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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  cjdendopper@gmail.com  
Website www.pcob.nl/uw-afdeling/dordrecht 
 
 
Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht 
Telefoon 06 8389 6541 
E-mail   info@adviesraadwmojeugddordrecht.n 
Website www.adviesraadwmojeugddordrecht.nl  
 

  

http://www.pcob.nl/uw-afdeling/dordrech
about:blank
http://www.adviesraadwmojeugddordrecht.nl/
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Samenvatting 

De gemeente Dordrecht gaat een beleidsplan maken over wonen, de woonomgeving en de zorg voor 

senioren in de komende jaren. De Adviesraad Wmo & Jeugd en de seniorenbonden zijn gevraagd 

hierover mee te denken. Om goed te kunnen adviseren willen we graag van inwoners van Dordrecht 

weten wat zij belangrijk vinden. 

We hebben de vragen voorgelegd aan het Inwonerspanel van de Adviesraad. De seniorenbonden 
hebben de vragenlijst doorgemaild naar hun leden. Daarnaast konden ook inwoners van Dordrecht de 
vragenlijst invullen. De vragenlijst is verspreid in de periode van 25 oktober tot 11 december 2021. 
 
De vragenlijst is ingevuld door 35 inwoners. Het is zeker geen representatief onderzoek, dat was ook 
niet onze ambitie. De resultaten geven een bescheiden beeld van wat inwoners, voornamelijk 
senioren, vinden over het wonen en de woonomgeving. Hieronder treft u de belangrijkste conclusies 
en aanbevelingen aan. 
 
Conclusies 
 
Wonen: gelijkvloers, twee slaapkamers en betaalbaar. Bijna de helft van de mensen kan niet in het 
eigen huis blijven wonen. Zij moeten verhuizen of het huis moet worden aangepast. Als mensen hierbij 
hulp nodig hebben, gaat het vooral om hulp bij het vinden van een geschikte woning. 
Voor wat betreft de eisen aan een woning, die moet gelijkvloers zijn en twee slaapkamers hebben. 
Ook de betaalbaarheid van de woning is belangrijk.  
 
Woonomgeving: voorzieningen op loopafstand en gemengd. De bushalte, de winkels voor de 
dagelijkse boodschappen, huisarts en apotheek moeten op loopafstand zijn. Daarnaast zijn een 
gezamenlijke ruimte/buurthuis en een buurt met mensen van verschillende leeftijden belangrijk. 
 
Woonvormen voor senioren: de voorkeur gaat uit naar een levensloopbestendige woningen, een 
woonzorgcomplex, een hofje, zorgzame buurten en gemend wonen1. 
 
Doorstroming op de woningmarkt: uit dit onderzoek blijft dat senioren wel willen verhuizen, maar dat er 
een tekort is aan kwalitatief geschikte woningen. Hierdoor stokt de doorstroming op de woningmarkt.  
 
 
Aanbevelingen aan de gemeente Dordrecht 
 
Kwaliteit 
We vinden het positief dat de helft van de deelnemers meent te moeten/willen verhuizen. Dit vraagt 
om een gevarieerd en betaalbaar woningaanbod. Ze willen kwaliteit, zowel met betrekking tot de 
woning als ook de (sociale) woonomgeving.  
Dus: bouw meer woningen voor senioren (gelijkvloers, twee slaapkamers en een deel sociale huur) in 
‘gemengde’ wijken. Besteed daarbij aandacht aan de woonomgeving en -vormen (voorzieningen/ 
bushalte op loopafstand, mensen willen elkaar kunnen ontmoeten en hulp moet nabij zijn). 
 
Betrek senioren 
Uit onze peiling blijkt dat de veel senioren bewust over hun woontoekomst nadenken. Dit kan benut en 
verder gestimuleerd worden door hen te betrekken bij het maken van plannen. 
 
  

 
1 Voor een overzicht van de verschillende woonvormen, zie: Woonvormen-voor-ouderen.pdf 

(adviesraadwmojeugddordrecht.nl) 

https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/deel-uw-ervaringen-en-wensen/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/10/Woonvormen-voor-ouderen.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/10/Woonvormen-voor-ouderen.pdf
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1. Inleiding 
De gemeente Dordrecht gaat een beleidsplan maken over wonen, de woonomgeving en de zorg voor 
senioren in de komende jaren. De Adviesraad Wmo & Jeugd en de seniorenbonden zijn gevraagd 
hierover mee te denken. Om goed te kunnen adviseren willen we graag van inwoners van Dordrecht 
weten wat zij belangrijk vinden. 
 
2. Hoe denken inwoners van Dordrecht over wonen, de woonomgeving en de zorg? 
We hebben de vragen voorgelegd aan het Inwonerspanel van de Adviesraad, een groep inwoners van 
die mee wil denken. De seniorenbonden hebben de vragenlijst doorgemaild naar hun leden. 
Daarnaast konden ook inwoners van Dordrecht die geen lid zijn van het Inwonerspanel of van een 
seniorenbond de vragenlijst invullen. De vragenlijst is verspreid in de periode van 25 oktober tot 11 
december.  
 
3. Resultaten van de vragenlijst 
De vragenlijst is ingevuld door 35 inwoners. In bijlage 1 staan de vragen die we gesteld hebben. 
Hieronder kunt u, op hoofdlijnen, de resultaten lezen. In bijlage 2 staan de bijbehorende tabellen.  
Het is zeker geen representatief onderzoek, dat was ook niet onze ambitie. De resultaten geven een 
bescheiden beeld van wat inwoners van Dordrecht, voornamelijk senioren, vinden van het wonen, de 
woonomgeving en de zorg. 
 
3.1 Leeftijd en wonen 

• 19 deelnemers zijn tussen de 65 en 75 jaar, 10 zijn jonger dan 65 jaar en 6 zijn ouder dan 75 
jaar. 

• 7 deelnemers wonen alleen, de anderen wonen met partner (22) en/of met kinderen (6). 

• 27 deelnemers wonen in een eengezinswoning, de rest (8) woont gelijkvloers in een 
appartement of bungalow. 

 
3.2 In de woning blijven wonen 
18 deelnemers geven aan dat zij in de woning kunnen blijven wonen, van 8 mensen moet het huis dan 
wel aangepast worden. 11 mensen kunnen niet in hun huis blijven wonen. Als redenen worden 
genoemd: “het huis is te groot”, “Het zijn 3 etages met trappen zonder lift en de slaapkamer en 
badruimte is op de bovenste etage” en “Er is wel veel onderhoud aan huis en tuin nodig”. 
 
3.3 Wanneer gaan mensen verhuizen 
6 deelnemers geven aan dat zij willen gaan verhuizen als zij geen trap meer kunnen lopen. 1 
deelnemer is nu op zoek naar een andere woning. 5 deelnemers hebben een andere reden om te 
gaan verhuizen, zoals “Als ik fysieke klachten krijg en de tuin niet meer kan onderhouden” en “Binnen 
nu en 5 jaar, vermits er een volwaardig alternatief is”. 
 
3.4 Hulp nodig 
Op de vraag waar mensen hulp bij nodig hebben, zijn de volgende antwoorden gekomen (er waren 
meerdere antwoorden mogelijk): 

o Vinden van een geschikte woning:        8 
o Verhuizing:          3 
o Huis verven en leuk maken naar mijn smaak:      1 
o Tegemoetkoming in de verhuiskosten:       2 
o Ik heb geen hulp nodig. Ik bepaal zelf wanneer ik ga verhuizen en regel het zelf: 4 
o Anders (4), namelijk: “De kosten rijzen de pan uit en zeker doordat er de laatste 10 jaar 

geen prijscompensatie heeft plaatsgevonden bij de pensioenen”, “Het organiseren van 
alle administratieve rompslomp die erbij komt kijken t.z.t”. 
 

8 deelnemers vragen hulp aan familie/vrienden, 7 aan de gemeente: “Voorlopig nog niet maar ga t.z.t. 
indien nodig wel naar de gemeente”. Verder wordt aangegeven: “Project - voorziening waarin een 
combinatie is van gemeenschappelijke voorzieningen en zelfstandige huisvesting” en “Woning 
verhuurders in middenklasse vrije sector”. 
 
3.5 Eisen aan een woning 
Op de vraag aan welke eisen een nieuwe woning moet voldoen, kwamen de volgende antwoorden (er 
waren meerdere antwoorden mogelijk) 
 

https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/deel-uw-ervaringen-en-wensen/
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o De woning moet gelijkvloers zijn:    11 
o De woning moet een slaapkamer hebben:    0 
o De woning met twee slaapkamers hebben:   10 
o De kale huur mag niet meer zijn dan € 752,332:      5 
o De woning moet in de wijk staan waar ik nu woon:   4 
o De woning mag niet duurder zijn dan 2,5 ton:     3 

 
4 deelnemers geven aan: “Energiezuinig”, “Helaas komen wij niet voor een sociale huurwoning in 

aanmerking (igv mijn overlijden mijn vrouw wel) maar €1.200 kunnen wij niet betalen”, “Moet 
betaalbaar zijn voor midden inkomen, dus maximaal ongeveer € 1000,- , “Qua inkomen vallen we (net) 
boven de sociale huurgrens dus heel lastig een betaalbare huurwoning te vinden.” 

 
3.7 Woonomgeving 
Op de vraag wat mensen belangrijk vinden als het gaat om woonomgeving, kwamen de volgende 
antwoorden (er waren ook hier meerdere antwoorden mogelijk): 

o Er winkels op loopafstand zijn voor mijn dagelijkse behoeften, zoals een supermarkt,  
apotheek en drogisterij:         28 

o Er een gezamenlijke ruimte of buurthuis is waar ik andere mensen kan ontmoeten:  10 
o Er mensen van mijn eigen leeftijd in de buurt wonen:        7 
o Er mensen van verschillende leeftijden in de buurt wonen:     25 
o Er een bushalte op loopafstand is:       25 

 

Andere belangrijke punten zijn: “Gezamenlijke voorzieningen zijn en dat het duurzaam gebouwd is”, 

“Niet anoniem. Buren die je goed kennen en die elkaar helpen. Noaberschap” en “Parkeer-
gelegenheid en berging voor (elektrische) fiets of scootmobiel, die in de berging kan worden 
opgeladen”.  
 
3.8 Tekort aan personeel in de zorg. De verwachting is dat het personeelstekort toe zal nemen. 
23 deelnemers maken zich hier grote zorgen over, 13 deelnemers vinden dat de gemeente moet 
zorgen dat zij hulp krijgen als zij het nodig hebben. Deelnemers bereiden zich voor op het tekort aan 
personeel door: 

o Gelijkvloers te (gaan) wonen    11 
o In de buurt van mijn kinderen te (gaan) wonen    2 
o In de buurt van familie/vrienden te (gaan) wonen   3 
o Geld te sparen zodat ik zelf hulp in kan kopen  11 

 
Andere opmerkingen zijn “Als ik bv verpleegkundige nodig zou moeten hebben, vind ik dat de 
overheid daar zorg voor moet kunnen dragen”, “Beroepen in de zorg beter belonen”, “Ik reken erop 
dat een probleem van een dergelijke omvang niet uitsluitend door mijzelf opgelost zal (moeten) 
worden. De NL maatschappij kan heel veel” en “leuk al die punten maar veel is niet aanwezig!!!!”. 
 
18 deelnemers geven aan dat zij bereid zijn mensen in hun omgeving te helpen die zorg nodig 
hebben. 
 
3.9 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.  
Mensen konden aangeven welke woonvorm(en) hen het meeste aansprak, nu of in de toekomst3. 
 

o Gemeenschappelijk wonen (7): 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 (6): een kleinschalige woonvoorziening voor alleenstaande ouderen. Een soort 
studentenhuis maar dan voor ouderen. 

 
2 Maximale huurgrens voor sociale woningbouw. 
3 Een toelichting op de verschillende woonvormen staat in de bijlage 

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


6 
 

o Kangoeroewoning (2): een woning met in de buidel een woning voor oude ouders of kinderen 
met beperkingen 

o Levensloopbestendige woning (21): een zelfstandige woning geschikt voor bewoning in alle 
levensfases. Er is gelet op veiligheid en toegankelijkheid. 

o Mantelzorgwoning (2): een wooneenheid die bij een bestaande woning (bijvoorbeeld in de 
achtertuin) kan worden geplaatst.  

o Hofje (18): 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 (10): 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 (19): 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 (5): 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 (5): 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 (5): de bovenverdieping is voor een starter of jongere en de oudere blijft 
in de benedenwoning wonen.  

o Gemengd wonen (13): woonprojecten waar verschillende groepen mensen doelbewust samen 
wonen, contact onderhouden en ook gezamenlijk activiteiten ondernemen. 

o Butterflyeffect (3): 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 (16): initiatieven in bestaande buurten en wijken die ervoor zorgen dat 
mensen hulp krijgen, kunnen meedoen aan activiteiten en elkaar kunnen ontmoeten.  

 
Verder wordt genoemd: “Buurtzorg voorzieningen. Wonen, zorg én Welzijn in buurt”, “een 
appartementencomplex”, “ “Het allerliefste blijf ik in mijn eigen woning wonen, zo nodig door aanschaf 
van een traplift” en “Leuk al die punten maar voor de meeste kom ik niet in aanmerking want alles kost 
geld”.  
 
4. Conclusies 
Wonen: gelijkvloers, twee slaapkamers en betaalbaar 
Bijna de helft van de mensen die de enquête heeft ingevuld, kan niet in het eigen huis blijven wonen. 
Zij moeten verhuizen of het huis moet worden aangepast: “De slaapkamer en badkamer zijn op de 
eerste verdieping, mogelijk is er dan een traplift nodig”. Geen trap meer kunnen lopen of de tuin niet 
bij kunnen houden, worden ook als redenen genoemd om te (gaan) verhuizen. 
Als mensen hierbij hulp nodig hebben, gaat het vooral om hulp bij het vinden van een geschikte 
woning: “Vinden van een kwalitatief goed en betaalbaar alternatief”. Een deel (8) vraagt hulp aan 
familie/vrienden en een deel (7) aan de gemeente: “de gemeente moet mij / ons helpen wanneer het 
een urgentie betreft”. 
Voor wat betreft de eisen aan een woning, die moet gelijkvloers zijn (11) en twee slaapkamers hebben 
(10). Ook de betaalbaarheid van de woning is belangrijk (11): “Qua inkomen vallen we (net) boven de 
sociale huurgrens dus heel lastig een betaalbare huurwoning te vinden”.  
 
Woonomgeving: gemengd en voorzieningen op loopafstand 
Als het gaat om de woonomgeving moeten de bushalte (25), de winkels voor de dagelijkse 
boodschappen, huisarts, apotheek (28) op loopafstand zijn. Daarnaast zijn een gezamenlijke 
ruimte/buurthuis (10) en een buurt met mensen van verschillende leeftijden (25) belangrijk. 
 
Zorg: grote zorg over personeelstekort, beroep op de gemeente en zelf hulp inkopen 
De verwachting is dat het personeelstekort toe zal nemen. 23 deelnemers maken zich hier grote 
zorgen over. 13 deelnemers vinden dat de gemeente moet zorgen dat zij hulp krijgen als zij dat nodig 
hebben. Mensen bereiden zich voor op de toekomst door gelijkvloers te (gaan) wonen (11) of geld te 
sparen zodat ze zelf hulp in kunnen kopen (11). 
De helft van deelnemers is bereid mensen in hun omgeving te helpen die zorg nodig hebben. 
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Woonvormen voor senioren 
Voor wat betreft woonvormen, gaan de voorkeuren uit naar een levensloopbestendige woning (21), 
een woonzorgcomplex (19), een hofje (18), zorgzame buurten (16) en gemend wonen (13). 
 
Doorstroming op de woningmarkt 
Uit dit bescheiden onderzoek blijft dat senioren wel willen verhuizen, maar dat er een tekort is aan 
kwalitatief geschikte woningen. Hierdoor stokt de doorstroming op de woningmarkt. Een van de 
deelnemers geeft aan: “Ik zou het nu overwegen omdat er dan een woning vrijkomt voor een jong 
gezin”.  
Senioren willen in een ‘gemengde’ buurt wonen. Een buurt waarin zij anderen kunnen ontmoeten en 
helpen: “Daarom is gezamenlijke huisvesting interessant zodat je bij incidentele problemen voor elkaar 
kan zorgen of familie/vrienden kunnen bijspringen als er een logeerappartement is” en 
“Gemeenschappelijk wonen, gemengd in leeftijd met de intentie een bijdrage te leveren aan de 
minigemeenschap. Gezamenlijke tuin, mogelijkheid om samen te eten, logeervoorziening, wasruimte. 
Ook ecologisch verantwoord”.  
 
5. Aanbevelingen aan de gemeente Dordrecht 
 
Kwaliteit 
We vinden het positief dat de helft van de deelnemers meent te moeten/willen verhuizen. Dit vraagt 
om een gevarieerd, kwalitatief goed en betaalbaar woningaanbod. Ze willen kwaliteit, zowel met 
betrekking tot de woning als ook de (sociale) woonomgeving. Dus: bouw meer woningen voor 
senioren (gelijkvloers, twee slaapkamers en een deel sociale huur) in ‘gemengde’ wijken. Besteed 
daarbij aandacht aan de woonomgeving en -vormen (voorzieningen/bushalte op loopafstand, mensen 
willen elkaar kunnen ontmoeten en hulp moet nabij zijn). 
 
Betrek senioren 
Uit onze peiling blijkt dat de veel senioren bewust over hun woontoekomst nadenken. Dit kan benut en 
verder gestimuleerd worden door hen te betrekken bij het maken van plannen. 
 
 


