudensvorm, opleidingsniveau en stedelijkheidsgraad)a

1994 2000 2010 2020 2030

gemiddeld aantal kamers
alleenstaand 55-64 jaar 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9
alleenstaand 65-74 jaar 3,5 3,6 3,7 3,7 3,8
alleenstaand $ 75 jaar 3,1 3,1 3,2 3,3 3,3
meerpersoonshuishouden 55-64
jaar 4,5 4,6 4,7 4,7 4,7
meerpersoonshuishouden 65-74
jaar 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4
meerpersoonshuishouden $ 75 jaar 3,8 3,9 4,0 4,0 4,1
totaal 3,9 4,0 4,1 4,1 4,1

1- en 2-kamerwoningen (in %)
alleenstaand 55-64 jaar 17 15 14 14 14
alleenstaand 65-74 jaar 21 19 17 17 16
alleenstaand $ 75 jaar 38 37 36 34 32
meerpersoonshuishouden 55-64
jaar 2 1 1 1 1
meerpersoonshuishouden 65-74
jaar 5 4 4 4 4
meerpersoonshuishouden $ 75 jaar 15 13 13 12 12
totaal 13 13 12 12 13

woningen met 5 kamers of meer (in %)
alleenstaand 55-64 jaar 20 23 25 26 27
alleenstaand 65-74 jaar 18 21 24 25 26
alleenstaand $ 75 jaar 12 13 14 16 17
meerpersoonshuishouden 55-64
jaar 46 49 51 54 54
meerpersoonshuishouden 65-74
jaar 34 37 40 42 44
meerpersoonshuishouden $ 75 jaar 25 28 30 33 35
totaal 30 32 34 36 36
Het jaar 1994 is niet helemaal vergelijkbaar met de andere jaren, omdat de weegfactoren niet identiek zijn.a

Bron: CBS (WBO'93) SCP-bewerking   

Het gemiddeld aantal kamers neemt op grond van de prognose licht toe in de komende decennia
(zie tabel 6.7). In de verschillen tussen de leeftijds- en huishoudensgroepen verandert weinig. Deze
ontwikkeling wordt geïllustreerd door een afname van het aandeel woningen met niet meer dan twee
kamers en een toename van het aandeel woningen met vijf kamers of meer. De toename van het aan-
deel grote woningen is groter dan de afname van het aandeel kleine woningen. Dit betekent dat ook
het aandeel vierkamerwoningen licht zal afnemen. Deze ontwikkeling sluit aan bij de eerder voor-
spelde toename van de totale woningkwaliteit.   
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Tabel 6.8 Oppervlakte woonkamer gemiddeld en percentage woonkamers < 30 m  en percentage woonkamers > 40 m ,2 2

1994-2030, op basis van totale prognose (geslacht, leeftijd, huishoudensvorm, opleidingsniveau en stedelijkheidsgraad)a

1994 2000 2010 2020 2030

gemiddelde opp. woonkamer in m2

alleenstaand 55-64 jaar 28,8 29,9 30,6 31,0 31,0
alleenstaand 65-74 jaar 27,6 28,7 29,7 30,3 30,7
alleenstaand $ 75 jaar 26,0 26,8 27,5 28,5 29,5
meerpersoonshuishouden 55-64
jaar 33,2 34,0 34,8 35,4 35,6
meerpersoonshuishouden 65-74
jaar 31,1 31,9 33,0 33,8 34,6
meerpersoonshuishouden $ 75
jaar 29,0 30,1 30,8 31,8 32,4
totaal 30,0 30,8 31,7 32,3 32,6

woonkamers < 30 m  (in %)2

alleenstaand 55-64 jaar 60 56 53 52 51
alleenstaand 65-74 jaar 66 62 57 54 53
alleenstaand $ 75 jaar 72 69 66 61 57
meerpersoonshuishouden 55-64
jaar 44 40 38 35 34
meerpersoonshuishouden 65-74
jaar 53 49 45 42 40
meerpersoonshuishouden $ 75
jaar 61 57 54 50 48
totaal 56 53 50 47 46

woonkamers > 40 m  (in %)2

alleenstaand 55-64 jaar 12 15 17 18 18
alleenstaand 65-74 jaar 11 13 16 17 18
alleenstaand $ 75 jaar 8 9 11 13 15
meerpersoonshuishouden 55-64
jaar 22 25 27 29 30
meerpersoonshuishouden 65-74
jaar 17 20 23 26 28
meerpersoonshuishouden $ 75
jaar 13 16 18 20 23
totaal 15 17 20 22 23
Het jaar 1994 is niet helemaal vergelijkbaar met de andere jaren, omdat de weegfactoren niet identiek zijn.a

Bron: CBS (WBO'93) SCP-bewerking   

Niet alleen het gemiddeld aantal kamers zal toenemen in de komende tijd, ook de oppervlakte van de
woonkamer neemt toe (zie tabel 6.8). Voor alle ouderen tezamen neemt de oppervlakte toe met
2,6 vierkante meter; bij de oudere ouderen met meer dan drie vierkante meter, bij de jongere ouderen
met ruim twee vierkante meter. Het aandeel door ouderen bewoonde woningen met een kleine woon-
kamer neemt aanzienlijk af tussen nu en 2030, het aandeel woonkamers van 40 m  of meer neemt toe. 2

Worden de ontwikkelingen in het aantal kamers en de oppervlakte van de woonkamer samengeno-
men, dan komt naar voren dat de woningen van ouderen in de toekomst ruimer zullen zijn dan nu het
geval is. 

6.2.4 Eigendomsverhouding en woonlasten

De koopsector van de woningmarkt heeft sinds het midden van de jaren tachtig een hoge vlucht
genomen. Niet alleen zijn de prijzen fors gestegen, ook het aandeel van de koopsector in de nieuw-
bouw is fors toegenomen. In paragraaf 2.1 kwam naar voren dat de ouderen nog maar in beperkte
mate hebben gedeeld in de toename van het eigenwoningbezit. Alleen bij de 55-64-jarigen kon al een
toename tussen 1981 en 1994 worden geconstateerd. Voor de komende decennia wordt een forse
toename van het eigenwoningbezit onder ouderen verwacht. Deze verwachting is gebaseerd op het
principe van cohortvervanging. Dit betekent dat de uitgangssituatie van de huidige ouderen anders is
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dan die van de toekomstige ouderen. Toen de huidige ouderen tussen de 35 en 54 jaar oud waren, was
het eigenwoningbezit veel minder gemeengoed dan bij de huidige 35-54-jarigen. Dit betekent dat het
eigenwoningbezit van ouderen in de komende decennia een autonome toename te zien zal geven.
Deze toename als gevolg van cohortvervanging kan in de hier gebruikte prognosemethodiek niet
worden meegenomen. De micromodelsimulatie is een statische prognose, om cohortvervanging mee
te nemen is een dynamisch model nodig. 

De uitkomsten van de hier uitgevoerde prognose laat een forse toename zien van het aandeel
eigenwoningbezit onder ouderen, die vooral in de periode 1994-2010 zal plaatsvinden (zie tabel 6.9).
Na 2010 vlakt de toename iets af. Bij de oudere ouderen blijft de toename nog wat langer doorgaan.
In deze leeftijdscategorie blijft het effect van het toenemende opleidingsniveau langer doorwerken dan
in de jongere leeftijdscategorieën. Wanneer de cohorteffecten ook meegenomen zouden kunnen
worden, zou het aandeel eigenwoningbezit onder ouderen waarschijnlijk nog iets hoger zijn uitgeval-
len. De hier gepresenteerde prognose moet dus als een minimumvariant worden beschouwd.  
  

Tabel 6.9 Eigendomsverhouding, gemiddelde kale huur en gemiddelde verkoopwaarde woning in guldens 1994, 1994-
2030, op basis van totale prognose (geslacht, leeftijd, huishoudensvorm, opleidingsniveau en stedelijkheidsgraad)a

1994 2000 2010 2020 2030

eigen woningbezit (in %)
alleenstaand 55-64 jaar 32 37 41 43 44
alleenstaand 65-74 jaar 26 30 35 38 41
alleenstaand $ 75 jaar 21 23 26 31 34
meerpersoonshuishouden 55-64
jaar 58 61 64 66 67
meerpersoonshuishouden 65-74
jaar 45 49 54 56 59
meerpersoonshuishouden $ 75
jaar 37 39 42 45 47
totaal 40 43 47 49 50

kale huur per maand 
alleenstaand 55-64 jaar 523 535 548 555 556
alleenstaand 65-74 jaar 522 547 568 582 592
alleenstaand $75 jaar 545 570 589 610 629
meerpersoonshuishouden 55-64
jaar 582 598 609 620 625
meerpersoonshuishouden 65-74
jaar 566 582 597 609 620
meerpersoonshuishouden $ 75
jaar 561 585 606 629 652
totaal 552 572 588 601 615

verkoopwaarde woning (x 1.000)
alleenstaand 55-64 jaar 203 206 210 211 211
alleenstaand 65-74 jaar 214 219 228 231 233
alleenstaand $ 75 jaar 202 200 205 213 222
meerpersoonshuishouden 55-64
jaar 252 256 261 265 266
meerpersoonshuishouden 65-74
jaar 234 239 247 253 258
meerpersoonshuishouden $ 75
jaar 233 244 251 260 269
totaal 235 238 243 247 249
Het jaar 1994 is niet helemaal vergelijkbaar met de andere jaren, omdat de weegfactoren niet identiek zijn.a

Bron: CBS (WBO'93) SCP-bewerking   

Het gekochte en het gehuurde prijsvolume zullen de komende decennia iets toenemen (zie tabel 6.9).
Hier wordt uitdrukkelijk geen rekening gehouden met prijsontwikkelingen in de toekomst, de prijzen
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blijven hier constant. Daardoor komt in de voorspelde huur- en koopprijzen de toenemende woning-
kwaliteit tot uiting, die het gevolg is van een verbeterende sociaal-economische positie van ouderen
(zie § 5.3). De ontwikkelingen die hier worden voorspeld, hebben dan ook niets te maken met
ontwikkelingen op de woningmarkt in de komende jaren, maar geven een beeld van de situatie
wanneer de samenstelling van de ouderenpopulatie nu al gelijk zou zijn aan die van 2030.    

Samengevat zal de kwaliteit van woningen bewoond door ouderen, op grond van de hier uitgevoerde
prognose, toenemen tussen 1994 en 2030. Dit is vooral het gevolg van de toename van het aandeel
woningen met vijf kamers of meer en van het aandeel woningen met een grote woonkamer. In samen-
hang hiermee neemt het aandeel eigenwoningbezit onder ouderen aanzienlijk toe tussen 1994 en
2030. 
In dit deel van deze paragraaf is de ontwikkeling in het gebruik beschreven. In het volgende onder-
deel wordt aandacht besteed aan de woonwensen van ouderen die willen verhuizen. Samen met het
gebruik van hen die niet willen verhuizen, wordt de ontwikkeling in de woningbehoefte van ouderen
beschreven. 

6.2.5 Verhuisgeneigdheid, woonwensen en de gewenste woningvoorraad

Tot nu toe is alleen de huidige woonsituatie van de ouderen geprojecteerd op die van de ouderen van
2030. Voor een deel van de ouderen is die niet de gewenste woonsituatie. Zoals in hoofdstuk 3 naar
voren kwam, geeft een deel van de ouderen te kennen dat zij willen verhuizen. Prognose van de
verhuisgeneigdheid met behulp van de micromodelsimulatie laat zien dat het aandeel van de ouderen
dat wil verhuizen, iets toe zal nemen in de komende tijd (zie tabel 6.10). Desondanks blijft het aan-
deel ouderen dat wil verhuizen, laag. Vooral het aandeel ouderen dat beslist wil verhuizen, is zeer
laag te noemen. 

Tabel 6.10 Verhuisgeneigdheid, 1994-2030, op basis van totale prognose (geslacht, leeftijd, huishoudensvorm,
opleidingsniveau en stedelijkheidsgraad)  (in procenten)a

1994 2000 2010 2020 2030

beslist niet
alleenstaand 55-64 jaar 77 76 75 74 74
alleenstaand 65-74 jaar 81 81 81 81 81
alleenstaand $ 75 jaar 88 88 88 87 87
meerpersoonshuishouden 55-64 jaar 85 84 83 83 83
meerpersoonshuishouden 65-74 jaar 84 84 84 84 84
meerpersoonshuishouden $ 75 jaar 86 86 86 86 86
totaal 84 84 83 83 83

eventueel wel/zou wel willen, kan niet vinden
alleenstaand 55-64 jaar 15 16 17 18 17
alleenstaand 65-74 jaar 14 13 13 14 13
alleenstaand $ 75 jaar 7 7 7 8 8
meerpersoonshuishouden 55-64 jaar 11 12 12 13 13
meerpersoonshuishouden 65-74 jaar 12 12 12 12 12
meerpersoonshuishouden $ 75 jaar 10 10 10 10 11
totaal 11 11 12 12 12

beslist wel/heeft al ander huis gevonden
alleenstaand 55-64 jaar 8 8 9 9 9
alleenstaand 65-74 jaar 6 6 6 6 6
alleenstaand $ 75 jaar 5 5 5 5 5
meerpersoonshuishouden 55-64 jaar 5 5 4 4 5
meerpersoonshuishouden 65-74 jaar 5 5 5 5 5
meerpersoonshuishouden $ 75 jaar 5 5 4 4 4
totaal 5 5 5 5 5
Het jaar 1994 is niet helemaal vergelijkbaar met de andere jaren, omdat de weegfactoren niet identiek zijn.a

Bron: CBS (WBO'93) SCP-bewerking   
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In hoofdstuk 4 is een prognose gepresenteerd van de ruimtelijke verdeling van ouderen over
Nederland. Hierbij is maar in beperkte mate rekening gehouden met het verhuisgedrag van ouderen.
De ruimtelijke spreiding van ouderen in de toekomst kan echter worden beïnvloed door het verhuis-
gedrag. Blijft men in dezelfde gemeente wonen, dan verandert er niets aan de ruimtelijke spreiding.
Neemt het aandeel van de ouderen dat buiten de huidige woongemeente wil verhuizen, echter toe dan
kan dit van invloed zijn op de toekomstige spreiding van ouderen. 

Tabel 6.11 Woonvoorkeur huidige gemeente/andere gemeente, 1994-2030, op basis van totale prognose (geslacht,
leeftijd, huishoudensvorm, opleidingsniveau en stedelijkheidsgraad), totaal per huishoudens- en leeftijdsgroep = 100% (
'het buitenland' en 'geen voorkeur' niet in de tabel)a

1994 2000 2010 2020 2030

huidige gemeente
alleenstaand 55-64 jaar 65 61 58 57 57
alleenstaand 65-74 jaar 75 80 66 65 62
alleenstaand $ 75 jaar 82 80 78 76 76
meerpersoonshuishouden 55-64
jaar 66 66 64 65 62
meerpersoonshuishouden 65-74
jaar 75 74 71 69 67
meerpersoonshuishouden $ 75
jaar 82 80 79 79 77
totaal 72 71 67 66 66

andere gemeente
alleenstaand 55-64 jaar 23 25 27 28 28
alleenstaand 65-74 jaar 18 18 21 21 22
alleenstaand $75 jaar 14 16 18 19 20
meerpersoonshuishouden 55-64
jaar 23 22 23 24 24
meerpersoonshuishouden 65-74
jaar 16 17 17 19 20
meerpersoonshuishouden $ 75
jaar 11 12 12 13 15
totaal 19 19 21 22 22
Het jaar 1994 is niet helemaal vergelijkbaar met de andere jaren, omdat de weegfactoren niet identiek zijn.a

Bron: CBS (WBO'93) SCP-bewerking   
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Tabel 6.12 Potentiële verhuisstromen van de ouderen die naar een andere gemeente willen verhuizen, naar
stedelijkheidsgraad, 1994 en 2030, op basis van totale prognose (geslacht, leeftijd, huishoudensvorm, opleidingsniveau
en stedelijkheidsgraad), totaal per huishoudens- en leeftijdsgroep = 100% (excl. 'het buitenland' en 'geen voorkeur')a

stedelijkheid voor en na verhuizing hogere na verhuizing lagere
na verhuizing gelijk mate van stedelijkheid mate van stedelijkheid

1994
alleenstaand 55-64 jaar 6 24 71
alleenstaand 65-74 jaar 21 24 56
alleenstaand $ 75 jaar 26 31 43
meerpersoonshuishouden 55-64
jaar 13 22 66
meerpersoonshuishouden 65-74
jaar 19 22 58
meerpersoonshuishouden $ 75
jaar 29 30 41
totaal 16 24 60

2030
alleenstaand 55-64 jaar 9 28 64
alleenstaand 65-74 jaar 14 32 54
alleenstaand $ 75 jaar 34 37 29
meerpersoonshuishouden 55-64
jaar 13 15 72
meerpersoonshuishouden 65-74
jaar 21 17 61
meerpersoonshuishouden $ 75
jaar 19 36 45
totaal 17 26 58
Het jaar 1994 is niet helemaal vergelijkbaar met de andere jaren, omdat de weegfactoren niet identiek zijn.a

Bron: CBS (WBO'93) SCP-bewerking   

Uit de prognose komt naar voren dat in de toekomst een groter deel van de ouderen naar een andere
gemeente wil verhuizen dan nu het geval is (zie tabel 6.11). De grotere actieradius in het verhuis-
gedrag van hoger  opgeleiden, welke in hoofdstuk 4 al werd aangetoond, komt hier naar voren. Dit
zou erop kunnen wijzen dat de verdeling van ouderen in de toekomst anders zou kunnen verlopen dan
uit de regionale bevolkingsprognose naar voren is gekomen. Daarbij moet er wel op worden gewezen
dat het aandeel ouderen dat wil verhuizen, klein is en dat van dit lage aandeel slechts een vijfde tot
een kwart buiten de gemeente wil verhuizen. Om die reden is het ook niet mogelijk precieze
uitspraken te doen over eventuele wijzigingen in het vestigingspatroon van ouderen. Wel is het
mogelijk de stedelijkheidsgraad van de gewenste en de huidige woongemeente met elkaar te vergelij-
ken. Uit de gegevens in tabel 6.12 komt naar voren dat ouderen die in 1994 hebben aangegeven te
willen verhuizen en die naar een andere gemeente dan de huidige willen verhuizen, vaak naar een
gemeente met een geringere mate van stedelijkheid willen. Vooral de jongere ouderen willen in een
minder stedelijke gemeente wonen. De oudere ouderen willen vaker dan de jongere naar een verge-
lijkbare gemeente met de huidige verhuizen en ook vaker naar een meer stedelijke gemeente. Deze
groep zoekt waarschijnlijk een vergelijkbaar of beter voorzieningenniveau.  
In de prognoses tot 2030 verandert er niet veel in dit patroon. De voorkeur voor een verhuizing naar
een gemeente met een hogere mate van stedelijkheid neemt iets toe. De potentiële verhuisstroom naar
een gemeente met een lagere mate van stedelijkheid neemt iets af, maar blijft wel duidelijk groter dan
die naar gemeenten met een hogere stedelijkheidsgraad.
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Tabel 6.13 Kenmerken woning gewenst door verhuisgeneigde ouderen, 1994 en 2030 (in procenten)a

alleenstaand meerpersoonshuishouden totaal
55-64

jaar 65-74 jaar $ 75 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar $ 75 jaar $ 55 jaar

eengezins geen
tussenwoning 1994 17 10 7 50 27 17 28

2030 22 15 11 55 29 15 28

eengezins
tussenwoning 1994 19 17 18 17 17 17 17

2030 20 14 15 14 12 18 15

flat-/etagewoning 1994 64 73 75 33 57 66 55
2030 58 72 75 31 59 67 57

1 of 2 kamers 1994 15 29 44 3 8 21 15
2030 14 17 36 2 5 17 12

5 kamer of meer 1994 4 1 0 10 4 3 5
2030 4 0 0 11 7 5 6

woonkamer < 30 m 1994 48 66 70 36 48 57 502

2030 42 59 56 27 34 46 41

woonkamer > 40 m 1994 12 8 6 24 16 12 162

2030 18 14 21 33 24 22 23

koopwoning 1994 15 9 6 41 18 10 21
2030 25 19 11 54 27 12 28

ouderenwoning 1994 23 63 79 20 48 72 45
2030 19 58 85 16 44 73 45

Het jaar 1994 is niet helemaal vergelijkbaar met de andere jaren, omdat de weegfactoren niet identiek zijn.a

Bron: CBS (WBO'93) SCP-bewerking   

Behalve de gewenste verhuisrichting is ook de gewenste woning in de analyses betrokken. Uit de
gegevens in tabel 6.13 komt naar voren dat de gewenste bouwwijze van de woning weinig verandert
tussen 1994 en 2030. Net als in 1994 neemt in 2030 de voorkeur voor een flat-/etagewoning toe met
het klimmen der jaren. Vooral bij de alleenstaanden neemt de voorkeur voor een flat-/etagewoning
iets af. De voorkeur voor een (half)vrijstaande eengezinswoning neemt iets toe, vooral bij de
55-64-jarigen. De eengezinstussenwoning wordt iets minder gewild.
De voorkeur voor een kleine woning met niet meer dan twee kamers neemt af, die voor een grote
woning geeft weinig verandering te zien. Anders is het met de oppervlakte van de woonkamer. De
voorkeur voor woningen met een kleine woonkamer neemt duidelijk af. Dit is in elk van de leeftijds-
en huishoudensgroepen het geval. Daartegenover staat dat de wens om naar een woning met een grote
woonkamer te verhuizen aanmerkelijk toeneemt. 
De wens om naar een koopwoning te verhuizen neemt tussen 1994 en 2030 fors toe, vooral in de
leeftijdscategorie tot 75 jaar. 

De wens om naar een speciaal voor ouderen bestemde woning te verhuizen neemt in de leeftijdscate-
gorie tot 75 jaar iets af, daarboven blijft hij min of meer constant. Voor alle verhuisgeneigden
tezamen blijft de voorkeur voor een ouderenwoning constant. Dit heeft te maken met de veranderende
leeftijdsopbouw binnen de ouderen, waarbij de 75-plussers, waarvan een ruime meerderheid kiest
voor een ouderenwoning, in aandeel toenemen.  
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Tabel 6.14 Kenmerken gewenste woningvoorraad , 1994 en 2030 (in procenten)a b

alleenstaand meerpersoonshuishouden totaal
55-64 jaar 65-74 jaar $ 75 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar $ 75 jaar $ 55 jaar

eengezins geen
tussenwoning 1994 27 26 24 56 36 39 40

2030 30 32 28 59 49 43 42
eengezins
tussenwoning 1994 24 22 17 28 26 21 24

2030 24 18 16 27 24 18 22

flat-/etagewoning 1994 50 52 60 17 29 40 36
2030 46 50 56 15 27 39 37

1 of 2 kamers 1994 17 23 40 2 6 17 14
2030 13 16 34 1 4 14 13

5 kamer of meer 1994 16 15 11 40 28 22 25
2030 19 22 15 47 38 30 30

woonkamer < 30 m 1994 58 66 72 42 52 62 562

2030 50 53 58 33 39 49 46

woonkamer > 40 m 1994 12 10 7 23 17 13 162

2030 18 18 15 30 28 23 23

koopwoning 1994 31 23 20 56 41 35 38
2030 43 39 32 66 55 44 48

ouderenwoning 1994 10 26 40 4 13 25 17
2030 7 20 38 4 11 24 17

Gewenste woningvoorraad is samengesteld uit de woningvoorraad van niet-verhuisgeneigden en de woningena

gewenst door verhuisgeneigden (excl. geen voorkeur).
Het jaar 1994 is niet helemaal vergelijkbaar met de andere jaren, omdat de weegfactoren niet identiek zijn.b

Bron: CBS (WBO'93) SCP-bewerking   

Wanneer de woningen gewenst door de ouderen die willen verhuizen, worden opgeteld bij de
woningen van ouderen die niet willen verhuizen, ontstaat de gewenste woningvoorraad. Hierbij
worden de woningen van verhuisgeneigde ouderen die geen voorkeur uitspreken, buiten beschouwing
gelaten.  
De gewenste woningvoorraad kan als een behoeftemeting worden beschouwd. Net als bij de cijfers
over het huidige en toekomstige gebruik van de woningvoorraad zijn er geen grote verschillen tussen
1994 en 2030 in de wensen voor de bouwwijze van de woning. Bij geen van de leeftijds- en huishou-
densgroepen treden grote verschillen op. Dit is wel het geval bij het aandeel woningen met vijf
kamers of meer. De behoefte hieraan neemt duidelijk toe bij de ouderen. Bij de oppervlakte van de
woonkamer is de behoefteverandering nog groter. De behoefte aan kleine woonkamers neemt fors af
en aan grote woonkamers neemt toe. Ook de behoefte aan koopwoningen neemt toe. De behoefte aan
woningen speciaal geschikt voor ouderen blijft constant.   

Samengevat leiden de woonwensen ertoe dat het aandeel ouderen dat buiten de huidige woongemeen-
te wil verhuizen, iets zal toenemen de komende decennia, waarbij men gericht is op gemeenten met
een grotere mate van stedelijkheid. Daarnaast verschuiven de woonwensen in de richting van wonin-
gen met grote woonkamers en in de richting van koopwoningen. Voor het overige veranderen de
woonwensen niet zoveel. 

6.3 De prognose her(over)wogen; sociaal-culturele ontwikkelingen en wonen

De uitkomsten van de prognose, die in de vorige paragraaf zijn gepresenteerd, zijn, zoals eerder
vermeld, het resultaat van een statische herweging van de woonsituatie van ouderen op dit moment.
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Hierbij is gebruik gemaakt van demografische prognoses en de prognose van het opleidingsniveau
van ouderen. De andere sociaal-culturele factoren die in hoofdstuk vijf zijn beschreven, zijn daarbij
niet betrokken. In deze paragraaf wordt een kwalitatieve beschouwing gegeven over de mogelijke
gevolgen van deze sociaal-culturele factoren op het toekomstig woongedrag van ouderen. Alvorens
echter de niet in het micromodel opgenomen sociaal-culturele factoren aan de orde te stellen, wordt
kort ingegaan op de rol van het opleidingsniveau in de prognose.

6.3.1 Rol van het opleidingsniveau

In de prognoses op grond van de micromodelsimulatie is een belangrijke rol weggelegd voor de
ontwikkeling van het opleidingsniveau van ouderen. Uit onderzoek naar de zorgbehoefte kwam naar
voren dat het opleidingsniveau een belangrijke voorspellende waarde heeft voor het gebruik van zorg-
en woonvoorzieningen door ouderen. Hier is naar voren gekomen dat het opleidingsniveau een sterke
samenhang vertoont met woningkwaliteit. Het opleidingsniveau blijkt ook een belangrijke factor te
zijn in de sociaal-economische positie van ouderen (zie § 5.3), die weer bepalend is voor de wijze
waarop mensen invulling kunnen geven aan hun woonaspiraties. Het gebruik van het opleidings-
niveau als voorspeller voor de toekomstige woonsituatie van ouderen ligt echter meer voor de hand
dan dat van de sociaal-economische positie. Dit komt doordat de prognose van de ontwikkeling in het
opleidingsniveau van ouderen veel meer betrouwbaar is dan die van de sociaal-economische status,
omdat het opleidingsniveau van de ouderen van de toekomst in veel gevallen op dit moment al vast-
ligt. De sociaal-economische positie is veel meer omgeven door onzekere externe factoren.
Het opleidingsniveau geeft niet alleen informatie over de woningsituatie, maar ook over een aantal
andere sociaal-culturele kenmerken van ouderen. Er blijkt een duidelijke samenhang te zijn met de
mate waarin ouderen fysieke beperkingen ondervinden, waardoor het gebruik van zorgvoorzieningen
wordt beïnvloed (§ 5.2) . Ook blijkt er een samenhang te zijn tussen het opleidingsniveau en wijze
waarop ouderen hun vrije tijd invullen (§ 5.5). Tot slot blijkt er een samenhang te zijn tussen het
opleidingsniveau en de beleving van sociale onveiligheid (§ 5.6). Opleidingsniveau zegt al met al veel
over de manier waarop ouderen hun leven inrichten. Daarnaast kan verwacht worden dat een
toenemend opleidingsniveau ertoe leidt dat ouderen meer voor zichzelf op kunnen komen, beter in
staat zijn hun zaken te regelen, kortom meer geëmancipeerd in het leven zullen staan. 

Voor de toekomst is het echter maar de vraag of het verband tussen het opleidingsniveau en sociaal-
culturele kenmerken van ouderen in stand zal blijven. Het behalen van een bepaald niveau van oplei-
ding heeft niet alleen te maken met de intellectuele vermogens, maar ook met de kansen die mensen
in het leven gehad hebben om een bepaalde opleiding te volgen. De toekomstige ouderen hebben veel
meer mogelijkheden gehad om hun leervermogen te benutten dan de huidige. Anders gezegd betekent
dit dat er onder de huidige ouderen met een lage opleiding veel mensen zijn, die met de huidige leer-
kansen een aanzienlijk hoger opleidingsniveau zouden hebben bereikt. Het is dus de vraag of de
hoger opgeleiden onder de huidige ouderen een duidelijke elitegroep vormen, die een andere
invulling geeft aan het leven dan de grote groep hoger opgeleide ouderen in de toekomst. Er is echter
geen inzicht in de mogelijke veranderende invloed van het opleidingsniveau op de leefomstandig-
heden van ouderen. 
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Tabel 6.15 Gemiddeld aantal kwaliteitspunten naar een aantal kenmerken in een variantieanalyse (Anova), 1994
(werkelijke en gecorrigeerde percentages)

35-54 jaar gecorrigeerd $ 55 jaar gecorrigeerd
werkelijk werkelijk

algemeen gemiddelde leeftijd 144 144 126 126
35-39 jaar 138 138
40-44 jaar 146 143
45-49 jaar 147 146
50-54 jaar 145 150

 55-59 jaar 142 132
60-64 jaar 137 131
65-69 jaar 129 128

 70-74 jaar 122 124
$ 75 jaar 108 118
èta/bèta 0,09 0,10 0,32 0,14

omvang huishouden
1 persoon 106 115 107 115
2 personen 140 140 136 132
3 personen 146 146 148 139
4 personen 158 155 152 142
$ 5 personen 164 161 154 144
èta/bèta 0,48 0,37 0,41 0,24

opleiding
      lager 113 123 109 115

lbo/mavo 135 134 123 122
havo/vwo/mbo 146 144 133 131

 hbo 155 154 152 147
wo 157 165 164 164
èta/bèta 0,27 0,27 0,38 0,31

stedelijkheid
      zeer sterk 107 113 97 100
 sterk 141 141 124 123

matig 152 150 132 131
weinig 159 156 139 139
niet 162 159 142 142
èta/bèta 0,49 0,41 0,42 0,38
R  0.456 0,4192

Bron: CBS (WBO'93) SCP-bewerking   

Hier wordt een poging gedaan een tipje van de sluier op te lichten door het verband tussen opleidings-
niveau en woningkwaliteit van de huidige ouderen te vergelijken met het verband dat gevonden wordt
bij de 35-54-jarigen. In tabel 6.15 staan de resultaten van een variantie-analyse met het aantal kwali-
teitspunten als afhankelijke variabele. Hieruit komt naar voren dat het verband tussen het hoogst
behaalde opleidingsniveau en de woningkwaliteit bij de ouderen sterker is dan bij de 35-54-jarigen.
Wanneer echter wordt gecorrigeerd voor demografische kenmerken (leeftijd, omvang huishouden en
stedelijkheidsgraad van de woongemeente), worden de verschillen kleiner. Zowel bij de ouderen als
bij de jongeren blijkt er na correctie een betrekkelijk sterk verband te bestaan tussen opleidingsniveau
en woningkwaliteit. Op basis van deze analyse kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat
ook in de toekomst het opleidingsniveau een belangrijke rol zal spelen in de verschillen in woning-
kwaliteit tussen ouderen.

6.3.2 Validiteit en wonen

De relatie tussen validiteit en wonen komt tot uiting in de wijze waarop ouderen de woonsituatie
aanpassen aan de verminderende validiteit. Dit kan betekenen dat er aanpassingen aan de woning
moeten plaatsvinden, dat men naar een andere woning moet omzien of dat men in een intramurale
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instelling moet gaan wonen. 
Op de ontwikkeling in het gebruik van intramurale voorzieningen is in paragraaf 6.2.1 al kort inge-
gaan. Uit de ramingen die door het SCP (Timmermans et al. 1997) zijn uitgevoerd, komt naar voren
dat de behoefte aan intramurale voorzieningen in de komende decennia zal toenemen, met 1,5%
jaarlijks tussen 1996 en 2015. De ramingen lopen niet verder dan 2015, waardoor de gevolgen van de
dubbele vergrijzing die vooral na 2020 plaatsvindt, niet zijn verwerkt. Verwacht kan worden dan
vanaf 2020 de behoefte aan intramurale voorzieningen sterk zal toenemen. Er zijn immers grenzen
aan de substitutie in de relatie tussen zorg en wonen. 
De aard van de intramurale voorzieningen zal wel sterk veranderen in de komende decennia. Vooral
de woonkwaliteit in de verpleeghuizen zal toenemen, waarbij de eenpersoonskamer standaard zal
worden. De kans is groot dat nog veel meer dan nu het geval is, de scheidslijnen tussen intramuraal
en zelfstandig wonen zullen vervagen. In principe is het mogelijk alle ouderen ongeacht hun mate
van beperking zelfstandig te laten wonen. De feitelijke mogelijkheden zijn echter sterk afhankelijk
van de ontwikkelingen in de zorgsector in de komende decennia. De demografische verhouding
tussen jongeren en ouderen verandert sterk de komende tijd. Het aandeel 55-plussers in de bevolking
neemt toe van 23% in het midden van de jaren negentig tot 36% in 2030. De verhouding tussen
potentieel zorgbehoevenden en potentiële zorgverleners verandert dus drastisch. Het is daarom waar-
schijnlijk dat er in de komende decennia steeds meer gezocht zal worden naar vormen van zorgver-
lening, die minder arbeidsintensief zijn dan nu het geval is. Daarnaast is het waarschijnlijk dat de
informele hulp die ouderen met beperkingen kunnen verwachten, in omvang af zal nemen. De
ouderen van 2030 hebben minder kinderen dan de ouderen van nu en deze kinderen (vooral de
vrouwen) zullen vaker dan nu betaalde arbeid verrichten en daardoor minder tijd hebben voor
hulpverlening aan ouders. 

De kans is aanwezig dat de intensiteit van de zorgverlening meer langs sociaal-economische scheids-
lijnen zal gaan lopen. Ouderen met veel bestedingsruimte zullen bij een toenemende krapte op de
markt van zorgverlening, eerder geneigd en in staat zijn commerciële zorg te kopen. Armere ouderen
zouden dan meer aangewezen zijn op informele hulp en minder intensieve, collectief gefinancierde
hulp. De verwachtingen ten aanzien van de sociaal-economische positie van ouderen zijn echter niet
zo hoog gespannen (zie § 5.3), dat de commerciële zorgmarkt een groot deel van de ouderenzorg zal
kunnen overnemen.  

De toekomstige krapte op de markt van zorgverlening zou ertoe kunnen leiden dat er meer vormen
van zorgverlening voor en door de ouderen zelf ontstaan. Ouderen zouden bij elkaar kunnen gaan
wonen, zoals nu al sporadisch gebeurt in de vorm van groepswonen voor ouderen. Ook zouden
ouderen die dicht bij elkaar wonen, elkaar kunnen gaan ondersteunen. De omvang van het aandeel
ouderen in de bevolking neemt aanzienlijk toe, waardoor het aandeel ouderen op het niveau van de
woonbuurt ook aanzienlijk zal toenemen. Wellicht ligt hierin een kans ligt voor informele zorgver-
lening op buurtniveau. Zeker wanneer dit samen zou gaan met een verder afnemende arbeidspartici-
patie onder jongere ouderen, is de kans hierop groot (zie § 5.4). 
Daartegenover staat dat de ouderen de afgelopen jaren steeds mobieler zijn geworden en een steeds
grotere differentiatie in het activiteitenpatroon laten zien. Deze ontwikkeling zal naar verwachting in
de toekomst niet afzwakken (zie § 5.5). De gerichtheid van de ouderen op de eigen woonbuurt zal
daardoor verder afnemen. Het relatienetwerk van ouderen zal meer dan nu het geval is, ruimtelijk
gespreid zijn.   

Uit het vorenstaande zou de conclusie kunnen worden getrokken dat er grote problemen in de toe-
komst ontstaan bij de hulp- en zorgverlening aan ouderen. De kans is in ieder geval groot dat
voorzieningen waar wonen en zorg worden gecombineerd, dermate schaars worden dat deze alleen
beschikbaar zijn voor ouderen met een ernstige mate van beperking. Anders gezegd, ouderen moeten
langer dan nu het geval is, zelfstandig blijven wonen.  
Daardoor zullen er in de toekomst hogere eisen gesteld worden aan de woning dan op dit moment
gebruikelijk is. De behoefte aan voor ouderen geschikte woningen zal verder toenemen. In de periode
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tot 2015 neemt de behoefte aan ouderenwoningen met 1% per jaar toe en de behoefte aan aanleun-
woningen en wozoco's met 1,7% per jaar (Timmermans et al. 1997). Lang niet alle ouderen met
beperkingen zullen in een specifiek voor ouderen gebouwde woning kunnen wonen. In de eerste
plaats komt dit doordat verwacht wordt dat de totale bouwproductie de komende decennia zal afne-
men. De toevoegingen aan de woningvoorraad als aandeel van de totale voorraad zullen afnemen. In
de tweede plaats bestaat het leeuwendeel van de nieuwbouw uit gewone woningen, meestal met een
relatief hoge kwaliteit in nieuw te vormen wijken. De woonvoorkeur van ouderen gaat in de regel
juist niet uit naar deze nieuwe wijken. De meeste ouderen met een verhuiswens willen binnen hun
huidige woonbuurt blijven. De verwachting is dat het volume van de sloop/vervangende nieuwbouw
onder invloed van de herstructurering van bestaande wijken, toe zal nemen in de komende jaren. Dit
zal echter niet voldoende zijn om de vraag naar specifieke ouderenwoningen te kunnen bevredigen. 
Dit alles zal ertoe leiden dat de vraag naar aanpassing van de bestaande woning sterk zal toenemen in
de komende decennia. Voor de periode tot 2015 wordt een toename van kleine woningaanpassingen
verwacht van 1,3% per jaar en van grote woningaanpassingen met 2,4% per jaar (Timmermans et al.
1997). De meest essentiële aanpassing betreft het toegankelijk maken van de woning zonder traplo-
pen en het beperken van het traplopen in de woning zelf. Moeite met traplopen is de meest en de eerst
voorkomende beperking die ouderen ervaren. Tweederde van de 65-plussers heeft geen moeite met
dagelijkse handelingen. Van degenen die wel problemen hebben, heeft bijna iedereen moeite met
traplopen. In veel gevallen zal een verhuizing naar een flatwoning die bereikbaar is met een lift, tot
de mogelijkheden behoren. Gezien de ontwikkelingen in de woonwensen van ouderen zal er in de
toekomst ook steeds vaker naar gestreefd worden de eengezinswoning aan te passen. Een zeer groot
deel van deze woningen is door middel van een traplift geschikt te maken voor bewoning door
ouderen.   

Afsluitend kan gesteld worden dat de validiteit van mensen een steeds belangrijkere factor zal worden
op de woningmarkt. Niet iedereen met ernstige vormen van beperkingen zal in een (semi-)intramu-
rale vorm van huisvesting kunnen worden opgevangen. In veel gevallen wil men dat ook niet. De
druk op de beperkte voorraad specifieke ouderenwoningen zal groot worden en daarmee zal de aan-
dacht voor aanpassing van de reguliere woningvoorraad de komende decennia centraal komen te
staan in de discussie over vergrijzing en woningmarkt. 

6.3.3 Sociaal-economische positie en wonen  

De relatie tussen wonen en de sociaal-economische positie wordt gevormd door de woonlasten. De
hoogte van de woonlasten wordt in sterke mate bepaald door de eigendomsverhouding. Dit is vooral
bij ouderen het geval. Een belangrijk deel van de ouderen die een eigen woning bezitten, heeft relatief
lage woonlasten, omdat de hypotheeklasten na verloop van tijd reëel zijn gedaald of omdat de hypo-
theek al is afgelost. Hierbij wordt dan wel uitgegaan van de zogenoemde 'out of pocket' uitgaven -
directe uitgaven - en niet van de 'opportunity costs' - de uitgaven op basis van het rendement van het
opgebouwde vermogen -. Ouderen met een eigen (al dan niet afbetaalde) woning houden relatief meer
vrij besteedbaar inkomen over dan ouderen in een huurwoning met een vergelijkbaar inkomen. Het
aandeel ouderen met een eigen woning neemt aanzienlijk toe in de komende decennia. Op basis
hiervan kan de verwachting worden uitgesproken dat de financiële mogelijkheden van ouderen
gemiddeld genomen kunnen toenemen.
Aan de andere kant is financiële positie van ouderen die in een huurwoning wonen, op dit moment
relatief slecht. De huurlasten zijn de afgelopen jaren fors gestegen, waardoor in 1994 een op de drie
huurders meer dan een kwart van het netto-inkomen aan woonlasten moet betalen. Hierbij is uitge-
gaan van de nettowoonlasten, dat wil zeggen dat al rekening is gehouden met de huursubsidie die
men kan ontvangen. Eenderde van de huurders van 55 jaar en ouder ontvangt in 1994 huursubsidie.
Bij de alleenstaanden van 65 jaar en ouder bedraagt dit aandeel zelfs de helft. 

Er lijkt steeds meer samenhang te ontstaan tussen de sociaal-economische positie van de ouderen en
de eigendomsverhouding. Aan de ene kant staan de hurende ouderen, die de relatief hoge woonlasten
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jaar op jaar zien toenemen. Dit is niet alleen het gevolg van de jaarlijkse huurverhogingen, maar ook
van de relatief hoge huurprijzen van de woningen die speciaal voor ouderen zijn bestemd. Dat zijn
vaak relatief nieuwe woningen, die per definitie duurder zijn dan oudere woningen. 
Aan de andere kant bevinden zich de oudere eigenaren-bewoners, die niet alleen relatief lage woon-
lasten hebben, maar in veel gevallen ook nog eens een flink vermogen in de woning hebben opge-
bouwd. Het is mogelijk dit vermogen voor andere bestedingen dan de woning in te zetten. De woon-
lasten stijgen dan weliswaar als gevolg van de stijgende hypotheeklasten, maar men houdt extra
bestedingsruimte over. 
  
De conclusie van de toekomstverkenning ten aanzien van de sociaal-economische positie van ouderen
(§ 5.3) luidde dat de inkomensontwikkeling bij ouderen positief kan zijn, maar dat er voldoende rede-
nen zijn om een al te groot optimisme te temperen. Wanneer er inderdaad sprake is van een toename
van het besteedbaar inkomen en/of het vrij opneembaar vermogen van ouderen, is het de vraag waar-
aan deze inkomsten worden besteed. In de prognoses van het CPB wordt ervan uitgegaan dat het
aandeel van de extra inkomsten dat aan wonen wordt besteed, constant blijft (multiplier = 1)
(CPB 1996). Dit betekent dat de toename van de woningkwaliteit, voorzover dit in de prijs tot uiting
komt, afhankelijk is van de toename van het inkomen. Het aandeel van de woonuitgaven in het
inkomen blijft gelijk. Het is natuurlijk ook mogelijk dat de welvaartsstijging minder dan evenredig bij
het wonen terechtkomt. Men zou kunnen kiezen voor andere bestedingen dan het wonen. Voor
ouderen zouden dit weleens min of meer gedwongen bestedingen kunnen zijn aan het inkopen van
zorgvoorzieningen. Wanneer de in het vorige onderdeel van deze paragraaf genoemde schaarste op de
zorgmarkt bewaarheid wordt, zullen de kosten van de zorg omhoog gaan. Waar deze kosten voor
mensen met een laag inkomen waarschijnlijk wel worden afgedekt, zal dit voor ouderen met een
hoger inkomen of voor ouderen die meer willen dan het standaardzorgpakket, tot aanzienlijke extra
kosten kunnen leiden. Het is dus niet zeker dat wanneer de inkomenspositie van ouderen verbetert, dit
besteed zal worden aan het wonen. 

Er is geen onderzoek gedaan naar de relatie tussen de eigendomsverhouding op de woningmarkt en
de inkomens- en pensioensituatie van ouderen. Het is echter waarschijnlijk dat er een duidelijke
samenhang bestaat tussen pensioenopbouw en eigenwoningbezit. Mensen met een inkomen dat hoog
genoeg is om een woning te kopen, hebben meestal vast werk en daardoor ook een goede pensioen-
opbouw.
Voor de woningmarkt betekent dit onderscheid dat er in de toekomst waarschijnlijk een vrij omvang-
rijke groep ouderen zal zijn die afhankelijk is van de overheid om in de eigen woonbehoefte te
kunnen voorzien. De verwachting is wel dat het aandeel van de ouderen dat tot deze groep behoort,
kleiner zal worden in de komende decennia. Of dit ook voor het aantal ouderen opgaat, valt te
betwijfelen, gezien de sterke toename van het totale aantal ouderen. Deze ouderen zijn vooral aange-
wezen op sociale verhuurders, die in de toekomst dus steeds meer te maken krijgen met een specifieke
woningvraag van ouderen. Een belangrijk deel van de huurwoningen zal, voorzover dat al niet het
geval is, geschikt gemaakt moeten worden voor ouderen. Samenwerking tussen zorgaanbieders en
sociale verhuurders ligt daarbij in het verschiet.  
Daar staat tegenover dat er een toenemend aandeel ouderen is dat geen ondersteuning van de over-
heid nodig heeft. Deze groep heeft zelf ook meer financiële mogelijkheden om de woning aan te
passen aan de eventueel aanwezige beperkingen. Zijn er in de huursector voldoende mogelijkheden
om ouderen in voor hen geschikte woningen te huisvesten, in de koopsector is dit aanbod echter
nauwelijks aanwezig, waardoor oudere eigenaren-bewoners die hun woonsituatie willen aanpassen
aan de beperkingen die zij ondervinden, zijn aangewezen op de huursector. Verwacht moet worden
dat de kopersmarkt van vermogende ouderen in de toekomst zal worden aangeboord. Comfortabele
koopappartementen al dan niet gecombineerd met bepaalde voorzieningen voor ouderen zullen de
komende decennia een groter marktaandeel krijgen. Op dit moment vindt al een dergelijke ontwikke-
ling plaats, zij het dat dit vooral de top van de markt betreft. Ook voor de modale eigenaar-bewoner
zullen naar verwachting bereikbare woningen op de markt komen. Als dit niet gebeurt, ontstaat er
een hevige concurrentie rond de ouderenwoningen in de huursector, waarbij de kans aanwezig is dat
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de minder bedeelde, hurende ouderen uiteindelijk het nakijken hebben.   

6.3.4 Arbeidsparticipatie en wonen 

Uit de toekomstverkenning komt geen eenduidig beeld naar voren omtrent de ontwikkeling van de
arbeidsparticipatie. De onlangs geconstateerde omslag in de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie
in de richting van een hogere mate van arbeidsdeelname onder ouderen, hoeft niet noodzakelijkerwijs
op een trendbreuk te duiden. Er zijn goede argumenten aanwezig om te veronderstellen dat de afname
van de arbeidsparticipatie verder door zal zetten. Waarschijnlijk zullen beide ontwikkelingen zich
voordoen, waarbij een deel van de ouderen langer zal doorwerken dan nu het geval is en een deel
vervroegd uit zal treden. 

De samenhang tussen arbeidsparticipatie en wonen komt op twee manieren tot uiting. 
Aan de ene kant via het inkomen en aan de andere kant via het wel/niet gebonden zijn aan betaalde
arbeid. Ouderen die betaalde arbeid verrichten, hebben over het algemeen een hoger inkomen dan
ouderen die eerder uit het arbeidsproces zijn getreden. Dit laatste kan zowel het gevolg zijn van
vrijwillige (VUT/pensioen) als van onvrijwillige (WW/WAO) vervroegde uittreding. De gegevens in
tabel 6.16 illustreren dit. Werkende ouderen hebben een aanzienlijk hoger inkomen dan niet-
werkenden. Binnen de niet-werkende ouderen is er een vrij groot verschil in inkomen tussen onvrij-
willig niet-werkenden en ouderen die vrijwillig niet meer werken. Deze inkomensverschillen vertalen
zich in de woningkwaliteit. Werkende ouderen wonen in woningen met het hoogste aantal kwaliteits-
punten, ouderen die onvrijwillig de arbeidsmarkt hebben verlaten, wonen in woningen met het laagste
aantal kwaliteitspunten.

Tabel 6.16 Gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen en gemiddelde woningkwaliteit naar leeftijd,
huishoudenssamenstelling en positie op de arbeidsmarkt, 55-64-jarigen, 1994

alleenstaand meerpersoonshuishouden totaal
55-59 jaar 60-64 jaar 55-59 jaar 60-64 jaar 55-64 jaar

besteedbaar huishoudensinkomen
(gemiddeld in guldens per jaar)

werkend 36.800 39.000 54.600 54.700 52.300
onvrijwillig niet-werkend
(WW/WAO) 21.000 22.500 28.600 32.400 29.100
vrijwillig niet-werkend
(VUT/pensioen) 25.800 27.200 33.300 39.700 36.000

aantal woningkwaliteitspunten
(gemiddeld) 

werkend 119 129 155 156 151
onvrijwillig niet-werkend
(WW/WAO) 105 110 137 135 126
vrijwillig niet-werkend
(VUT/pensioen) 121 119 147 145 138

Bron: CBS (WBO'93) SCP-bewerking   

Voorzover een toenemende arbeidsparticipatie leidt tot een hoger inkomen van ouderen, zal er ruimte
ontstaan voor een grotere toename van de woningkwaliteit dan in de hier uitgevoerde prognoses
wordt voorzien. Ook kan het op latere leeftijd uittreden uit het arbeidsproces ertoe leiden dat pas op
hogere leeftijd besloten wordt naar een andere woning om te zien. Vaak zal de mogelijke verhuizing
dan in het teken staan van aanpassing aan de gevorderde leeftijd en de eventueel aanwezige beper-
kingen.

De bewegingsvrijheid op de woningmarkt wordt beïnvloed door het wel of niet verrichten van
betaalde arbeid. Ouderen die niet zijn gebonden aan werk, hebben een grotere vrijheid in de keuze
van de woonplaats. 
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Ouderen die op jongere leeftijd ophouden met werken, hebben de mogelijkheid een extra stap in de
wooncarrière te maken. Men is niet meer gebonden aan de werkplek en kan dus een vrije keuze
maken omtrent een eventueel toekomstige woonplaats. Omdat men in de meeste gevallen relatief
gezond is, staat een verhuizing in het teken van verbetering van de woonsituatie. Hierbij hoeft het
niet alleen om de woning te gaan, maar kan ook de woonomgeving een belangrijke reden zijn om te
verhuizen. Vooral bij deze groep kan de zogenoemde pensioenmigratie optreden. Ouderen verhuizen
dan vooral van de meer verstedelijkte naar minder verstedelijkte gebieden. In dat kader wordt in
navolging van de 'sunbeltmigratie' die in Amerika een hoge vlucht heeft genomen, wel van
'Drentenieren' gesproken. Uit de analyse van het verhuisgedrag in hoofdstuk 3 komt dit verschijnsel
echter niet duidelijk naar voren. Om beter inzicht te krijgen in hoeverre deze ontwikkelingen
optreden, is een verhuisanalyse uitgevoerd voor de 55-64-jarigen met de positie op de arbeidsmarkt
als onderscheidend kenmerk (zie tabel 6.17).  

Tabel 6.17 Verhuisgeneigdheid en richting van de gewenste verhuizing naar leeftijd, huishoudenssamenstelling en positie
op de arbeidsmarkt, 55-64-jarigen, 1994

alleenstaand meerpersoonshuishouden totaal
55-59 jaar 60-64 jaar 55-59 jaar 60-64 jaar 55-64 jaar

gerealiseerde verhuizingen
werkend 14,7 18,7 9,5 11,4 10,7
onvrijwillig niet-werkend
(WW/WAO) 23,8 18,6 13,1 12,4 15,6
vrijwillig niet-werkend
(VUT/pensioen) 21,3 18,5 8,2 10,8 12,7

is naar andere woongemeente verhuisd
(% van de verhuisden) 

werkend 42,0 21,1 30,8 39,5 33,5
onvrijwillig niet-werkend
(WW/WAO) 23,7 18,7 20,1 24,4 21,8
vrijwillig niet-werkend
(VUT/pensioen) . 38,2 28,7 43,2 35,5

verhuisgeneigdheid (% dat beslist of
eventueel wil verhuizen)

werkend 23,2 15,7 14,7 16,7 16,0
onvrijwillig niet-werkend
(WW/WAO) 26,8 19,1 16,7 16,2 18,7
vrijwillig niet-werkend
(VUT/pensioen) 22,7 23,1 13,1 15,8 17,3

wil naar andere dan de huidige
woongemeente verhuizen (% van de
verhuisgeneigden) 

werkend 28,0 33,7 30,5 32,7 30,7
onvrijwillig niet-werkend
(WW/WAO) 15,4 20,2 17,7 18,9 17,9
vrijwillig niet-werkend
(VUT/pensioen) 16,7 36,9 24,1 29,6 29,9

Bron: CBS (WBO'93) SCP-bewerking   

Een opvallende uitkomst van deze analyse is dat jongere ouderen die onvrijwillig niet meer deelne-
men aan het arbeidsproces, vaker verhuizen en vaker willen verhuizen dan de andere ouderen. De
oorzaak hiervan kan enerzijds gezocht worden in de verminderde validiteit van de ouderen die
arbeidsongeschikt zijn, anderzijds in de sterke afname van het inkomen die het gevolg is van arbeids-
ongeschiktheid of werkloosheid. Men is gedwongen de woonsituatie aan te passen. 
Het gedwongen karakter van de verhuizing leidt ertoe dat deze groep ouderen niet snel geneigd is
over langere afstand te verhuizen. Vaak is de tijd om een andere woning te zoeken beperkt, omdat
calamiteiten als werkloosheid en arbeidsongeschiktheid zich vrij plotseling voordoen. Tevens was
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men waarschijnlijk helemaal niet van plan te verhuizen, wanneer de positie op de arbeidsmarkt niet
was veranderd. 

Ouderen die nog werken of vrijwillig uit het arbeidsproces zijn gestapt, verhuizen vaker en willen
vaker verhuizen over een grotere afstand. Bij de werkende ouderen zal dit het gevolg kunnen zijn van
een verandering van baan of verandering van de locatie van het werk. Bij de vrijwillig uitgetredenen
kunnen er tal van redenen zijn om over een grote afstand te verhuizen (zie § 3.5). In ieder geval biedt
de afwezigheid van de binding aan de werklocatie ruime mogelijkheden voor een heroriëntatie op de
woningmarkt.

Voor de toekomt van het verhuisgedrag van ouderen kan het dus nogal wat uitmaken hoe de arbeids-
marktpositie van ouderen zich ontwikkelt. Neemt de arbeidsparticipatie onder ouderen toe, dan zal de
pensioenmigratie weinig kans hebben een grote omvang te bereiken. Bij een late pensionering is men
vaak te oud voor een ruimtelijk gezien al te grote sprong en zal de eventuele verhuizing vooral in het
teken staan van de (aanpassing aan) verminderende validiteit. Is de onlangs gesignaleerde toename
van de arbeidsparticipatie slechts een tijdelijke onderbreking van de trend naar minder arbeidspartici-
patie, dan lijkt een toename van de pensioenmigratie over een langere afstand voor de hand te liggen. 

6.3.5 Tijdsbesteding en wonen

De toekomstige ouderen zullen vooral afkomstig zijn uit de naoorlogse geboortejaargangen, die in
toenemende mate gekenmerkt worden door een andere waardeoriëntatie dan bij de vooroorlogse
cohorten het geval is. De jeugdjaren van de naoorlogse generaties stonden in het teken van materiële
welvaart en vrede. Vrijheid en zelfontplooiing zijn belangrijke kenmerken van deze groepen. Voor de
vrijetijdsbesteding betekent dit een grotere variatie en meer uithuizigheid. Met het toenemen van het
opleidingsniveau is ook de mobiliteit en de diversiteit in de vrijetijdsbesteding sterk toegenomen.
Omdat de ouderen van de toekomst veel hoger zijn opgeleid dan de ouderen van nu, is de verwach-
ting dat de mobiliteit, vooral de automobiliteit, onder de ouderen fors zal toenemen. De achterstand
die de huidige ouderen hebben op het vlak van sociale participatie, zal afnemen. Zowel de participatie
in culturele en recreatieve voorzieningen (consumptieve participatie) als die in politieke besluitvor-
ming en vrijwilligerswerk (maatschappelijke participatie) zal toenemen. Hierdoor zal de tijd die de
ouderen in de toekomst in en om het huis besteden, afnemen.

De relatie tussen tijdsbesteding en mobiliteit en het gedrag van ouderen op de woningmarkt is minder
makkelijk te duiden dan die bij de voorgaande onderwerpen. Ouderen zijn de afgelopen decennia
steeds meer tijd in en om het huis gaan besteden. Dit is vooral het gevolg van de afgenomen arbeids-
participatie bij de 55-64-jarigen, niet van een verandering in de vrijetijdsbesteding. Daarin komt de
aandacht juist steeds meer buiten de woning en de directe woonomgeving te liggen. Wanneer het
scenario uit paragraaf 5.4, waarin de arbeidsparticipatie van ouderen weer toe gaat nemen, bewaar-
heid wordt, zal dit vooral ten koste gaan van de tijd die men in en om de woning besteedt. Ook wer-
kende ouderen laten immers een zeer divers patroon aan vrijetijdsbesteding zien, dat gepaard gaat
met een hoge mate van (auto)mobiliteit.
Er zijn dus twee trends mogelijk waardoor de tijd die ouderen in en om de woning besteden, in de
toekomst af zal gaan nemen. De vraag die daarbij gesteld kan worden, is of de plaats van de woning
in het dagelijkse leven daardoor belangrijker wordt of juist minder belangrijk? Het 'my home is my
castle' gevoel zal waarschijnlijk eerder versterkt worden door de toename van het eigenwoningbezit
onder ouderen, dan door de toe- of afname van het aantal uren dat men in de woning doorbrengt. De
toename van het eigenwoningbezit onder ouderen kan er wel toe bijdragen dat een groter deel van tijd
die men in en om de woning besteedt, gebruikt zal worden voor onderhoud van de woning en de
eventueel aanwezige tuin. 

De verwachte veranderingen in het patroon van de vrijetijdsbesteding van ouderen zouden ertoe
kunnen leiden dat de binding met de directe woonomgeving en de buurt afneemt. Zoals al eerder
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gezegd, wordt de actieradius van ouderen groter, waardoor het sociale netwerk ook minder straat- en
buurtgebonden wordt. De verwachting is weliswaar dat de maatschappelijke participatie zal
toenemen, maar dit zal eerder op het niveau van de gemeente of regio plaatsvinden - bijvoorbeeld in
de politiek, het culturele circuit en het verenigingsleven - dan op het straat- en buurtniveau. 
De toenemende actieradius van ouderen en de geografische schaalvergroting van het sociale netwerk
zal er ook toe kunnen leiden dat ouderen minder snel geneigd zullen zijn bij elkaar in de buurt te
willen wonen. De emancipatie van ouderen zal deze trend waarschijnlijk versterken, omdat ouderen
zich minder in de grijze vakjes laten stoppen en minder als specifieke grijze groep geafficheerd willen
worden. 

Wanneer de verwachting uitkomt dat ouderen in de toekomst minder straat- en buurtgebonden zijn,
zou dit ook gevolgen kunnen hebben voor de keuze van de woonplaats. De voorkeur zal dan uitgaan
naar een goede woning in een mooie omgeving, van waaruit allerlei culturele en andere ontspan-
ningsvoorzieningen met de auto goed bereikbaar zijn. Dit zal eerder samenvallen met het suburbane
en landelijke woonmilieu dan met de stedelijke centrale woonmilieus en de woonmilieus in de stads-
rand. Uit de analyse van de verhuisbewegingen bleek al dat de hoger opgeleide ouderen relatief vaak
naar een andere gemeente verhuizen dan waar zij nu wonen, en wel van meer stedelijke naar minder
stedelijke gemeenten. 

De invloed van de veranderende vrijetijdsbesteding van ouderen op het wonen levert geen duidelijk
kwantitatief beeld op, maar berust vooral op speculatie. Toch kan met enige vorm van zekerheid
gesteld worden dat ouderen in de toekomst minder op de straat en buurt gericht zullen zijn, minder
tijd in de woning zullen besteden en zich vrijer zullen opstellen bij de keuze van de woonplaats. 

6.3.6 Veiligheid en wonen

Ouderen hebben een kleinere kans om slachtoffer te worden van allerlei vormen van criminaliteit dan
jongeren. Toch zijn de onveiligheidsgevoelens onder ouderen groter en is het vermijdingsgedrag
sterker. Deze discrepantie komt voort uit de grotere fysieke kwetsbaarheid van ouderen en de mindere
mogelijkheid zichzelf te verdedigen. Daarnaast hebben hoger opgeleiden meer kans om slachtoffer te
worden van criminaliteit dan lager opgeleiden, voelen zij zich ook vaak minder veilig en mijden zij
vaker onveilige plekken. Tevens is er een duidelijk verschil in slachtofferschap en onveiligheidsbele-
ving tussen ouderen in gemeenten met een hogere stedelijkheidsgraad en ouderen in minder verstede-
lijkte gemeenten. 
De toekomstige ontwikkeling van de criminaliteit en de onveiligheidsgevoelens is moeilijk te voor-
spellen, omdat deze afhankelijk is van allerlei andere maatschappelijke ontwikkelingen. Toch lijkt het
waarschijnlijk dat de aandacht voor criminaliteit en criminaliteitspreventie de komende decennia zal
toenemen. 

De relatie tussen criminaliteit en veiligheid en het wonen kan zowel bij de woning, bij de woonomge-
ving als bij de woonlocatie gevonden worden. De individuele beveiliging van woningen neemt de
afgelopen tijd al sterk toe. Niet alleen auto's, maar ook woningen zijn vaker dan voorheen voorzien
van alarminstallaties. Hierbij speelt de grotere mate van uithuizigheid van mensen een belangrijke
rol. In het verleden was er op elk moment van de dag wel iemand thuis. De man werkte, de vrouw
zorgde voor het huishouden en de kinderen en de leveranciers kwamen aan huis. Daarnaast was de
sociale controle in de buurt groter dan nu het geval is. Personen die niet uit de buurt kwamen maar
zich daar wel enige tijd ophielden, werden al snel opgemerkt en met achterdocht bekeken. 
In de huidige tijd wordt de woning vooral overdag voor langere tijd onbeheerd gelaten, omdat beide
partners werken of anderszins bezigheden buitenshuis hebben. Met de toename van het aandeel
ouderen in de komende tijd, zal deze tendens wellicht weer worden omgebogen. Ouderen die buiten
het arbeidsproces staan, zijn dan wel minder vaak thuis dan vroeger, zij besteden nog steeds veel
meer tijd in en om huis dan werkenden. De kans is aanwezig dat met de vergrijzing de sociale con-
trole in de straat en buurt ook weer wat toe gaat nemen. Deze ontwikkeling lijkt waarschijnlijk omdat
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ouderen meer dan jongeren bezig zijn met het voorkomen van criminaliteit. Niettegenstaande de
toename van de tijd die de totale bevolking als gevolg van de vergrijzing in en om huis zal door-
brengen, is het waarschijnlijk dat de trend om de woning beter te beveiligen zal doorzetten. De
500 Watt breedstralers die reageren op beweging, zullen de avondwandeling aanmerkelijk 'verlichten'
en ook de alarminstallaties, die door de kat of de huisspin in werking worden gesteld, zullen vaker
zijn te horen. 

Meer serieuze aandacht verdient de vraag of ouderen zich bij de keuze van de woning en de woonlo-
catie zullen laten leiden door de mate van veronderstelde veiligheid van woning en woonomgeving.
Uit het buitenland zijn voorbeelden bekend, waarbij beter gesitueerde ouderen zich afzonderen in
kleine woonwijken die zijn omheind en worden bewaakt door particuliere beveiligingsdiensten. Ook
kan daarbij gedacht worden aan appartementencomplexen met privé-parkeergarage, waar men recht-
streeks vanuit de auto, via de lift bij de woning kan komen. De openbare weg hoeft dan niet meer te
worden betreden. 
Het ontstaan van dergelijke appartementencomplexen lijkt een waarschijnlijke ontwikkeling, omdat
dit praktisch gezien niet veel problemen oplevert. Daarbij zal ook de huismeester in sterkere mate dan
nu het geval is, een belangrijke rol gaan spelen in de veiligheid van de appartementswoning en de
directe omgeving daarvan. Binnen de huidige woningvoorraad is al langere tijd de tendens aanwezig
om flatgebouwen alleen toegankelijk te maken voor de bewoners en om binnenterreinen af te sluiten,
waardoor deze ontoegankelijk worden voor mensen die er niet wonen.

Het is zeer de vraag of er in Nederland aparte, afgeschermde woonbuurtjes voor ouderen zullen ont-
staan. Aan de ene kant is dit waarschijnlijk alleen weggelegd voor de rijke tot zeer rijke ouderen. Aan
de andere kant zijn dergelijke afgeschermde buurten in Nederland vrijwel afwezig. Eigenlijk vallen
vooral recreatieve bungalowparken onder een dergelijke definitie. Eerder lijkt de kans groot dat in
buurten waar veel welgestelden en vooral veel welgestelde ouderen wonen, een particuliere veilig-
heidsdienst wordt ingehuurd die voor een betere criminaliteitspreventie kan zorgen dan de politie. 
Op een andere manier wordt al wel aandacht besteed aan criminaliteitspreventie in de wijk. In het
kader van het politiekeurmerk Veilig Wonen worden aanbevelingen gedaan over de inrichting van
nieuw te bouwen wijken (Politie et al. 1996). Het gaat dan bijvoorbeeld om het aantal ontsluitingen
van een wijk. Een klein aantal mogelijkheden om de wijk in of uit te komen zou kwaadwillenden af
kunnen schrikken van een bezoek aan de wijk. Ook wordt een gemengde bebouwing naar prijscate-
gorieën aangeraden waardoor de magneetfunctie op woninginbrekers wordt beperkt. Gesloten bouw-
blokken zorgen ervoor dat de woningen niet via de achterzijde zijn te benaderen. Doodlopende brand-
gangen, die aan de achterkant van huizen liggen, zouden ook ontmoedigend moeten werken op moge-
lijke inbrekers. Al dit soort stedenbouwkundige voorzieningen moet ertoe leiden dat de veiligheid van
buurten toeneemt. Overigens is het in het kader van de herstructurering van wijken ook heel goed
mogelijk dergelijke maatregelen in bestaande wijken te verwerken.     
Op een hoger schaalniveau is het mogelijk dat ouderen zich bij de keuze van de woonplaats zullen
laten leiden door de criminaliteitscijfers en de beeldvorming omtrent criminaliteit van de mogelijke
woongemeente. De mate van stedelijkheid kan daarbij een rol gaan spelen. Hierdoor zou de trend dat
bepaalde ouderen van een meer verstedelijkte naar een minder verstedelijkte gemeente verhuizen,
kunnen worden versterkt.        

Hoewel ook bij dit onderwerp weinig harde gegevens kunnen worden gepresenteerd, lijkt het vrijwel
zeker dat op elk schaalniveau van de woonsituatie - de woning, de woonomgeving en de woonge-
meente - de aandacht voor criminaliteitspreventie zal toenemen. 

6.3.7 Denkbeelden over ouderdom en wonen

De beeldvorming omtrent ouderen is de afgelopen decennia veranderd. Ouderen worden minder dan
voorheen als een afgeschreven groep beschouwd, die uitrust van een arbeidzaam leven. Met de sterk
afgenomen arbeidsparticipatie van jongere ouderen en het toenemen van de levensverwachting is
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meer differentiatie ontstaan binnen de groep ouderen. Velen krijgen te maken met een levensfase (de
derde leeftijd) waarin verantwoordelijkheden (werk en kinderen) zijn weggevallen en waarin men nog
niet te maken krijgt met fysieke beperkingen. In de beeldvorming over ouderen is zelfstandigheid een
belangrijk aspect geworden. Dit is ook in de ideeën over het wonen van ouderen terug te vinden. Het
overheidsbeleid is er, in navolging van de wensen van ouderen, op gericht dat ouderen zo lang
mogelijk zelfstandig blijven wonen. 
In de toekomst zal deze trend in de richting van zelfstandigheid nog sterker worden. Dit zal vooral
vanuit de ouderen zelf worden geëntameerd. Omdat het aandeel ouderen in de bevolking sterk toe-
neemt, zal de aandacht voor ouderen en ouderdom ook sterk toenemen. Ouderen zullen steeds meer
een politieke machtsfactor gaan worden, waarmee in het beleid terdege rekening gehouden moet
worden. 

Zelfstandigheid is echter geen duidelijk omlijnd begrip, zeker bij ouderen zijn tal van gradaties aan-
wezig. Zelfstandigheid wordt wel gekoppeld aan het competentiemodel van Lawton (Knipscheer
1994). In dit model is het woongedrag een functie van omgevingsfactoren en persoonlijke competen-
tie. Onder omgevingsfactoren worden zowel fysieke (woning/woonomgeving) als sociale factoren
(netwerk) gevat. De persoonlijke competentie heeft vooral te maken met fysieke en psychische validi-
teit en weerbaarheid. De combinatie van competentie en omgeving moeten in evenwicht zijn. Bij het
ouder worden wordt dit evenwicht constant bedreigd. Dit betekent dat de oudere zich moet aanpassen,
maar het kan ook betekenen dat de omgeving zich moet aanpassen. 
Iemand met een normale competentie kan zelfstandig functioneren en dus ook zelfstandig wonen. De
woning bevat dan alle primaire woonfuncties en de bewoner kan bepalen wie de woning binnenkomt,
hoe deze wordt ingericht en dergelijke. Wanneer de zelfredzaamheid als gevolg van een afnemende
competentie minder wordt, neemt de mogelijkheid tot zelfstandig wonen ook af. Het is dan afhanke-
lijk van de sociale omgeving of de zelfstandige woonsituatie kan worden behouden. Er wordt hier een
duidelijk verband gezien tussen de afnemende persoonlijke competentie van ouderen en de wijze
waarop zij gehuisvest zijn. De relatie tussen de mate van fysieke beperking en de woonsituatie en het
woongedrag is duidelijk naar voren gekomen in paragraaf 3.4. Toch wordt steeds duidelijker dat
zorgbehoefte niet gekoppeld hoeft te zijn aan een bepaalde woonvoorziening. Stonden in de ouderen-
huisvesting de traditionele woonvoorzieningen nog centraal - de ouderenwoning, het bejaardenoord
en het verpleeghuis -, tegenwoordig staat de zorgbehoefte en de zelfstandigheid centraal. Houben
noemt dit de paradigmaverschuiving in de ouderenhuisvesting (1994). In deze visie moet, wanneer
ouderen te kampen krijgen met vermindering van de validiteit, de zorg worden aangepast, en hoeft
niet noodzakelijkerwijs naar andere, minder zelfstandige huisvesting te worden omgezien. In deze
visie past ook het idee dat elke woning aanpasbaar moet zijn.  

De hier beschreven verandering in de visie op wonen en zorg sluit goed aan bij de toekomstige ont-
wikkelingen. Het aantal ouderen groeit dermate snel dat het onmogelijk zal zijn voldoende woonvoor-
zieningen te creëren die specifiek voor ouderen zijn bedoeld. Het lijkt niet eens overdreven om te
stellen dat ouderen in de toekomst zelfstandig zullen moeten blijven wonen. Er is onvoldoende
aanbod van specifieke ouderenhuisvesting. Dit betekent dat het verhuisgedrag van ouderen dan ook
drastisch zal moeten veranderen. De grote vraag naar woningen die speciaal voor ouderen bedoeld
zijn, zal niet kunnen worden beantwoord. Ouderen zullen hun woning moeten aanpassen aan hun
verminderende validiteit. In de prognose met behulp van het micromodel is al naar voren gekomen
dat de relatieve vraag naar specifieke ouderenwoningen iets zal afnemen. Absoluut gezien zal de
vraag echter fors toenemen. Daarom is een omslag in het denken over en vooral in de uitvoering van
het aanpasbaar bouwen en het aanpassen van bestaande woningvoorraad dringend noodzakelijk.      

6.4 Conclusie

De woonsituatie van ouderen in de toekomst zal duidelijk anders zijn dan nu het geval is. Een eerste
indicatie daarvoor is het verschil in woonsituatie en woongedrag tussen de jongere ouderen van nu in
vergelijking met de jongere ouderen in 1981. De jongere ouderen van nu wonen vaker in een eenge-
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zinswoning en vaker in een eigen woning dan die van 1981. Het lijkt erop dat de top van de woon-
carrière van de toekomstige ouderen hoger ligt dan die van de huidige, en dat de toekomstige ouderen
hier langer aan vast zullen houden. 
De uitkomsten van de prognose tot 2030 laten zien dat deze ontwikkelingen doorzetten. De woning-
kwaliteit van ouderen neemt verder toe. Ze wonen in de toekomst vaker in luxere eengezinswoningen
en minder vaak in flat-/etagewoningen. Daarnaast neemt het gemiddeld aantal kamers toe evenals de
oppervlakte van de woonkamer. De grootste verandering in de komende decennia betreft de eigen-
domsverhouding. Het aandeel ouderen dat eigenaar-bewoner is, neemt fors toe. De voorkeur van
ouderen voor een specifieke ouderenwoning neemt relatief af. 

De uitkomsten van de prognose geven aan dat de kans aanwezig is dat ouderen, vooral de jongere
ouderen, iets mobieler worden op de woningmarkt. Vaker dan nu zullen zij naar een andere gemeente
willen verhuizen, waarbij de voorkeur uitgaat naar een minder stedelijke gemeente.  

De hier gehanteerde prognosemethodiek laat echter maar een klein stukje van de toekomst zien. Er
wordt geen rekening gehouden met autonome trends in de woonvoorkeuren en er zijn maar een
beperkt aantal factoren - demografie en opleidingsniveau - in opgenomen. Daarom is hier ook
aandacht besteed aan de rol van een aantal sociaal-culturele ontwikkelingen die van invloed kunnen
zijn op het wonen van ouderen. 
Validiteit zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen op de woningmarkt. Daarbij is van essentieel
belang in hoeverre ouderen in de toekomst financieel in staat zullen zijn zelf in de huisvesting te
voorzien. Een groter deel van de ouderen dan nu het geval is, zal niet afhankelijk zijn van de over-
heid voor huisvesting. Het is niet duidelijk in hoeverre dit ook geval is wanneer fysieke beperkingen
nopen tot woningaanpassing of verhuizen. Het gegeven dat het aandeel eigenaren-bewoners onder de
ouderen de komende decennia aanzienlijk zal toenemen, leidt tot de veronderstelling dat ook bij aan-
passing van de woonsituatie aan de beperkingen, een groter deel van de ouderen in staat is dit zelf te
regelen en te betalen. Wel blijft er een belangrijke groep ouderen over, die dit niet kan en die een
grote druk op de relatief schaarse voorraad ouderenwoningen zal leggen. Zeker wanneer er geen
aanbod van aangepaste woningen voor de rijkere ouderen ontstaat in de duurdere huurmarkt of in de
koopmarkt, is de kans aanwezig dat er een groot tekort ontstaat aan ouderenhuisvesting in de sociale
huursector. De financieel zwakkere ouderen zouden daarvan de dupe kunnen worden. 

De kans is aanwezig dat er een duidelijk onderscheid ontstaat, waarbij aan de ene kant ouderen met
een relatief laag pensioen zonder financiële reserves in een huurwoning wonen met hoge woonlasten
en waarbij aan de andere kant ouderen met een relatief hoog pensioen een eigen woning hebben met
lage lasten en veel opgebouwd vermogen in de woning. De armere ouderen zijn zowel voor het wonen
als voor de zorg aangewezen op hulp van de overheid en hebben daardoor betrekkelijk weinig keuze-
mogelijkheden en kans op zelfbeschikking. De rijkere ouderen zijn daarentegen veel beter in staat het
leven naar eigen inzicht in te richten en de huisvesting en zorg vorm te geven. 
Hoe de getalsmatige verhouding tussen deze twee groepen zal zijn, is moeilijk aan te geven en in
werkelijkheid ligt de grens tussen arm en rijk ook niet zo scherp. De kans is groot dat een deel van de
jongere rijke ouderen hun reserves gebruiken om eerder op te houden met werken, wanneer dit niet
meer mogelijk is via regelingen inzake vervroegde uittreding. Hierdoor wordt de rijkdom over een
langere periode gespreid en worden het inkomen en de bestedingsmogelijkheden op latere leeftijd
navenant lager. Tevens is het mogelijk dat ouderen met een onvolledige pensioenopbouw langer
zullen doorwerken, waardoor het inkomen op een redelijk niveau blijft. 

Of men nu vroeger of later ophoudt met werken, het patroon in de vrijetijdsbesteding zal in de toe-
komst meer divers worden en meer uithuizig. Een groter deel van de ouderen dan nu het geval is, zal
in de toekomst over een auto beschikken en daardoor mobiel zijn. Pas wanneer de validiteit het niet
meer toelaat, zal de actieradius van ouderen kleiner worden. 

De keuze van de woning, de woonomgeving en de woonlocatie zal onder invloed van een aantal



121

factoren kunnen veranderen. Een aantal sociaal-culturele ontwikkelingen kan ertoe bijdragen dat het
woningmarktgedrag van ouderen in de toekomst anders wordt. Hoger opgeleide ouderen en jongere
ouderen die geen betaalde arbeid meer verrichten, zijn eerder geneigd naar een andere woongemeente
te verhuizen dan de overige ouderen. Hierdoor zou het ruimtelijke spreidingspatroon van ouderen
kunnen veranderen. De vrijheid van woonplaatskeuze wordt in de eerste plaats bepaald door de
binding die mensen hebben met hun werk. Ouderen die niet meer deelnemen aan het arbeidsproces,
hebben in principe een vrije keuze om waar dan ook te gaan wonen. De toenemende actieradius van
ouderen, die het gevolg is van een toenemende automobiliteit, biedt daar ook mogelijkheden toe. Er
zullen echter door ouderen wel duidelijke voorwaarden worden gesteld aan een andere woonlocatie.
Zo moeten vanuit de woonlocatie tal van voorzieningen bereikbaar zijn, waar ouderen hun vrije tijd
willen besteden. Tevens moet de woonlocatie een zekere veiligheid kunnen garanderen. Tot slot
zullen ouderen, die bij de keuze van een woonlocatie rekening willen houden met hun in de toekomst
afnemende validiteit, laten meewegen hoe het is gesteld met de zorgvoorzieningen in een buurt. 
De binding die ouderen met de buurt hebben zal waarschijnlijk afnemen in de komende decennia.
Deels komt dit door de toenemende uithuizigheid van ouderen, deels door de individualisering in de
samenleving, waardoor de betrokkenheid met de buurt minder is geworden. Omdat de buurtbinding
minder is geworden en men minder vaak thuis is, is de sociale controle in de buurt ook verminderd.
Hierdoor zal de aandacht voor beveiliging tegen criminaliteit in de buurt toenemen. 
De aandacht voor veiligheid en voor de geschiktheid van de woning voor ouderen zal sterk toenemen.
Verhuizen vanwege afnemende validiteit zal altijd een belangrijke optie blijven. Maar wanneer het
aanbod van aangepaste woningen schaars is, ligt woningaanpassing voor de hand. Ook omdat
ouderen meer dan nu het geval is, in de toekomst eigenaar-bewoner zullen zijn, lijkt de kans groot dat
woningaanpassing eerder regel dan uitzondering zal worden. Wanneer de validiteit afneemt, neemt
de wens om uit de eigen straat en buurt te verhuizen ook af.  

De woonsituatie en het woningmarktgedrag van ouderen zullen sterk worden beïnvloed door hun
persoonlijke omstandigheden. Van groot belang daarbij is de ontwikkeling van de validiteit en de
financiële mogelijkheden. De vraag is in hoeverre ouderen in staat zijn in hun eigen huisvesting te
voorzien, wanneer men het arbeidsproces verlaat en wanneer de validiteit afneemt. Op dit moment
maakt een groot deel van de ouderen gebruik van huursubsidie. Het toenemende aandeel eigenaren-
bewoners zal er in ieder geval voor zorgen dat er meer ouderen met vermogen (in de woning) zullen
zijn. De kans is wel aanwezig dat er een duidelijk onderscheid onder de ouderen ontstaat. Aan de ene
kant ouderen met een eigen woning, een behoorlijk pensioen en opgebouwd vermogen, aan de andere
kant ouderen zonder eigen woning, met een onvolledig of laag pensioen en zonder vermogen.   
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In de dynamische benadering worden veranderingen afgeleid uit overgangskansen, bijvoorbeeld van 'alleenstaande man, 65-69 jaar'3

naar 'man met partner, 65-69 jaar'. Voor deze aanpak moeten zeer veel overgangskansen berekend en geraamd worden. Deze
methode wordt hier niet gevolgd.
Overigens komt binnenkort een nieuwe prognose uit, die door methodische verschillen volgens het CBS 'aanzienlijk' kan afwijken4

van de oude prognose.
Bij de gebruikelijke toepassing van IPF geeft elke stap een correctiefactor die direct wordt toegepast op de persoonsweegfactor.5

Daarbij gaan de weegfactoren binnen een huishouden met zeer grote waarschijnlijkheid uiteenlopen. Het eindresultaat is daarmee
niet bruikbaar voor analyses op huishoudensniveau. Ook een intuïtieve remedie als het middelen van de weegfactoren binnen een
huishouden tot een huishoudensweegfactor volstaat niet: het resultaat is in het algemeen niet consistent met de opgelegde randtotalen.

Bij de hier gebruikte variant wordt bij elke stap niet de correctiefactor van de personen in een huishouden gebruikt, maar het
gemiddelde van de correctiefactoren van de personen binnen dat huishouden. Dit convergeert minder snel en het eindresultaat
ligt in het algemeen iets verder af van perfecte consistentie met de opgelegde randtotalen, maar het huishoudensniveau is nu wel
bruikbaar.
Overigens gebruikte het SCP voor dit probleem tot nu toe de methode van lineair wegen (Bethlehem en Kersten 1986:
196-202). Een nadeel van die methode is echter dat negatieve weegfactoren kunnen ontstaan.    

Het gaat immers maar om 30.000 ouderen op een totale populatie van 65 jaar en ouder van 2,9 miljoen in 2015. Daarnaast is het6

van belang dat hier geen uitspraken worden gedaan over de kwalitatieve en kwantitatieve woningbehoefte van de totale bevolking in
2030, maar alleen de veranderingen in de woonsituatie van ouderen worden verkend. De zeer waarschijnlijke overschatting van het
aandeel zelfstandig wonende ouderen heeft daardoor geen grote invloed op de uitkomsten die in de volgende onderdelen van deze
paragraaf worden gepresenteerd. 

Noten
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7  SLOTBESCHOUWING; VERGRIJZING EN WONINGMARKT

In het gedrag van ouderen op de woningmarkt kunnen drie fasen onderscheiden worden, die samen-
hangen met leeftijd en validiteit. In de eerste fase treden vooral jongere ouderen uit het arbeidsproces,
zijn de kinderen het huis uit en ondervindt men geen fysieke beperking. In de tweede fase nemen de
fysieke beperkingen toe, maar is de zelfredzaamheid nog groot. In de derde fase neemt de zelfred-
zaamheid af en wordt men in sterke mate afhankelijk van anderen om een menswaardig bestaan te
kunnen leiden. Als gevolg van de vorderingen in de medische wetenschap zullen de tweede en vooral
de derde fase op een steeds latere leeftijd worden bereikt.    

De eerste fase wordt gekenmerkt door een grote keuzevrijheid. Voor de woningmarkt is het vooral
van belang of ouderen in deze fase gaan verhuizen. Men is in principe niet meer gebonden aan de
woonplaats. Voorzover men in de duurdere regio's van de woningmarkt woont, zou gekozen kunnen
worden voor een goedkopere regio, waardoor nogmaals kan worden geklommen in de woninghiërar-
chie of een deel van het vrijgekomen vermogen kan worden benut voor andere uitgaven. Dit betekent
in veel gevallen dat men vanuit de meer stedelijke gebieden, zoals de Randstad, naar minder stedelij-
ke gebieden moet verhuizen. De ouderen van dit moment maken maar in beperkte mate gebruik van
die mogelijkheden. Men voelt zich sterk aan de woonplaats gebonden. Wel zijn er aanwijzingen dat
het aandeel van de ouderen dat naar een andere gemeente verhuist, iets toeneemt. De uitkomsten van
de prognose geven ook een dergelijke ontwikkeling te zien. De samenhang tussen het opleidings-
niveau van ouderen en het verhuisgedrag komt hierin tot uiting. Hoger opgeleiden verhuizen over een
grotere afstand dan lager opgeleiden. De keuze valt dan veelal op een minder verstedelijkte gemeente
dan die waaruit men afkomstig is. 
De verwachting is dat het aandeel van de ouderen dat in deze eerste fase zit, iets af zal nemen, of dat
deze fase op latere leeftijd bereikt wordt. Dit komt doordat er binnen de ouderen een grotere differen-
tiatie zal ontstaan naar positie op de arbeidsmarkt. Een deel van de ouderen zal in de toekomst langer
betaalde arbeid verrichten dan nu het geval is. In eerste instantie wordt dit vooral verwacht voor de
55-59-jarigen. Maar de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel zal ertoe kunnen
leiden dat ook de 60-plussers langer doorwerken. Hoe hoger de leeftijd is waarop ouderen de arbeids-
markt verlaten, hoe korter deze eerste fase zal zijn. De duur van de periode waarin men niet meer
gebonden is aan arbeid en geen fysieke beperkingen heeft, neemt af naarmate men op latere leeftijd
ophoudt met werken. Ouderen die op relatief late leeftijd de arbeidsmarkt verlaten, zullen minder snel
geneigd zijn over grote afstand te verhuizen en elders een nieuwe start te maken.  

Wanneer ouderen de tweede fase bereiken, waarin zich de eerste fysieke beperkingen voordoen, maar
waarin men nog wel zelfstandig kan functioneren, is de kans groot dat er geen binding meer is met de
arbeidsmarkt. Ook hier is er sprake van een grote mate van differentiatie naar leeftijd. Een deel van
de ouderen heeft al op jonge leeftijd te maken gekregen met fysieke beperkingen en is arbeidsonge-
schikt geworden. Een verhuizing kan dan noodzakelijk worden, enerzijds vanwege de fysieke beper-
kingen, anderzijds vanwege de afname van het inkomen, die het gevolg is van de uitkeringsafhanke-
lijkheid. Meestal verhuist deze groep binnen dezelfde gemeente waar men al woonde. 
Wanneer de fysieke beperkingen zich pas op latere leeftijd aandienen, is de achteruitgang in inkomen
niet aan de orde. Deze groep ouderen zal moeten kiezen tussen verhuizen naar een beter geschikte
woning of aanpassing van de huidige woning. De kans is daarbij niet groot dat over een grotere
afstand wordt verhuisd. Binnen de ouderen in deze fase kan er een duidelijk onderscheid gemaakt
worden naar sociaal-economische status en naar eigendomsverhouding. Ouderen in een huurwoning
hebben over het algemeen een lager inkomen en geen vermogen, waardoor zij voor de aanpassing van
de woonsituatie afhankelijk zijn van sociale verhuurders en/of subsidies ten behoeve van woningaan-
passing. Ouderen met een eigen woning hebben over het algemeen een wat hoger inkomen en een
fors vermogen in de woning, dat gebruikt kan worden voor aanpassing van de woonsituatie. 
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De leeftijdssamenstelling van de ouderen in deze tweede fase zal naar verwachting veranderen.
Ouderen krijgen in de toekomst op latere leeftijd dan nu het geval is, te maken met vormen van
fysieke beperking.        

Ook de derde fase waarin ouderen kunnen belanden en waarin de zelfstandigheid onder druk komt te
staan, zal zich in de toekomst op latere leeftijd voordoen dan nu het geval is. In deze fase is het sterk
afhankelijk van de zorgmarkt en de informele hulpverlening, op welke wijze de woonsituatie kan
worden aangepast. Wordt het inderdaad mogelijk volledig zelfstandig te blijven wonen, waarbij de
zorg aan huis komt, of is een verhuizing naar een geclusterde woonvorm in de nabijheid van een
zorgcentrum noodzakelijk? Ook hier zullen sociaal-economische verschillen tot uiting komen.
Wanneer ouderen zelf in staat zijn zorg in te kopen, is een verhuizing niet meteen noodzakelijk. Dit
is ook afhankelijk van de geestelijke weerbaarheid van ouderen op het moment dat beperkingen zich
voor gaan doen. Wellicht is de toename van het opleidingsniveau bij de ouderen hierop van invloed. 

Hoe precies de getalsmatige verhoudingen tussen de verschillende groepen ouderen ook zal zijn, de
woningmarkt zal de komende jaren sterk van karakter veranderen als gevolg van de toename van
zowel het aantal als het aandeel ouderen. De toename van het aantal ouderen is veel groter dan die
van de totale bevolking. Dit betekent dat het relatieve belang van de nieuwe instroom op de woning-
markt afneemt. 
De nieuwbouw als aandeel van de totale woningvoorraad zal tevens afnemen. Ten tijde van de
omvangrijke woningtekorten bedroegen de toevoegingen aan de woningvoorraad 2% of meer. Dit
aandeel zal afnemen tot ongeveer 1%. Veranderende woonvoorkeuren zullen dus meer dan voorheen
in de bestaande woningvoorraad moeten worden bevredigd. Een deel van de dynamiek verdwijnt
daarmee uit de werking van de woningmarkt. Daar staat tegenover dat als gevolg van de vergrijzing
de uitstroom uit de woning zal toenemen de komende decennia. De nadruk bij de bevrediging van de
woningbehoefte zal daardoor vooral komen te liggen op de herverdeling van de bestaande voorraad.
Een andere factor die op de dynamiek van de woningmarkt van invloed is, is de mobiliteit van de
huishoudens. Naarmate mensen ouder worden, worden zij minder mobiel op de woningmarkt. Dit
proces begint al rond het veertigste levensjaar. Ook om die reden zal als gevolg van de vergrijzing de
dynamiek op de woningmarkt in de komende tijd afnemen. 
Een ander gevolg van de vergrijzing is dat een steeds groter deel van de bevolking op de top van de
woningcarrière zit. Mensen verbeteren de woonsituatie in de loop van hun leven. Meestal worden de
grootste stappen gezet wanneer gezinsvorming plaatsvindt en wanneer men carrière op de arbeids-
markt maakt. Dit proces verloopt bij iedereen verschillend, maar is voor veel mensen rond het
vijftigste levensjaar ten einde. Daarna volgt een consolidatiefase, waarin men probeert te behouden
wat men heeft, totdat de validiteit een keuze voor een andere woning noodzakelijk maakt. Vanaf het
jaar 1995 wordt de naoorlogse geboortegolf vijftig jaar. Het aantal mensen in de bevolking dat op de
top van de wooncarrière zit, neemt daardoor toe. Dit betekent dat de mogelijkheden om te klimmen in
de woninghiërarchie voor de jongere generaties in eerste instantie beperkt zijn. Deze groepen zijn
voor een belangrijk deel afhankelijk van de nieuwbouw. De kans is daardoor groot dat een flink deel
van de nieuwbouw in het teken zal staan van de bevrediging van de behoefte van de jongere genera-
ties. De ruimte binnen de nieuwbouw voor specifieke ouderenwoningen zal daardoor beperkt zijn. 
De grote uitstroom uit de woningmarkt zal pas na 2020 plaatsvinden, wanneer de naoorlogse
geboortegolf vijfenzeventig jaar en ouder wordt. Het is echter nog maar de vraag of de vrijkomende
woningen zullen voldoen aan de eisen die jongere generaties dan stellen. Op dit moment wordt al
duidelijk dat de woningen die vrijkomen als gevolg van de uitstroom uit de woningmarkt, minder
gewild zijn bij de jongere generaties. De vroegnaoorlogse bouwstromen, waar veel van de ouderen
met een beperkte financiële draagkracht wonen of woonden, beantwoorden niet aan de woningbe-
hoefte van de jongere generaties. Het zal in de komende decennia dan ook noodzakelijk zijn dat de
sloop van relatief nieuwe, in ieder geval naoorlogse, woningen aanzienlijk toeneemt. Als gevolg van
het kwantitatieve woningtekort dat lange tijd de woningmarkt heeft bepaald, wordt er maar weinig
gesloopt in Nederland. Daar komt bij dat sloop altijd een aanzienlijk moeilijker proces is dan nieuw-
bouw, omdat men te maken heeft met zittende bewoners. De woningvoorraad is in Nederland nog
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altijd dusdanig krap bemeten ten opzichte van de omvang van de bevolking, dat het vrijwel nergens
voorkomt dat structurele leegstand de plannen voor sloop vergemakkelijkt. De noodzakelijke toename
van de sloop, gevolgd door vervangende nieuwbouw, heeft als voordeel dat de woningvoorraad beter
kan worden aangepast aan de veranderende behoefte. 

Dit alles houdt in dat de woningbehoefte van ouderen in de komende decennia voor een belangrijk
deel binnen de bestaande woningvoorraad moet worden bevredigd. Dit zal via herverdeling en
woningaanpassing moeten worden bereikt. Meer nog dan voor het aanpasbaar bouwen van nieuwe
woningen, een speerpunt in het bouwbeleid, zal er aandacht moeten komen voor het aanpassen van de
bestaande woningvoorraad. Dit kan resulteren in het aanpassen van flatgebouwen, waardoor ouderen
in een zogenoemde nultrapswoning kunnen gaan wonen. Het is echter maar de vraag of de bestaande
voorraad flatwoningen voldoet aan de wensen van de ouderen van de toekomst. Uit de prognoses is
naar voren gekomen dat de voorkeur van ouderen voor een flat-/etagewoning afneemt in de toekomst.
Daarnaast is de kans groot dat de bestaande flatwoningen niet beantwoorden aan de vraag naar
ruimte in de woning. Veel ouderen zullen het waarschijnlijk prefereren dat hun woning, waarin zij
vaak al twintig jaar of langer wonen, wordt aangepast aan hun fysieke beperkingen. Het gaat dan in
veel gevallen om eengezinswoningen, die als voornaamste gebrek hebben, dat de kamers niet gelijk-
vloers liggen. Wat al te makkelijk worden eengezinswoningen als ongeschikt beschouwd voor
bewoning door ouderen, terwijl in een groot deel van deze woningen een traplift geplaatst kan
worden. Dit hoeft meestal geen lift te zijn, waarop een rolstoel gereden kan worden, meestal volstaat
een eenvoudige stoeltjeslift, die aanzienlijk minder ruimte vraagt dan een rolstoellift. 
Een groot deel van de ouderen met fysieke beperkingen zou hierdoor niet hoeven te verhuizen.
Verreweg het grootste deel van hen heeft alleen moeite met traplopen, een veel kleiner deel heeft
problemen met lopen in het algemeen. Pas wanneer dergelijke problemen zich voordoen is een
verhuizing noodzakelijk naar een woning die geschikt is voor rolstoelgebruik. 
De noodzaak voor ouderen om naar een aangepaste woning te verhuizen, is ook sterk afhankelijk van
de mate waarin men zorg aan huis kan krijgen. In de gedachtevorming omtrent de zelfstandigheid
van ouderen wordt zelfs uitgegaan van een volledige loskoppeling van wonen en zorg, waardoor het
in principe mogelijk zou moeten zijn in elk soort woning te wonen. In hoeverre dit perspectief
realistisch is, hangt sterk af van de mogelijkheden die er in de toekomst zullen zijn voor zorgver-
lening. De huidige problemen in de zorgverlening, waar de werkdruk enorm is toegenomen, beloven
niet veel goeds voor toekomst. 

De afname van de dynamiek op de woningmarkt betekent ook dat de woningen waarin de ouderen
van de toekomst wonen, er voor een belangrijk deel al staan. Dit houdt in dat de vergrijzing niet van
grote invloed zal zijn op het ontstaan van nieuwe woonmilieus. Wel is het natuurlijk zo, dat het
woonmilieu van ouderen in de toekomst anders is dan dat van de ouderen van nu. Ouderen zullen in
de toekomst minder stedelijk wonen, vaker in een woonmilieu met veel laagbouwwoningen en vaker
in een woonmilieu met veel koopwoningen. De huidige woonmilieudifferentiatie bij de 35-54-jarigen
zal voor een groot deel de woonmilieudifferentiatie van de ouderen in de toekomst bepalen.  

Afsluitend kan worden geconcludeerd dat de dynamiek op de woningmarkt in de komende decennia
onder invloed van de vergrijzing zal afnemen. De kans dat de pensioenmigratie een hoge vlucht
neemt, is niet zo groot. Wel wordt een grote mate van dynamiek verwacht in de sector van de
woningmarkt die speciaal voor ouderen bestemd is. Dergelijke woonvormen zullen, ondanks de
relatief afnemende vraag, schaars worden. De eisen die hieraan worden gesteld, zullen toenemen
omdat ouderen hier op steeds latere leeftijd een beroep zullen doen. Het grootste deel van de woning-
behoefte van ouderen zal echter in de reguliere woningvoorraad moeten worden bevredigd. Dit houdt
in dat de aanpassing van de bestaande voorraad centraal zal komen te staan in de discussie over
vergrijzing en woningmarkt.     
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