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Senioren willen verhuizen, én wensen kwaliteit! 

 
Peiling naar wensen van senioren in Dordrecht over wonen en de woonomgeving  
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Contactgegevens 
 
Dordtse Seniorenbond 
Telefoon 06 3610 5856 
E-mail   info&dordtsenior.nl  
Website www.dordtsenior.nl 
 
 
Unie KBO 
Telefoon 078 615 0998 
E-mail  info@kbo-dordrecht.nl 
Website www.kbo-dordrecht.nl 
 
 
PCOB 
Telefoon 06 5156 5002 
E-mail  gijsje@vanderveer-orgelbouw.nl   
Website www.pcob.nl/uw-afdeling/dordrecht 
 
 
Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht 
Telefoon 06 8389 6541 
E-mail   info@adviesraadwmojeugddordrecht.n 
Website www.adviesraadwmojeugddordrecht.nl  
 

  

mailto:gijsje@vanderveer-orgelbouw.nl
http://www.pcob.nl/uw-afdeling/dordrech
about:blank
http://www.adviesraadwmojeugddordrecht.nl/
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Bijlage 1: Vragenlijst 
 

1. Wat is je leeftijd 
o Jonger dan 55 jaar 
o Tussen 55 en 65 jaar 
o Tussen 65 en 75 
o Ouder dan 75 jaar 

 
2. Ik woon 
o Alleen 
o Met mijn partner 
o Met een of meerdere kind(eren) 
o Anders, namelijk 

 
3. Ik woon nu in een 
o Eengezinswoning 
o Appartement (alles is gelijkvloers) (ga verder naar vraag 9) 
o Aanleuning (ga verder naar vraag 9) 
o Anders, namelijk 

 
4. Kun je in je woning blijven wonen, ook als ouder wordt? 
o Ja (ga verder naar vraag 9) 
o Ja, maar dan moet mijn huis wel aangepast worden (ga verder naar vraag 9) 
o Nee, want 
o Anders, namelijk 

 
5. Wanneer zou je willen gaan verhuizen?  (meerdere antwoorden mogelijk) 
o Als ik geen trap meer kan lopen 
o Ik ben nu op zoek naar een andere woning 
o Anders, namelijk... 

 
6. Waar heb je hulp bij nodig? (meerdere antwoorden mogelijk) 

o Vinden van een geschikte woning 
o Verhuizing 
o Huis verven en leuk maken naar mijn smaak 
o Tegemoetkoming in de verhuiskosten 
o Ik heb geen hulp nodig. Ik bepaal zelf wanneer ik ga verhuizen en regel het zelf  (ga naar 

vraag 8) 
o Anders, namelijk 

  
7. Aan wie vraag je hulp? 
o Familie en vrienden 
o De gemeente  
o Anders namelijk... 

 
8. Aan welke eisen moet je nieuwe woning voldoen? (meerdere antwoorden mogelijk) 
o De woning moet gelijkvloers zijn 
o De woning moet een slaapkamer hebben 
o De woning met twee slaapkamers hebben 

o De kale huur mag niet meer zijn dan € 752,33  
o De woning moet in de wijk staan waar ik nu woon 

o De woning mag niet duurder zijn dan 2,5 ton 

o Anders, namelijk 

 
9. Ik vind het belangrijk dat (meerdere antwoorden mogelijk) 
o Er winkels op loopafstand zijn voor mijn dagelijkse behoeften, zoals een supermarkt, apotheek 

en drogisterij 
o Er een gezamenlijke ruimte of buurthuis is waar ik andere mensen kan ontmoeten 
o Er mensen van mijn eigen leeftijd in de buurt wonen 
o Er mensen van verschillende leeftijden in de buurt wonen 
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o Er een bushalte op loopafstand is  
o Anders, namelijk... 

 
10. Er is nu al een tekort aan personeel in de zorg. De verwachting is dat het personeelstekort 

toe zal nemen. Wat vind je hiervan? (meerdere antwoorden mogelijk) 
o Ik maak me hier grote zorgen over 
o Ik vind dat de gemeente moet zorgen dat ik hulp krijg als ik het nodig heb 
o Ik bereid me hierop voor door 

o Gelijkvloers te (gaan) wonen 
o In de buurt van mijn kinderen te (gaan) wonen 
o In de buurt van familie/vrienden te (gaan) wonen 
o Geld te sparen zodat ik zelf hulp in kan kopen 
o Anders, namelijk… 

o Ik ben bereid mensen in mijn omgeving te helpen die zorg nodig hebben 
 

11. Woonvormen voor senioren: er is meer variatie nodig aan woonvormen voor senioren. Door 
het langer thuis wonen, het sluiten van de verzorgingshuizen, personeelstekort en 
veranderende woonwensen is er tussen het verpleeghuis en thuis wonen behoefte aan 
‘tussenvormen’.  
Er komen steeds meer alternatieve woonvormen, ontwikkeld door burgers zelf, corporaties, 
projectontwikkelaars, particuliere en sociale ondernemers en vastgoedbedrijven.   
Als je zou kunnen kiezen welke woonvormen spreken je dan het meeste aan? Nu of in de 
toekomst. Een toelichting op de verschillende woonvormen tref je aan in de bijlage. 

 
o Gemeenschappelijk wonen: bij deze woonvorm kiezen mensen er bewust voor om met elkaar 

in één huis samen te wonen, zonder dat er sprake is van een gezinsverband. 
o Thuishuis: een kleinschalige woonvoorziening voor alleenstaande ouderen. Een soort 

studentenhuis maar dan voor ouderen. 
o Kangoeroewoning: een woning met in de buidel een woning voor oude ouders of kinderen met 

beperkingen 
o Levensloopbestendige woning: een zelfstandige woning geschikt voor bewoning in alle 

levensfases. Er is gelet op veiligheid en toegankelijkheid. 
o Mantelzorgwoning: een wooneenheid die bij een bestaande woning (bijvoorbeeld in de 

achtertuin) kan worden geplaatst.  
o Hofje: wonen rond een beschutte binnenplaats. Je hebt makkelijk contact met elkaar. Je houdt 

een oogje in het zeil maar hebt wel privacy. 
o Gestippeld wonen: leden van de woongroep wonen verspreid wonen over een complex, vaak 

een flatgebouw. Iedere bewoner heeft een eigen appartement, maar zij helpen elkaar en 
regelen samen hun zorg 

o Woonzorgcomplex: een gebouw met zelfstandige woningen. Er zijn gemeenschappelijke 
ruimten en bewoners kunnen abonnementen nemen op allerlei diensten zoals alarmering, 
maaltijden en wasservice. 

o Kleinschalig wonen: een kleine groep mensen die intensieve zorg en ondersteuning nodig 
hebben, wonen met elkaar in een groepswoning. In een huiselijke setting leiden zij een zo 
normaal mogelijk leven. 

o Coöperatie: een groep mensen vormt een netwerk en regelt zelf woningen en/of zorg en 
diensten. Leden van dit netwerk zijn eigenaar en runnen dit ‘bedrijf’. 

o Meergeneratie wonen: de bovenverdieping is voor een starter of jongere en de oudere blijft in 
de benedenwoning wonen.  

o Gemengd wonen: woonprojecten waar verschillende groepen mensen doelbewust samen 
wonen, contact onderhouden en ook gezamenlijk activiteiten ondernemen. 

o Butterflyeffect: tiny houses staan op een zorgterrein. Daar kunnen vrijwilligers en familieleden 
wonen. Zij kunnen dan makkelijk enkele dagdelen per week vrijwilligerswerk doen bij de 
zorgorganisatie 

o Zorgzame buurten: initiatieven in bestaande buurten en wijken die ervoor zorgen dat mensen 
hulp krijgen, kunnen meedoen aan activiteiten en elkaar kunnen ontmoeten.  

o Anders, namelijk... 
  

https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/10/Woonvormen-voor-ouderen.pdf
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Bijlage 2: Resultaten/tabellen 
 
 

 
 
 
 



6 
 

 
 
 



7 
 

 
 



8 
 

 

 
 



9 
 

 



10 
 

 



11 
 

 



12 
 

 



13 
 



14 
 

 

 



15 
 



16 
 

 


