
Uitkomsten onderzoek ‘De verhuiswens van 55-plussers’ 

 

Aanleiding van het onderzoek 

In de periode juni - juli 2020 zijn er interviews gehouden met 21 bewoners van Portaal met 

een leeftijd van 55 jaar en ouder. Dit onderzoek onder leden van het PortaalPanel maakt 

deel uit van een groter onderzoek naar de verhuisgeneigdheid van 55-plussers, uitgevoerd 

door afstudeerder Duco Meskers (Universiteit Utrecht, Sociale Geografie). Onderzocht is hoe 

Portaal het beste in kan spelen op de verhuiswensen van deze 55-plussers. 

 

Resultaten 

Met behulp van het PortaalPanel is onderzocht welke afwegingen er spelen voor bewoners 

(55-plussers) omtrent een verhuizing. In de meeste gevallen gaat dit om een verhuizing van 

een eengezinswoning naar een twee- of driekamerappartement (“doorstromen”). Redenen 

met betrekking tot de gezondheid vormen de belangrijkste redenen voor de 55-plussers om 

te verhuizen. De belangrijkste reden is het probleem met traplopen. Het levert de wens op 

om naar een gelijkvloerse woning te verhuizen. Een ander vaker genoemd probleem is het 

onderhouden van de tuin. De wens is daarom om naar een gelijkvloerse woning te verhuizen 

met een ruim balkon, als alternatief voor de tuin. 

 

Het is echter een relatief klein deel van de 55-plussers dat aangeeft beslist te willen 

verhuizen binnen twee jaar. Een grotere groep geeft aan dit misschien te willen. Uit de 

gesprekken blijkt dat het een afweging is tussen de emotie en het verstand. Het verstand 

geeft vaak aan dat het beter is om te verhuizen naar een passende woning, maar de emotie 

maakt het moeilijk om de woning los te laten. Er is veel in de woning meegemaakt. 

 

Daarnaast stellen 55-plussers dat er vaak geen passend betaalbaar aanbod is, waardoor 

een verhuizing niet mogelijk is. De wens bestaat namelijk om in de nieuwe woning niet een 

hogere huur te gaan betalen. De financiële passendheid (de verhouding tussen de huur en 

het inkomen) van de woning blijkt een belangrijkere invloed te hebben op de verhuiswens 

dan de ruimtelijke passendheid (de verhouding tussen het aantal personen en het aantal 

kamers in de woning). Met een te grote woning kunnen 55-plussers beter leven dan met een 

te hoge huur.  

 

Een andere belemmering om te verhuizen is het verhuisgedoe. Als een 55-plusser verhuist 

naar een kleinere woning, moeten er veel spullen worden weggegooid. Hier wordt tegenop 

gezien. Daarnaast zijn 55-plussers bang om hun opgebouwde inschrijfduur kwijt te raken 

wanneer ze verhuizen. Wanneer de woning niet naar wens blijkt te zijn, kunnen ze niet 

makkelijk meer verhuizen omdat de inschrijfduur weer laag is.  

 

Doorstromingsmaatregelen zoals de beperkte huursprong, een verhuiskostenvergoeding, 

doorstromingsurgentie en het behouden van de inschrijfduur (75 procent) kunnen een 

oplossing vormen. De bekendheid met de doorstromingsmaatregelen blijkt echter zeer 

beperkt te zijn. Slechts één respondent gaf aan hiervan op de hoogte te zijn.  

 

Uit de gesprekken blijkt de bereidheid aanwezig te zijn om een eengezinswoning achter te 

laten voor een gezin. Een wens is dan wel om naar een driekamerappartement te kunnen 

verhuizen. Een extra kamer kan dan gebruikt worden als opbergruimte, of bijvoorbeeld als 

een logeerkamer voor een kleinkind. Daarnaast willen veel 55-plussers graag met 

leeftijdsgenoten samenwonen, omdat de wens bestaat om in een rustig woonmilieu te 

wonen. In de gesprekken wordt veel geklaagd over de overlast van jongere bewoners (ook 

bijvoorbeeld statushouders en mensen die begeleid wonen). In een aantal gevallen vormt het 



zelfs een motief om te willen verhuizen. Aan de andere kant bestaat bij een aantal 55-

plussers de wens om gemengd te wonen, waarbij ondersteuning aan elkaar geboden kan 

worden wanneer dit nodig is. 

 

Een duidelijke wens die ook naar voren komt is de wens om binnen de huidige woonplaats 

en buurt te verhuizen. Deze wens komt voornamelijk vanwege het opgebouwde sociale 

netwerk. Soms is het mogelijk en bestaat de wens om binnen dezelfde straat nog naar een 

kleinere passende woning te verhuizen. Veel van de 55-plussers die verhuisd zijn van een 

eengezinswoning naar een driekamerappartement zijn zeer tevreden met de stap en stellen 

dat ze dit eerder hadden moeten doen. 

 

Tot slot bestaat bij het grootste deel van de 55-plussers bij Portaal de wens om niet te 

verhuizen. Dit zijn bijvoorbeeld 55-plussers die al een verhuizing hebben gemaakt naar een 

driekamerappartement. Andere voorbeelden zijn 55-plussers woonachtig in een 

eengezinswoning. Zij hebben in veel gevallen een zeer betaalbare huur en een langere 

woonduur. De wens om te verhuizen is er niet meer vanwege de hechting aan de woning. 

Ook speelt de leeftijd een rol. Een aantal 55-plussers vinden zich te oud om nog te 

verhuizen. 

 

Naast de woning is een goede woonomgeving ook van belang voor 55-plussers. Een aantal 

55-plussers geven aan zeer tevreden te zijn met de woning, maar ontevreden te zijn over de 

woonomgeving. Een voorbeeld is het gebrek aan groen of overlast van scooters in de straat 

door een gebrek aan handhaving.  

 

Uit de gesprekken komt de wens van de bewoners naar voren voor een duidelijk 

aanspreekpunt bij Portaal. Een meneer wees bijvoorbeeld op de inzet van een 

seniorendeskundige. Een persoon die ondersteuning biedt bij het passend wonen van 

ouderen. Op dit moment maken woningcorporaties gebruik van een seniorenmakelaar 

(wooncoach), die ondersteunt bij een verhuizing. Een seniorendeskundige richt zich vooral 

op het passend maken van de huidige woning en vormt een aanspreekpunt wanneer er 

klachten zijn. 

 

Vervolg 

De resultaten van de interviews van 55-plussers maken deel uit van een groter onderzoek 

naar de verhuisgeneigdheid van 55-plussers. Op basis van het onderzoek worden er 

aanbevelingen gedaan aan Portaal over de manier waarop ze beter in kunnen spelen op de 

verhuis- en woonwensen van de bewoners van Portaal van 55 jaar en ouder. Dit is bedoeld 

om ervoor te zorgen dat de bewoners van Portaal passend en tevreden kunnen blijven 

wonen. Daarnaast wordt het rapport ook gestuurd naar een aantal andere organisaties en 

woningcorporaties in Nederland. 


