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Moventem werkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek van de Nederlandse
Marktonderzoek Associatie (MOA) en mag het Fair Data Keurmerk voeren, waarmee wordt
aangetoond dat op verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens wordt omgaan. Tevens
is Moventem aangesloten bij de Europese Vereniging voor Marktonderzoek (ESOMAR) en
wordt voldaan aan de Internationale Code voor Markt- en sociaalwetenschappelijk onderzoek.
Dit rapport is met grote zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat informatie fout
en/of onvolledig is. Moventem is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou
kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie.
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Huidige woonsituatie

Meerderheid heeft grondgebonden koopwoning en kan woning aanpassen om te blijven wonen

Driekwart is in het bezit van de woning en woont grondgebonden. Ruim de helft denkt nog lang in de huidige woning te kunnen blijven wonen als iemand

last heeft of krijgt van lichamelijke beperkingen, omdat de woning de woning hier al op aangepast is of eenvoudig kan worden.

Gewenste en verwachte ondersteuning

(Bijna) niemand ontvangt zorg/ ondersteuning of gebruikt hulpmiddel voor het bewegen

Voor de ruime meerderheid geldt dat zij zelf of iemand in het huishouden geen vormen van professionele zorg of ondersteuning ontvangen. Een relatief

klein percentage gebruikt zelf (of iemand in het huishouden) hulpmiddelen voor het bewegen.

Wandelstok en rollator meest gebruikte hulpmiddelen

Van de respondenten die een hulpmiddel gebruiken voor het bewegen, gebruiken de meesten een wandelstok of rollator. Voor beiden geldt dat ze met

name buitenshuis gebruikt worden.

Verhuiswens

(Bijna) geen (actieve) verhuiswens

Nagenoeg de helft heeft misschien een verhuiswens, maar is niet actief op zoek. Ook geeft nagenoeg de helft aan absoluut niet te willen verhuizen. Indien

de respondent zelf of iemand uit het huishouden meer zorg nodig heeft in de toekomst, geeft een vergelijkbaar deel aan te blijven wonen in de huidige

woning en deze aan te passen waar nodig of te overwegen te verhuizen.

Voorkeur voor koopwoning, geen voorkeur voor nieuwbouw of bestaande bouw

De meerderheid van de respondenten die heeft aangegeven (misschien) te willen verhuizen, heeft een voorkeur voor een koopwoning. Ze hebben

meestal geen voorkeur voor nieuwbouw of bestaande bouw.

Maximale huurprijs valt vooral in sociale huurklasse, maximale koopprijs vooral boven €500.000

Respondenten die hebben aangegeven een voorkeur te hebben voor een huurwoning, zouden maandelijks maximaal een huurprijs willen betalen die

binnen de sociale huur valt (< €750). Respondenten die hebben aangegeven een voorkeur te hebben voor een koopwoning, zouden vooral voor maximaal

€500.000 of meer een woning willen kopen.
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Verhuisreden vooral kleiner of gelijkvloers wonen, verhuistermijn met name binnen één tot 5 jaar

Van de respondenten die hebben aangegeven (misschien) te willen verhuizen, geeft (ruim) een derde aan kleiner te willen wonen of een gelijkvloerse

woning zonder drempels te willen. De minderheid wil op (zeer) korte termijn verhuizen en de meerderheid niet eerder dan over één jaar.

Problemen ervaren/ verwacht bij vinden gewenste woning

De ruime meerderheid ervaart problemen of verwacht problemen te ervaren bij het vinden van de gewenste woning, met name door te weinig aanbod van

het gewenste type of op de gewenste plek.

Woonvoorkeuren

Berging en parkeerruimte belangrijkste faciliteiten in toekomstige woning

De meeste woningkenmerken of faciliteiten zijn belangrijk voor in een toekomstige woning, met name een berging/ schuur/ garage en parkeerruimte.

Park/ natuur en supermarkt belangrijkste voorzieningen nabij woning

Voor een aantal voorzieningen wordt het door de meerderheid als belangrijk beoordeeld dat deze nabij de woning liggen. Dit geldt met name voor een

park/ natuur, supermarkt en OV-halte.

Collectieve woonvormen

Collectieve woonvormen die meerderheid aanspreekt

Grondgebonden levensloopgeschikte woning, hofjeswoning (Knarrenhof) en hofjeswoningen in appartementsvorm spreekt meerderheid aan

Collectieve woonvormen die specifieke leeftijdsgroep aanspreekt

Kangoeroe-/ mantelzorgwoning en woonboerderij spreekt met name 50 – 64 jarigen aan. Een zorgvilla spreekt vooral 50 – 64 jarigen aan en 65 jarigen en

ouder vooral niet. Een aanleunwoning spreekt 65 jarigen en ouder meer aan.

Collectieve woonvormen die meerderheid niet aanspreekt

Appartementencomplex met levensloopgeschikte woningen, serviceflat en woontoren met luxe appartementen spreekt meerderheid niet aan

Meerderheid wil met diverse leeftijdsgroepen samenwonen en gemeenschappelijke buitenruimte hebben

De meerderheid wil in een collectieve woonvorm graag samenwonen met diverse leeftijdsgroepen. Ook wil ruim een derde met bewoners met eenzelfde

leefwijze samenwonen. Het wordt als (erg) belangrijk beoordeeld dat er een gemeenschappelijke buitenruimte is.
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Benaderen doelgroep

In opdracht van gemeente Gooise Meren heeft Moventem een onderzoek uitgevoerd over de woonwensen van 50-plussers in de gemeente. De 1.301 50+

leden van Gooise Meren Spreekt zijn uitgenodigd via de mail of per post en daarnaast is er een open link gecommuniceerd. Deelnemers hebben de

mogelijkheid gehad om de vragenlijst in te vullen tussen 26 januari en 14 februari 2022. Er is 1 keer een reminder verstuurd, aan iedereen waarvan nog geen

ingevulde vragenlijst was ontvangen.

Deelnemers

In totaal hebben 1.014 panelleden de vragenlijst volledig ingevuld. Dit is een respons-rate van 78%. Via de open link deden 149 respondenten mee.

Met het totaal aantal respondenten (1.163) kunnen met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 2,81% uitspraken worden gedaan over de

populatie 50-plussers in gemeente Gooise Meren.

De respondenten zijn onderverdeeld in twee groepen: 50 – 64 jaar en 65 jaar en ouder. Op basis van deze groepen is er een weegfactor opgesteld waarop

de resultaten gewogen zijn (zie bijlage 3).

Resultaten weergave

De resultaten van dit onderzoek worden in het voorliggende document beschreven middels diagrammen en tabellen. Een kanttekening die bij de resultaten

geplaatst moet worden is dat de vragen met name zijn beantwoord door ‘vitale’ 50-plussers. Dat wil zeggen dat een relatief klein deel van de respondenten

hulp en/of zorg ontvangt. Dit kan van invloed zijn op de resultaten.

Door routes in de vragenlijst en vragen waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn, kan het voorkomen dat het aantal respondenten en/of het aantal

antwoorden niet overal gelijk is in deze rapportage. Om deze redenen wordt ter volledigheid bij de resultaten aangeven hoeveel respondenten (‘n’) de

betreffende vraag hebben beantwoord. Door afrondingsverschillen telt niet alles op tot 100%. Bij sommige vragen konden respondenten meerdere

antwoorden geven. Het totale percentage komt dan hoger dan 100% te liggen.

In bijlage 1 van deze rapportage staan de aanvullende analyses van de vragen waarvoor dit relevant is.

In bijlage 2 van deze rapportage staan de achtergrondgegevens van de respondenten weergegeven.

In bijlage 3 van deze rapportage wordt nader ingegaan op de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en representativiteit van de resultaten.

Er is een aantal open vragen gesteld aan de respondenten. Alle open antwoorden worden getoond in ‘Bijlagenboek bij Rapportage Woonwensen 50-

plussers’.

Inleiding

Onderzoeksopzet
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Huidige woonsituatie

Meerderheid woont in rij- of hoekwoning

In wat voor soort woning woont u? (n=1.163)

51%

25%

14%

10%

1%

Rij- of hoekwoning

Twee-onder-één-kapwoning

Appartement / flat

Vrijstaande woning

Anders (bijv. woonboot, caravan,
vakantiewoning, woonwagen)

Ruim de helft woont in een rij- of hoekwoning, gevolgd door

een kwart die in een twee-onder-één-kapwoning woont.
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Meerderheid in het bezit van een koopwoning

Is de woning in uw bezit? (n=1.163)

84%

13%

2%

1%

Ja, het is mijn eigen koopwoning

Nee, het is een huurwoning van een
woningbouwvereniging of

woningbouwcorporatie

Nee, het is een huurwoning van een
particulier persoon/ belegger/ makelaar

Anders, namelijk:

Voor de ruime meerderheid geldt dat de woning in hun bezit

is. Slechts 15% huurt de woning van een corporatie of

particulier.
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Meerderheid heeft grondgebonden koopwoning 

In wat voor soort woning woont u? x Is de woning in uw bezit? 

(n=1.163)

75%

8%

9%

4%

1%

1%

1%

Koopwoning - Grondgebonden*

Koopwoning - Appartement/ flat

Huurwoning corporatie -
Grondgebonden

Huurwoning corporatie - Appartement/
flat

Huurwoning particulier - Appartement/
flat

Huurwoning particulier -
Grondgebonden

Anders

* Onder grondgebonden vallen een rij- of hoekwoning, twee-onder-één

kapwoning en een vrijstaande woning

Driekwart is in het bezit van de woning en woont

grondgebonden. 13% heeft een appartement/ flat in het

bezit of huurt deze.
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Huidige woonsituatie

Meerderheid kan woning aanpassen om te blijven wonen

Denkt u nog lang in uw huidige woning te kunnen blijven wonen, 

ook als u of iemand uit uw huishouden last heeft of krijgt van 

lichamelijke beperkingen? (n=1.163)

8%

50%

22%

19%

Ja, mijn woning is hier al op
aangepast

Ja, mijn woning kan hier relatief
eenvoudig op aangepast worden

Nee, mijn woning is niet geschikt (te
maken) voor het wonen met een

lichamelijke beperking

Weet ik niet/ geen mening

Ruim de helft denkt nog lang in de huidige woning te

kunnen blijven wonen als iemand last heeft of krijgt van

lichamelijke beperkingen, omdat de woning de woning hier

al op aangepast is of eenvoudig kan worden.

13



Gemeente
Gooise Meren

Gewenste en verwachte ondersteuning

(Bijna) niemand ontvangt zorg/ ondersteuning

Ontvangt u of iemand uit uw huishouden een van de 

onderstaande vormen van professionele zorg of ondersteuning? 

(n=1.163) Meer antwoorden mogelijk

11%

3%

1%

0%

2%

85%

Huishoudelijke hulp

Mantelzorg

Thuiszorg, bijvoorbeeld hulp bij het
douchen, aankleden of steunkousen

aantrekken

Verpleegkundige zorg, bijvoorbeeld
toedienen van medicatie, plaatsen van

sondes en katheters

Anders, namelijk:

Niemand in mijn huishouden ontvangt
deze vormen van professionele zorg of

ondersteuning

Voor 85% geldt dat zij zelf of iemand in het huishouden

geen vormen van professionele zorg of ondersteuning

ontvangen.
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Gewenste en verwachte ondersteuning

(Bijna) niemand gebruikt hulpmiddel voor het bewegen

Gebruikt u of iemand uit uw huishouden hulpmiddelen voor het 

bewegen, zoals een stok, scootmobiel of rolstoel? (n=1.163)

7%

93%

Ja

Nee
Een relatief klein percentage gebruikt zelf (of iemand in het

huishouden) hulpmiddelen voor het bewegen.
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Gewenste en verwachte ondersteuning

Wandelstok en rollator meest gebruikte hulpmiddelen

Welk hulpmiddel gebruikt u of iemand uit uw huishouden? (n=87)

Van de respondenten die een hulpmiddel gebruiken voor

het bewegen, gebruiken de meesten een wandelstok of

rollator. Voor beiden geldt dat ze met name buitenshuis

gebruikt worden.
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Gewenste en verwachte ondersteuning

Woningaanpassing of verhuizen bij eventuele extra zorg

Stel, u of iemand uit uw huishouden heeft in de toekomst meer 

zorg nodig. Hoe denkt u daar mee om te gaan in uw 

woonsituatie? (n=1.163)

44%

21%

15%

1%

4%

16%

Ik blijf wonen in mijn huidige woning en
pas deze woning waar nodig aan

Ik verhuis naar een
levensloopgeschikte woning

Ik verhuis naar een
levensloopgeschikte woning in een

collectieve woonvorm*

Ik ga wonen in of nabij de woning van
mijn kind / familie / mantelzorger

Anders, namelijk:

Weet niet / geen mening

Indien de respondent zelf of iemand uit het huishouden

meer zorg nodig heeft in de toekomst, geeft een

vergelijkbaar deel aan te blijven wonen in de huidige

woning en deze aan te passen waar nodig (44%) of te

overwegen te verhuizen (41%).
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Verhuiswens

Geen verhuiswens of niet actief op zoek

Heeft u een verhuiswens? Zo ja, hoe actief bent u op zoek naar 

een woning? (n=1.163)

9%

48%

43%

Ja, ik ben actief op zoek naar een
woning

Misschien, maar ik  ben niet actief op
zoek

Nee, ik wil absoluut niet verhuizen

Nagenoeg de helft heeft misschien een verhuiswens, maar

is niet actief op zoek. 43% wil absoluut niet verhuizen en

een relatief klein deel geeft aan actief op zoek te zijn naar

een andere woning.
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Verhuiswens

Geen voorkeur voor nieuwbouw of bestaande bouw

Heeft u een voorkeur voor nieuwbouw of bestaande bouw? 

(n=654)

14%

10%

7%

9%

60%

Nieuwbouw

Een kavel om zelf (of met anderen) een
woning te (laten) bouwen

Bestaande bouw jonger dan 5 jaar

Bestaande bouw ouder dan 5 jaar

Maakt niet uit / geen voorkeur

De meerderheid van de respondenten die heeft

aangegeven (misschien) te willen verhuizen, heeft geen

voorkeur voor nieuwbouw of bestaande bouw.
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Verhuiswens

Voorkeur voor een koopwoning

Heeft u een voorkeur voor een koop- of huurwoning? (n=654)

59%

22%

19%

Koopwoning

Huurwoning

Weet ik niet / geen mening

De meerderheid van de respondenten die heeft

aangegeven (misschien) te willen verhuizen, heeft een

voorkeur voor een koopwoning.
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Verhuiswens

Maximale huurprijs valt vooral in sociale huurklasse

Welk bedrag zou u maandelijks maximaal willen besteden aan 

het huren van een woning? (n=149)

3%

15%

35%

13%

12%

14%

5%

1%

0%

2%

Minder dan € 450

€ 450 tot € 550

€ 550 tot € 650

€ 650 tot € 750

€ 750 tot € 850

€ 850 tot € 1.000

€ 1.000 tot € 1.500

€ 1.500 tot € 2.000

Meer dan € 2.000

Weet ik niet / geen mening

Sociale huur

Respondenten die hebben aangegeven een voorkeur te

hebben voor een huurwoning, zouden maandelijks

maximaal een huurprijs willen betalen die binnen de sociale

huur valt (< €750).
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Verhuiswens

Maximale koopprijs vooral boven €500.000

Welk bedrag wilt u maximaal besteden aan het kopen van een 

woning? (n=370)

0%

3%

9%

17%

23%

41%

7%

Minder dan € 200.000

€ 200.000 - € 250.000

€ 250.000 - € 300.000

€ 300.000 - € 400.000

€ 400.000 - € 500.000

Meer dan € 500.000

Weet ik niet / geen mening

Respondenten die hebben aangegeven een voorkeur te

hebben voor een koopwoning, zouden vooral voor

maximaal €500.000 of meer een woning willen kopen.
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Verhuiswens

Meeste voorkeur voor koopwoning boven €500.000

Heeft u een voorkeur voor een koop- of huurwoning? x Welk 

bedrag wilt u maximaal besteden aan het kopen/ huren van een 

woning? (n=370)

10%

10%

0%

10%

15%

20%

35%

Sociale huurwoning (< €750)

Vrije sector huurwoning (> €750)

Koopwoning (< €200.000)

Koopwoning (€200.000 - € 300.000)

Koopwoning (€300.000 - € 400.000)

Koopwoning (€400.000 - € 500.000)

Koopwoning (> €500.000)

De meeste voorkeur gaat uit naar een koopwoning boven

de €500.000 en de minste voorkeur naar een koopwoning

van onder de €200.000.
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Verhuiswens

Verhuisreden vooral kleiner of gelijkvloers wonen

Wat is de reden dat u nadenkt over verhuizen? (n=517) Meer 

antwoorden mogelijk

37%

33%

21%

17%

11%

9%

7%

7%

7%

16%

6%

Ik wil kleiner wonen

Ik wil een gelijkvloerse woning zonder
drempels

Ik zoek meer rust in de woonomgeving

Ik zoek meer comfort in mijn woning

Ik heb of verwacht een zorgbehoefte
binnen mijn huishouden

Ik wil dichterbij winkels wonen

Ik zoek meer contact met buren of
medebewoners

Ik wil groter wonen

Mijn financiële situatie is veranderd

Anders, namelijk:

Weet ik niet / geen mening

Van de respondenten die hebben aangegeven (misschien)

te willen verhuizen, geeft (ruim) een derde aan kleiner te

willen wonen of een gelijkvloerse woning zonder drempels

te willen.
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Verhuiswens

Verhuistermijn met name binnen één tot 5 jaar

Op welke termijn wilt u verhuizen? (n=517)

5%

4%

39%

28%

24%

Zo snel mogelijk

Binnen één jaar

Over één tot 5 jaar

Over meer dan 5 jaar

Weet ik niet/ geen mening

De minderheid wil op (zeer) korte termijn verhuizen en de

meerderheid niet eerder dan over één jaar.
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Verhuiswens

Problemen ervaren/ verwacht bij vinden gewenste woning

Ervaart u of verwacht u problemen bij het vinden van de 

gewenste woning? (n=517) Meer antwoorden mogelijk

67%

36%

35%

31%

17%

7%

10%

Ja, er is te weinig aanbod van het
gewenste woningtype

Ja, er is te weinig aanbod op de
gewenste plek

Ja, de koopprijzen en/of huurprijzen
zijn te hoog

Ja, er is te weinig aanbod in
koopwoningen

Ja, de wachttijden bij
woningcorporaties zijn te lang

Ja, er is te weinig aanbod in vrije
sectorhuurwoningen

Nee, ik ervaar of verwacht geen
problemen

90% van de respondenten ervaart problemen of verwacht

problemen te ervaren bij het vinden van de gewenste

woning, met name door te weinig aanbod van het gewenste

type of op de gewenste plek.
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Woonvoorkeuren

Berging en parkeerruimte belangrijkste faciliteiten in 

toekomstige woning

Zijn de volgende woningkenmerken of faciliteiten belangrijk 

voor u in een toekomstige woning? (n=1.161)

85%

82%

60%

59%

57%

39%

30%

12%

11%

24%

30%

27%

38%

49%

3%

7%

17%

11%

16%

23%

20%

Berging / schuur / garage

Parkeerruimte

Balkon of dakterras

Gelijkvloers zonder trappen of
drempels

Eigen tuin

Videodeurbel

Zorgdomotica*

Ja Neutraal Nee

De meeste woningkenmerken of faciliteiten zijn belangrijk

voor in een toekomstige woning, met name een berging/

schuur/ garage en parkeerruimte.

27



Gemeente
Gooise Meren

Woonvoorkeuren

Park/ natuur en supermarkt belangrijkste voor-

zieningen nabij woning

Van welke voorzieningen vindt u het belangrijk dat deze binnen 

500 meter van uw woning liggen? (n=1.158)

75%

70%

54%

51%

44%

43%

26%

25%

20%

16%

22%

23%

29%

37%

41%

45%

40%

54%

42%

39%

3%

7%

18%

12%

15%

12%

33%

21%

38%

45%

Park / natuur

Supermarkt

OV-halte

Huisarts

Apotheek

Winkels

Horeca

Fysiotherapeut / Ergotherapeut

Buurthuis of ontmoetingsplek

Sportgelegenheid

Belangrijk Neutraal Niet belangrijk

Voor een aantal voorzieningen wordt het door de

meerderheid als belangrijk beoordeeld dat deze nabij de

woning liggen. Dit geldt met name voor een park/ natuur,

supermarkt en OV-halte.
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Collectieve woonvormen

Grondgebonden levensloopgeschikte woning spreekt 

meerderheid aan

Ziet u zichzelf wonen in deze collectieve woonvorm als u ouder bent? (n=1.156)

67%

63%

33%

37%

Spreekt wel aan Spreekt niet aan

65 jaar en ouder (n=696)

50 - 64 jaar (n=460)
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Collectieve woonvormen

Appartementencomplex met levensloopgeschikte 

woningen spreekt meerderheid niet aan

Ziet u zichzelf wonen in deze collectieve woonvorm als u ouder bent? (n=1.156)

36%

38%

64%

62%

Spreekt wel aan Spreekt niet aan
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65 jaar en ouder (n=696)

50 - 64 jaar (n=460)
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Collectieve woonvormen

Serviceflat spreekt meerderheid niet aan

Ziet u zichzelf wonen in deze collectieve woonvorm als u ouder bent? (n=1.156)

33%

41%

67%

59%

Spreekt wel aan Spreekt niet aan
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65 jaar en ouder (n=696)

50 - 64 jaar (n=460)
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Collectieve woonvormen

Hofjeswoning (Knarrenhof) spreekt meerderheid aan

Ziet u zichzelf wonen in deze collectieve woonvorm als u ouder bent? (n=1.156)

85%

78%

15%

22%

Spreekt wel aan Spreekt niet aan

32

65 jaar en ouder (n=696)

50 - 64 jaar (n=460)
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Collectieve woonvormen

Hofjeswoningen in appartementsvorm spreekt 

meerderheid aan

Ziet u zichzelf wonen in deze collectieve woonvorm als u ouder bent? (n=1.156)

64%

62%

36%

38%

Spreekt wel aan Spreekt niet aan

33

65 jaar en ouder (n=696)

50 - 64 jaar (n=460)
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Collectieve woonvormen

Woontoren met luxe appartementen spreekt 

meerderheid niet aan

Ziet u zichzelf wonen in deze collectieve woonvorm als u ouder bent? (n=1.156)

38%

27%

62%

73%

Spreekt wel aan Spreekt niet aan

34

65 jaar en ouder (n=696)

50 - 64 jaar (n=460)
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Collectieve woonvormen

Zorgvilla spreekt meerderheid 50 – 64 jarigen aan, 65 

jarigen en ouder niet

Ziet u zichzelf wonen in deze collectieve woonvorm als u ouder bent? (n=1.156)

56%

41%

44%

59%

Spreekt wel aan Spreekt niet aan
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65 jaar en ouder (n=696)

50 - 64 jaar (n=460)
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Collectieve woonvormen

Aanleunwoning spreekt 65 jarigen en ouder meer aan

Ziet u zichzelf wonen in deze collectieve woonvorm als u ouder bent? (n=1.156)

47%

52%

53%

48%

Spreekt wel aan Spreekt niet aan

36

65 jaar en ouder (n=696)

50 - 64 jaar (n=460)
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Collectieve woonvormen

Kangoeroe-/ mantelzorgwoning spreekt met name 50 –

64 jarigen aan

Ziet u zichzelf wonen in deze collectieve woonvorm als u ouder bent? (n=1.156)

49%

37%

51%

63%

Spreekt wel aan Spreekt niet aan
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65 jaar en ouder (n=696)

50 - 64 jaar (n=460)
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Collectieve woonvormen

Woonboerderij spreekt vooral 50 – 64 jarigen aan

Ziet u zichzelf wonen in deze collectieve woonvorm als u ouder bent? (n=1.156)

60%

41%

40%

59%

Spreekt wel aan Spreekt niet aan
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65 jaar en ouder (n=696)

50 - 64 jaar (n=460)
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Collectieve woonvormen

Meerderheid wil met diverse leeftijdsgroepen samenwonen

Als u in een collectieve woonvorm woont, met welke groepen 

wilt u dan graag samenwonen? (n=1.155)

52%

37%

25%

10%

6%

17%

8%

Diverse leeftijdsgroepen

Bewoners met eenzelfde leefwijze

Leeftijdsgenoten

Bewoners zonder zorgvraag

Bewoners met eenzelfde zorgvraag

Ik wil niet in een collectieve woonvorm
wonen

Maakt mij niet uit / geen mening

Ruim de helft wil in een collectieve woonvorm graag

samenwonen met diverse leeftijdsgroepen. Ook wil ruim

een derde met bewoners met eenzelfde leefwijze

samenwonen.
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Collectieve woonvormen

Gemeenschappelijke buitenruimte vooral belangrijk in 

collectieve woonvorm

Welke voorzieningen vindt u belangrijk om binnen in een 

collectieve woonvorm te hebben? (n=1.155)

62%

51%

51%

50%

47%

44%

33%

33%

32%

30%

24%

21%

11%

32%

35%

31%

39%

40%

40%

49%

46%

49%

39%

42%

36%

27%

7%

14%

18%

11%

14%

16%

18%

21%

19%

31%

34%

43%

62%

Gemeenschappelijke buitenruimte

Fitnessruimte/sportaccommodatie

Videodeurbel

Gemeenschappelijke
ontmoetingsruimte

Huismeester aanwezig

Boodschappenservice

Inpandige kantoorruimte voor
fysiotherapie, ergotherapie, pedicure…

Maaltijdservice

Taxidienst

Gedeelde auto’s

Zwembad

Leenfietsen

Sauna

(Erg) belangrijk Neutraal Niet belangrijk

Het wordt als (erg) belangrijk beoordeeld dat er een

gemeenschappelijke buitenruimte, fitnessruimte, video-

deurbel en gemeenschappelijke ontmoetingsruimte is

binnen in een collectieve woonvorm. Een sauna wordt als

minst van belang beoordeeld.
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Bijlage I

Bijlage I – Aanvullende analyses

In wat voor soort woning woont u? x Is de woning in uw bezit? (n=1.163)

81%

4%

8%

3%

2%

1%

1%

68%

13%

11%

4%

1%

1%

2%

Koop woning -
Grondgebonden*

Koopwoning -
Appartement/ flat

Huurwoning corporatie -
Grondgebonden

Huurwoning corporatie -
Appartement/ flat

Huurwoning particulier -
Appartement/ flat

Huurwoning particulier -
Grondgebonden

Anders

50-64 (n=464)

65 en ouder (n=699)

* Onder grondgebonden vallen een rij- of hoekwoning, twee-onder-één

kapwoning en een vrijstaande woning
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Bijlage I

Bijlage I – Aanvullende analyses

Heeft u een voorkeur voor een koop- of huurwoning? x Welk bedrag wilt u maximaal besteden aan het kopen/ huren van een 

woning? (n=370)

8%

5%

0%

12%

17%

19%

39%

13%

17%

0%

7%

12%

21%

30%

Sociale huurwoning (< €750)

Vrije sector huurwoning (> €750)

Koopwoning (< €200.000)

Koopwoning (€200.000 - € 
300.000)

Koopwoning (€300.000 - € 
400.000)

Koopwoning (€400.000 - € 
500.000)

Koopwoning (> €500.000)

50-64 (n=197)

65 en ouder (n=242)
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Bijlage I

Bijlage I – Aanvullende analyses
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Heeft u een voorkeur voor een koop- of huurwoning? x Indicatie bruto jaarinkomen huishouden?
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Bijlage I

Bijlage I – Aanvullende analyses

Wat is de reden dat u nadenkt over verhuizen? (n=517) Meer antwoorden mogelijk

33%

24%

27%

16%

6%

8%

6%

10%

7%

19%

6%

41%

44%

12%

18%

16%

11%

10%

3%

6%

13%

6%

Ik wil kleiner wonen

Ik wil een gelijkvloerse woning zonder
drempels

Ik zoek meer rust in de
woonomgeving

Ik zoek meer comfort in mijn woning

Ik heb of verwacht een zorgbehoefte
binnen mijn huishouden

Ik wil dichterbij winkels wonen

Ik zoek meer contact met buren of
medebewoners

Ik wil groter wonen

Mijn financiële situatie is veranderd

Anders, namelijk:

Weet ik niet / geen mening

50-64 (n=230)

65 en ouder (n=287)
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Binnen dit panelonderzoek zijn de resultaten gewogen naar
leeftijd. Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de
mogelijke invloed van de niet geheel representatieve steekproef
weg te nemen. Op deze pagina staan ongewogen resultaten. De
rest van de rapportage zal gewogen resultaten bevatten. Meer
informatie over de weging staat in bijlage 2 weergegeven.

Bijlage II - Achtergrondvariabelen

Bijlage II

Leeftijd (n=1.163)

22%

55%

1%

2%

5%

16%

0%

Alleenwonend

Tweepersoonshuishouden zonder
(thuiswonende) kinderen

Eénoudergezin, jongste thuis wonende
kind onder de 12 jaar

Eénoudergezin, jongste thuis wonende
kind 12 jaar of ouder

Gezin, jongste thuis wonende kind
onder de 12 jaar

Gezin, jongste thuis wonende kind 12
jaar of ouder

Groepswonen (bijv. studentenwoning)

40%

60%

50-64

65 en ouder

Woonplaats (n=1.160)

50%

29%

12%
8%

1%

Bussum Naarden Muiderberg Muiden Buiten de
gemeente

Samenstelling huishouden (n=1.161)
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Binnen dit panelonderzoek zijn de resultaten gewogen naar
leeftijd. Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de
mogelijke invloed van de niet geheel representatieve steekproef
weg te nemen. Op deze pagina staan ongewogen resultaten. De
rest van de rapportage zal gewogen resultaten bevatten. Meer
informatie over de weging staat in bijlage 2 weergegeven.

Bijlage II - Achtergrondvariabelen

Bijlage II

7%

10%

11%

7%

12%

13%

28%

13%

Minder dan € 23.975

€ 23.975 - € 32.550

€ 32.550 - € 40.765

€ 40.765 - € 45.014

€ 45.014 - € 55.500

€ 55.500 - € 74.000

Meer dan € 74.000

Weet ik niet/ geen mening

Indicatie bruto jaarinkomen van huishouden (n=1.147)

18%

14%

11%

37%

20%

Minder dan € 50.000

€ 50.000 - € 150.000

€ 150.000 - € 300.000

Meer dan € 300.000

Weet ik niet/ geen mening

Indicatie totale vermogen binnen huishouden (n=1.147)
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Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Elke steekproef geeft afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid, maar de uitkomsten moeten een zo goed mogelijk beeld geven van de populatie. In

kwantitatief onderzoek is het gebruikelijk om te spreken van een statistisch betrouwbaar verschil, als de afwijking zo groot is dat deze niet door toeval wordt

veroorzaakt. Het betrouwbaarheidsniveau is gedefinieerd als 1 (100%) minus het significantieniveau. Het is gangbaar uit te gaan van een significantieniveau

van 5%. Dan is er sprake van een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Dat wil zeggen dat, als het onderzoek op dezelfde wijze en op hetzelfde moment zou

worden herhaald, de uitkomsten in 95% van de gevallen hetzelfde beeld zouden geven.

De nauwkeurigheid (uitgedrukt in foutmarge) geeft het gebied van waarden aan, waarbinnen de werkelijke waarde in de populatie ligt. Een foutmarge van

bijvoorbeeld 5%, betekent dat de werkelijke waarde van de totale populatie 5% hoger of lager kan liggen dan de waarde van de steekproef. Concreet: indien

een onderzoeksuitkomst van de steekproef aangeeft dat 50% van de respondenten een rapportcijfer 8 geeft voor een bepaald aspect, dan ligt dit percentage

in werkelijkheid maximaal 5% boven of 5% onder deze 50%, ofwel tussen de 45% en 55%. Een foutmarge van 5% is gangbaar en algemeen geaccepteerd bij

(statistisch) kwantitatief onderzoek.

Met het omvangrijke aantal respondenten dat heeft deelgenomen (1.163) kunnen met 95% betrouwbaarheid en 2,81% nauwkeurigheid uitspraken worden

gedaan op een algemeen niveau. De hoge betrouwbaarheid en nauwkeurigheid maken de data geschikt voor verdere analyses.

Weging

Binnen dit panelonderzoek zijn de resultaten gewogen naar leeftijd. Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke invloed van de niet geheel

representatieve steekproef weg te nemen. Dit is een gangbare werkwijze in statistisch kwantitatief onderzoek. Personen in ondervertegenwoordigde groepen

krijgen een gewicht groter dan 1 en tellen relatief zwaarder mee in het totaalresultaat, personen in groepen met een oververtegenwoordiging krijgen een

gewicht kleiner dan 1.

Vanwege de ondervertegenwoordiging van respondenten tussen de 50 en 64 jaar, krijgt een respondent uit deze groep bijvoorbeeld weegfactor 1,26 en een

respondent tussen ouder dan 64 jaar (die oververtegenwoordigd is) weegfactor 0,83. Weegfactoren mogen niet te groot zijn (een groep in een steekproef met

een aandeel van bijvoorbeeld 5%, kan niet worden ‘opgeblazen’tot 50%). Doorgaans wordt een maximale weegfactor van 3 en een minimale weegfactor van

0,5 gehanteerd. Indien gewenst kan de tabel met alle gehanteerde weegfactoren opgevraagd worden.

Door de weging zijn de resultaten representatief over leeftijd.

Bijlage III - Onderzoeksverantwoording

Bijlage III 48


