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Status

Observaties
Totaal Leeftijd: 61 - 70, 71 - 80, 81 - 90 + 1 meer

5,628

Niet geantwoord

0.0%

Geweigerd

0.0%

Incompleet

0.5%

Compleet

99.5%

Hoe woont u nu?

100%

75%

50%

57.4%

25%
21.6%
10.2%

0%
In een
appartement(encomplex),
zonder specifieke
leeftijdsaanduiding

In een
appartement(encomplex) met
specifieke
leeftijdsaanduiding, zoals
'55+' of 'seniorenwoning'

In een rijtjeswoning,
geschakelde woning of
vrijstaande woning (met
verdiepingen)

1.1%

9.7%

In een
appartement(encomplex) waar
hulp en zorg beschikbaar zijn
(bijv. aanleunwoningen)

Anders, namelijk

Observaties
Totaal Leeftijd: 61 - 70, 71 - 80, 81 - 90 + 1 meer
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Hoe lang woont u in uw huidige woning?

100%

75%

50%

56.0%

25%
6.3%

7.6%

< 2 jaar

2 tot 5 jaar

20.5%
9.5%

0%

6 tot 10 jaar

11 tot 20 jaar

> 20 jaar

Observaties
Totaal Leeftijd: 61 - 70, 71 - 80, 81 - 90 + 1 meer

5,628

Voldoet uw woning aan uw wensen?

Observaties
Totaal Leeftijd: 61 - 70, 71 - 80, 81 - 90 + 1 meer

5,628

Ja

67.4%

Gedeeltelijk

28.1%

Nee

4.1%

Weet niet, geen mening

0.4%
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Waarom voldoet uw woning wél aan uw wensen? (meerdere antwoorden mogelijk)

100%

75%

65.3%
50%

38.9%

37.8%

25%
26.1%
7.4%

14.3%

0%
Gelijkvloers

Makkelijk aan te passen

Dichtbij voorzieningen

Veel vrienden en
kennissen wonen in de
buurt

Geen van
bovenstaande

Anders, namelijk

Observaties
Totaal Leeftijd: 61 - 70, 71 - 80, 81 - 90 + 1 meer

5,628

Waarom voldoet uw woning níet aan uw wensen? (meerdere antwoorden mogelijk)

100%

75%

50%
51.5%

25%
18.0%

4.8%

Te veel trappen

Te weinig aanspraak

15.3%

7.5%

7.1%

Te ver van
voorzieningen

Te duur

17.6%

0%
Te groot

Geen van
bovenstaande

Anders, namelijk

Observaties
Totaal Leeftijd: 61 - 70, 71 - 80, 81 - 90 + 1 meer
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Heeft u overwogen te verhuizen? (deze vraag staat los van de mogelijkheden daartoe, dat is de volgende vraag)

Observaties
Totaal Leeftijd: 61 - 70, 71 - 80, 81 - 90 + 1 meer

5,628

Ik wil verhuizen

25.7%

Ik wil niet verhuizen

50.7%

Ik woon al in een toekomstbestendige woning

13.7%

Anders, namelijk

9.9%

Als u op zoek gaat naar een andere woning wat weegt u dan vooral mee? (meerdere antwoorden mogelijk)

100%

75%
67.2%
50%

54.6%

36.3%

25%

27.5%
22.8%

22.5%

0%
Geschikt om ook zorg
of hulp te krijgen

Loopafstand tot
voorzieningen

Gezelligheid en
makkelijk contact met
medebewoners

Faciliteiten zoals
maaltijdservice,
vervoer, wasserij

Dicht bij familie of
vrienden

Anders, namelijk

Observaties
Totaal Leeftijd: 61 - 70, 71 - 80, 81 - 90 + 1 meer
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U wilt (in de toekomst) verhuizen naar een toekomstbestendige woning. Zijn deze woningen beschikbaar?

100%

75%

50%

25%
21.7%

22.6%

21.4%

23.3%

Ja, maar niet veel

Ja, maar ze zijn erg duur

Nee

Weet niet, geen mening

7.9%

3.1%
0%
Ja

Anders, namelijk

Observaties
Totaal Leeftijd: 61 - 70, 71 - 80, 81 - 90 + 1 meer

2,777

Bestaan de woningen van uw voorkeur in uw buurt?

3000
11.3%

2000

17.9%

19.5%

17.1%

12.6%

17.8%

18.8%
29.7%

33.6%

32.8%

57.8%

32.1%

1000

20.3%

30.7%

31.0%

Appartementen die
gelijkvloers en
toekomstbestendig zijn

Appartementen waar u
zelfstandig kunt wonen en
toch contact kunt hebben met
gelijkgestemden

10.7%

30.0%

28.2%

Appartementen waar oudere
bewoners en studenten
gezamenlijk wonen

Appartementen waar u
gemakkelijk hulp of zorg kunt
krijgen

Verzorgingshuizen

0

Observaties
Totaal Leeftijd: 61 - 70, 71 - 80, 81 - 90 + 1 meer

2,777

Ja
Onvoldoende
Nee
Nee, maar er wordt gebouwd
Alleen als ik naar een andere woonplaats zou verhuizen
Geen voorkeur
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Er wordt veel gepraat over nieuwe woonvormen, waar gezelligheid en zorgen voor elkaar belangrijk is. Kunt u zich
voorstellen dat u meer gezamenlijk gaat wonen?

100%

75%

50%
46.3%
25%
18.4%

5.3%

20.8%

9.1%

0%
Ja

Ja, onder voorwaarden

Ja, onder voorwaarde van
volledige zelfstandigheid

Weet ik (nog) niet

Nee

Observaties
Totaal Leeftijd: 61 - 70, 71 - 80, 81 - 90 + 1 meer

2,777

Aan wat voor voorwaarden denkt u dan? (u mag de vraag overslaan als u het niet weet of geen antwoord wilt geven)

138
Open antwoorden

Antwoorden staan opgelijst op paginaOpen antwoorden | 16
Observaties
Totaal Leeftijd: 61 - 70, 71 - 80, 81 - 90 + 1 meer
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Waar zou uw voorkeur naar uit gaan?

100%

75%

50%
47.6%
25%
8.4%

21.1%
4.0%

18.9%

0%
Gelijkgestemden (bijvoorbeeld
religie, alleenstaanden,
seksuele voorkeur,
levenshouding etc.)

Met familie

Met vrienden

Met studenten

Anders, namelijk

Observaties
Totaal Leeftijd: 61 - 70, 71 - 80, 81 - 90 + 1 meer
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Geslacht

Observaties
Totaal Leeftijd: 61 - 70, 71 - 80, 81 - 90 + 1 meer

5,628

Vrouw

42.2%

Man

57.2%

Anders/ zeg ik liever niet

0.6%

Gezinssituatie

100%

75%

50%
45.3%
34.6%

25%

0.8%

0%
Alleenstaan
d zonder
inwonende
kinderen

Alleenstaan
d met
inwonende
kinderen

Samenwone
nd met
gezonde
partner,
zonder
inwonende
kinderen

13.3%

0.9%

0.4%

2.1%

0.4%

0.1%

0.0%

2.1%

Samenwone
nd met
partner met
ziekte of
beperkingen
, zonder
inwonende
kinderen

Samenwone
nd met
gezonde
partner, met
inwonende
kinderen

Samenwone
nd met
partner met
ziekte of
beperkingen
, met
inwonende
kinderen

LAT-relatie
met
gezonde
partner
zonder
inwonende
kinderen

LAT-relatie
met met
partner met
ziekte of
beperkingen
zonder
inwonende
kinderen

LAT-relatie
met
gezonde
partner met
inwonende
kinderen

LAT-relatie
met met
partner met
ziekte of
beperkingen
met
inwonende
kinderen

Anders,
namelijk

Observaties
Totaal Leeftijd: 61 - 70, 71 - 80, 81 - 90 + 1 meer
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Een 'sociaal netwerk' is een groep mensen om u heen waar u leuke dingen mee kunt doen, die u kunt helpen of die u
om hulp kunt vragen. Welk cijfer geeft u uw sociale netwerk? een 1 is heel slecht, een 10 is heel goed. Een '?'
betekent 'weet ik niet'.

100%

75%

50%

25%

29.1%
2.3%

2.2%

2.7%

3.6%

1

2

3

4

21.6%

7.3%

3.8%

11.2%

0%
5

6

6.6%

9.6%
7

8

9

10

Weet niet

Observaties
Totaal Leeftijd: 61 - 70, 71 - 80, 81 - 90 + 1 meer

5,628

Provincie

100%

75%

50%

25%

3.7%

4.3%

Groningen

Friesland

3.0%

4.9%

Drenthe

Overijssel

13.6%

0%
Gelderland

10.2%
Utrecht

3.0%
Flevoland

Observaties
Totaal Leeftijd: 61 - 70, 71 - 80, 81 - 90 + 1 meer

5,628

Deze tabel gaat verder op de volgende pagina
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Vervolg van vorige pagina

Provincie

100%

75%

50%

25%
19.2%

21.0%
2.7%

0%
Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

10.7%
Noord-Brabant

3.6%
Limburg

0.2%
In woon in het
buitenland/ ik zeg het
liever niet

Observaties
Totaal Leeftijd: 61 - 70, 71 - 80, 81 - 90 + 1 meer

5,628

Leeftijd

100%

75%

50%

53.5%

25%

0%

32.7%

0.0%

0.0%

< 50

50 - 60

61 - 70

71 - 80

12.7%

1.1%

81 - 90

90 >

Observaties
Totaal Leeftijd: 61 - 70, 71 - 80, 81 - 90 + 1 meer
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Bent u lid van ANBO?

Observaties
Totaal Leeftijd: 61 - 70, 71 - 80, 81 - 90 + 1 meer

5,622

Ja

76.4%

Nee

23.6%
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Rapport filters
Leeftijd: 61 - 70, 71 - 80, 81 - 90, 90 >

Ǻ ǺŇ ẄǺȚ VǾǾŘ VǾǾŘẄǺǺŘĐĚ Ň ĐĚ ŇĶ Ț Ų
Đ ǺŇ? ( Ų M Ǻ Ģ ĐĚ VŘǺǺĢ ǾVĚŘ Ș Ŀ Ǻ ǺŇ Ǻ Ŀ Ș Ų
Ħ ĚȚ Ň İ ĚȚ ẄĚĚȚ Ǿ F ĢĚĚŇ ǺŇȚ Ẅ Ǿ Ǿ Ř Đ ẄİĿ Ț
ĢĚVĚ Ň)

28. De voorziening die ik ken is te ver van de binnenstad en het treinstation.
29. Voldoende privacy en eigen regie in eigen kamers.
30. Eigen slaap en woonkamer en badkamer. Gemeenschappelijke recreatie ruimte
31. Gezamenlijke maal6tijden.
32. Gemeenschappelijke voorzieningen, maar ook aparte privéruimte(s).

1. Goede afspraken
33. Eigen voorzieningen (woonkamer, keuken, wasmachine e.d.), maar ook
2. Zelfstandigheid. Leven en laten leven. Label A woning, duurzaam en reeds van

gemeenschapsruimte in de buurt

het gas af. In een stad en niet in een buitenwijk of dorp.
34. Kangeroewoningen. Dus een woning van kinderen die achter in de tuin een
3. wel gescheiden wonen en slapen, maar moet wel een ontmoeting en hobby ruimte

kleinere gelijkvloerse woning kunnen bouwen voor ouders

hebben
35. Behoud van privacy
4. zelf bepalen aan welke (gezamelijke) dingen wordt deelgenomen
36. Ik wil ook wel een zekere mate van privacy houden.
5. Zorgen voor elkaar mag niet betekenen dat je professionele zorg moet
overnemen. Wel hand- en spandiensten. boodschap doen, een keer iemand een lift

37. Geen verplichtingen zoals verplicht gezamenlijk koffiedrinken en/of eten, daar wil

aanbieden naar de dokter ofzo.

ik vrij in zijn, zelf hiervoor kiezen wanneer.

6. Wel privacy, maar ook dingen die je samen kunt doen.

38. voldoende vrijheid, zelfbeschikking en onderling respect

7. alleen als het een zelfstandig appartement is met veel privé

39. eigen huiskamer+slaapkamer+ keuken+badkamer

8. Hulp krijgen als dat nodig is

40. Bijvoorbeeld eeen woongroep waar men meer voor elkaar kan zorgen dan gewoon
naast elkaar wonen.

9. Privecy
41. Altijd een privé plek hebben.
10. Elkaar helpen prima ,maar ik wil ook zelfstandig dingen kunnen blijven doen
42. voldoende privacy als basis
11. takenverdeling
43. dat je niet de hele dag voor anderen klaar moet staan helpen vind ik fijn met
12. De prijs
13. gezamenlijkheid hangt ook af of ik kan opschieten met de anderen, het mag

beperking
44. Weet ik niet goed

geen plicht zijn
45. bereidheid gezamelijk zorg in te kopen geen geluidsoverlast
14. Gez. Keuken en eetgelegenheid
46. Tijdelijke hulp t.z.t.
15. Toch een mate van privacy.
47. Als ik een eigen huisje Zou krijgen
16. Dat er geen druk wordt uitgeoefend.
48. medebewoners zelf kunnen uitzoeken, voldoende prive ruimte (dus niet 45m2) en
17. Toch enige privacy, gemeenschappelijke vrije tijdsbesteding in algemene

gemeenschappelijke ruimte

ruimtes, makkelijker de E-fiets kunnen parkeren, hulpmiddelen ter beschikking voor
transport

49. n v t

18. Zoals het nu is zal het waarschijnlijk wel blijven.

50. Er zijn grenzen aan het voor elkaar zorgen. Wassen bijv. vind ik, dat moet
gebeuren door hulpverleners.

19. aan de mate van binding
51. voldoende privacy naast dingen samen doen en onderlinge zorg
20. Privacy
52. zelfstandigheid is erg belangrijk, zonder bij elkaar op de lip te zitten en bewoners
21. Niet met alleen ouderen.jonge gezinnen zou ook leuk zijn
22. De verzorgingshuizen zijn veelal gesloten, er komt t.z.t. veel vraag naar totale

moeten niet alleen grijze duiven zijn.
53. privacy, redelijke zelfstandigheid

verzorging voor ouderen, de toekomstige ouderen kunnen geen en/of te weinig hulp
krijgen van kinderen, gezien de maatschappelijk ontwikkelingen/veranderingen.

54. Betaalbaarheid.

Zelfstandig wonen lukt niet altijd en is vaak onverantwoordelijk voor de omgeving.
55. Wel zelfstandigheid behouden: zoals eigen voorzieningen, entree e.d.
23. ook bepaalde vrijheid houden
56. Er voor elkaar zijn indien nodig maar het moet niet de spuigaten uitlopen. Niet
24. Veel zelfstandigheid.Niet echt verplichting deel te nemen aan allerlei activiteiten.

echt verzorgend. Wel eens op elkaars kat passen of een boodschap doen. Naar
keuze samen koffie of thee drinken.

25. zelfstandigheid, ruimte voor gasten, in omgeving: winkels, cappuccino, trein,
vrienden

57. Volledige vrijheid en privacy gewaarborgd.

26. voorwaarrde moet zijn dat je ook een goed prive leven moet kunnen hebben.

58. Behoud van de eigen privacy.

27. er moet makeler met de mensen omgaan

59. Zonder verplichting.
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60. Zorg

92. Duidelijke afspraken gemeenschappelijke taken en financiele zaken Ook
voldoende waarborg voor privacy en recht op zelfbepalen van bezigheden

61. Voldoende zelfstandigheid. Balkon o.i.d.
93. Locatie, indeling en grootte van de woning, gelijkvloers en hulp zonodig
62. We blijven graag op ons zelf
94. Geen inbreuk op privacy
63. Momenteel ben ik alleenstaand en zoekend naar een vrouwelijke levensgezel.
Echter huwen is niet eerste prioriteit, dus de minimale voorwaarde zou zijn:

95. Wel wat zelfstandigheid behouden, maar wel bv gezamenlijk eten en/ofbkokken

ongehuwd mogen samenwonen.
96. Behalve dat er een gemeenschappelijk keuken en relaxruimte is dient er ruimte
64. Voldoende autonomie en respect voor eigen leefstijlen en -gewoonten. De kosten

te zijn om in privé-sfeer je eigen ding te doen. Op het gemeenschappelijke mag geen

moeten niet te hoog oplopen.

verplichting rusten.

65. weet nog niet

97. Wil zelfsttandigheix behouden

66. Goede afspraken omtrent voorzieningen als wasmachine e.d., en de sociale

98. Wel privacy

huisregels. Vertrouwen dat ieder er zich ook aan houdt.
99. Geen betutteling, hoge graad van zelfstandigheid, betaalbaar
67. Geen bemoeizucht
100. of het op loopafstand van station is.
68. samen dingen ondernemen beetje hulp aan elkaar
101. Zoeken een woning welke gelijkvloers is, of een woning/flat met lift
69. Ik wil niet klakkeloos JA zeggen.... de bekende slag om de arm

mogelijkheden.

70. Gezamenlijke ruimte bijvoorbeeld café achtig waar je medebewoners kunt

102. eigen plek; voldoende groot , eigen mogelijk om te koken indien gewenst

ontmoeten
103. geen verplichtingen
71. Zelfstandigheid
104. Wel je eigen vrijheid houden
72. graag iets met een ontmoetingsruimte maar geen verplichting
105. Dat ik zelfstandig kan blijven,met hulp als het niet meer kan.
73. goede afspraken over bv gezamenlijk gebruik van....; mogelijkheid terug te
trekken en privacy; geen afhankelijkheid
74. Waar een niet racistische wijkagent is en waar racisme geen kans krijgt.
75. Privacy gewaarborgd

106. Een eigen voordeur is van belang
107. Onafhankelijk wonen is belangrijk
108. Onbetaalbaar voor mij. Ik ben niet goed in contacten en ik heb niets te bieden:
ben chronisch vermoeid (altijd uitgeput) en dat past niet in zo'n groep. Je moet je

76. zelfstandigheid

plek veroveren en door ballotagecommissie.

77. Grote mate van privasy.

109. gezellig kletsen met medebewoners en spellen spelen.

78. Grote tuin erbij, gez. onderhoud. Ontspanningsruimte. Gelijkgestemden.

110. Hulp bij de hand, gezelligheid, evt. de kans om samen maaltijden te bereiden en
samen te eten, eigen woonunit, winkels/bioscoop(je), bibliotheek e.d. in de buurt.

79. Ik heb moeite met teveel verplichtingen.
80. Grotendeels zelfstandig.Bijvoorbeeld keuken; doucheruimte; eigen kamer(s)
Bijvoorbeeld een gezamenlijke ruimte; idem tuin; kleine kookmogelijkheid
81. Zelfstandig blijven, net als iedere jongere/oudere Nederlander, dus met aardige

Natuurlijk lastig om álles bij elkaar te hebben, maar een aantal van de genoemde
items zou prettig zijn.
111. ligging en leefbaarheid
112. Optimale zelfstandigheid, kleinschalig, in "normale" gevarieerde buurt

keuken, grote schuur/bergruimte.
113. tussen huidige woning en verzorgingsmogelijkheden zit m.i. 25 jaar dus twee
82. voldoende eigen ruimte en privacy
83. zelfstandigheid
84. geschakelde patio woningen. Wil graag een woning met kleine tuin.
85. Als een van de partners hulp nodig heeft en niet meer mobiel is onder
voorwaarde dat er voldoende privacy is. Hulp naar behoefte zoals mogelijk is in een

keer verhuizen
114. afspraken maken over voorzieningen die je samen deelt.
115. Ik woon nu in een Centraal Wonen Project en dat is prima, maar nogmaals, er is
geen lift. Ik wil wel een zelfstandige woning, dat heb ik nu ook.
116. Dat het moeten niet voorop staat.

verzorgings(te)huis.
117. Ik moet voldoende privacy hebben.
86. Het liefst moet ik de mensen al kennen en niet al te oud zijn.
118. zelfstandigheid; redelijke huur; huurtoeslag mogelijk
87. Voldoende ruimte voor privacy Voldoende professionele zorg beschikbaar
119. Onderlinge hulp e.d. op basis van vrijwilligheid zonder sociale verplichtingen
88. Toch genoeg privacy
120. Voldoende privacy goede organisatie betaalbaar
89. Niet te veel bemoeienis en respect voor privacy
121. Hangt af van het niveau van de bewoners
90. behoud zelfstandigheid en niet teveel bemoeienis van anderen
122. Eigen kamer keuken slaapkamer
91. Genoeg Prive mogelijkheden
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123. Wel zelfstandig blijven
124. Privacy Geluidsoverlast
125. Met voldoende vrijheid en mensen wel naar elkaar omkojken
126. eigen woonunit/ geen opgedrongen verplichtingen
127. kan divers zijn. wil het eerst zien. sowieso zo lang mogelijk zelfstandigheid
128. Niet overstelpt worden met verplichtingen ! Zeker mate van zelfstandigheid
bewaren.
129. samen en toch apart. Eigen voordeur en geen verplichtingen om samen dingen
te doen.
130. privacy, toch je eigen keuken naast een gemeenschappelijke keuken. Zorg en
voorzieiningen (winkels, arts) dichtbij
131. Mogelijkheid tot alleen zijn en mogelijkheid tot gezelschap
132. Wij hebben behoefte aan prof. hulp, niet steeds maar wel op afroep
133. Dat ik voldoende woonruimte heb en mijn partner opgevangen wordt.
134. Als ik ouder dan 75 ben
135. Een gezamenlijke kamer bijvoorbeeld om koffie te drinken of tv te kijken
136. geen opgedrongen "gezelligheid" vanuit een concept dat mensen met elkander
moeten omgaan, teruggetrokkenheid heeft ook voordelen. wij bekommerden ons
jarenlang om onze overleden buurman, maar alleen op zijn verzoek en hij was niet te
verlegen om een beroep op ons te doen en wij respecteerden zijn wens op zichzelf te
kunnen zijn
137. Wel eigen ruimten
138. Ik ben toch ook wel op privacy gesteld. Ik speel een muziekinstrument, dat wil
ik ook graag blijven doen.
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