
Vereniging Eigen Huis ontmoet 
Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken

VvGH Regiobijeenkomst bij Vrumona in Bunnik 30 september 2022



Vereniging Eigen Huis 

• Onafhankelijke vereniging, opgericht in 1974

• Circa 800.000 leden

• Circa 230 medewerkers

• We komen op voor de belangen in brede zin van huiseigenaren 

• Speerpunten zoals verduurzamen, passend en betaalbaar 
bouwen en wonen, langer zelfstandig wonen

• Hulp op financieel/fiscaal, juridisch en bouwkundig gebied.   
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Tijdens deze ontmoeting willen we jullie graag interactief een aantal vragen stellen. 

Daarvoor gaan we gebruik maken van Mentimeter.

Graag op je telefoon of tablet inloggen op www.menti.com Je ziet dan op je scherm:

Please enter the code

3893 9976

Submit



Mentimeter vraag 1:

1. Woont u in een eigen koopwoning of in een huurwoning?
• Koopwoning
• Huurwoning
• Anders
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Thema van vanmiddag 

•Langer zelfstandig wonen

•55-plus Woonwensenonderzoek 
(82.000 respondenten) 
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Waarom aandacht 
voor dit onderwerp?

• Ledenbestand VEH
- Ca. 800.00 leden

6



Waarom aandacht 
voor dit onderwerp?

• 65 plus snelst groeiende 
groep de komende 20 jaar
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Waarom aandacht voor dit onderwerp?

• Overheidsbeleid: Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen

• Woon-zorg visies van gemeenten

• Welke wensen hebben senioren zelf

• Voldoende passende woningen beschikbaar

• Veel onzekerheden voor senioren, zoals pensioen en zorg

• Belangrijk om op tijd na te denken over de woontoekomst 

• Solidariteit tussen generaties, woonschaamte? 
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Mentimeter vragen 2, 3 en 4: 

2. Heeft u al nagedacht over uw toekomstige woonsituatie? 
• Ja
• Nee

3. Heeft u al stappen ondernomen? 
• Ja
• Nee
• Nog niet over nagedacht

4. Welke stappen hebt u ondernomen?
• Blijf voorlopig wonen
• Woning aangepast
• Verhuisd
• Zoeken naar een andere woning
• Iets anders
• Nog niet over nagedacht
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De resultaten van het 
woonwensenonderzoek
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82.650 mensen van 55 jaar en 
ouder hebben deelgenomen aan 
het onderzoek.



Resultaten van het woonwensenonderzoek
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• Voorkeur voor verhuizen, bij voorkeur naar een koopwoning

• Naar een levensloopbestendig appartement

• 71% denkt dat deze woningen niet beschikbaar zijn

• Tekort 350.000 geschikte seniorenwoningen

• Zorgt voor doorstroming op de woningmarkt



De resultaten / overheidsbeleid
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• Voorkeur voor verhuizen

• Naar een levensloopbestendig appartement

• 71% denkt dat deze woningen niet beschikbaar zijn

• 350.000 tekort geschikte seniorenwoningen



Geclusterd wonen 

Als het gaat om passende seniorenwoningen zet de (lokale) 
overheid vaak in op het bouwen van geclusterde woningen.

Mentimeter vraag 5:

5. Is geclusterd wonen iets voor u? 
• Ik weet niet wat geclusterd wonen is

• Ja

• Nee

• Nog geen mening
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Wat is geclusterd wonen?  

Bij geclusterd wonen, kun je denken aan een woonvorm van een 
aantal woningen/appartementen (zowel koop als huur), 

waarin mensen zelfstandig wonen en waarbij er een 
gezamenlijke ruimte is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten

en behulpzaam kunnen zijn
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Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg 
voor Ouderen (Ministerie VWS)  

• Meer nultredenwoningen en geclusterde woningen maken het 
makkelijker zelfstandig te blijven wonen en kan zorgen voor 
uitstel/afstel van overgang naar het verpleeghuis. 
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Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg 
voor Ouderen (Ministerie VWS)  

• Meer nultredenwoningen en geclusterde woningen maken het 
makkelijker zelfstandig te blijven wonen en kan zorgen voor 
uitstel/afstel van overgang naar het verpleeghuis. 

• Als ouderen kunnen doorstromen naar een geschikte of 
geclusterde  woning, komen relatief grote woningen beschikbaar 
voor andere groepen die op zoek zijn naar een woning. 
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Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg 
voor Ouderen (Ministerie VWS)  

• Meer nultredenwoningen en geclusterde woningen maken het 
makkelijker zelfstandig te blijven wonen en kan zorgen voor 
uitstel/afstel van overgang naar het verpleeghuis. 

• Als ouderen kunnen doorstromen naar een geschikte of 
geclusterde  woning, komen relatief grote woningen beschikbaar 
voor andere groepen die op zoek zijn naar een woning. 

• Daarbij geldt dat zelfstandig (kunnen blijven) wonen meer is dan 
alleen de woning. De directe omgeving van de woning bepaalt 
mede het woongenot en de mogelijkheden om zelfstandig te 
kunnen blijven wonen. 
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Geclusterd wonen  
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Geclusterd wonen  
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Hypotheek afsluiten om te kunnen verhuizen 

Om te kunnen verhuizen naar een passende woning is het soms 
nodig om een hypotheek af te sluiten. De oude woning levert niet 
altijd voldoende op om de verhuizing te kunnen betalen. 

Mentimeter vraag 6:

6. Zou u een extra hypotheek afsluiten als dat nodig is om te 
kunnen verhuizen? 
• Ja

• Nee

• Weet ik niet
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Hypotheek afsluiten om te kunnen verhuizen?
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Financiële toekomst    

Mentimeter vraag 7:

7. Maakt u zich zorgen over uw financiële toekomst? 
• Ja

• Nee

• Soms

• Zeg ik liever niet
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Financiële toekomst 

• 70% van de deelnemers aan het onderzoek maakt zich geen 
zorgen over hun financiële toekomst (april 2022).

• 15% maakt zich wel eens zorgen. Met name onzekerheid over 
het pensioeninkomen, toenemende maandelijkse lasten en 
kosten onderhoud/verduurzamen van de woning scoren hoog.  
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Verzilveren van overwaarde 
• 92% van de deelnemers heeft overwaarde 

• Geld uit de stenen halen, luxe of noodzaak? 

• Senioren moeten gemakkelijker dan nu toegang krijgen tot de 
overwaarde in hun woning.

Mentimeter vraag 8 (ranking):

8. Waarvoor zou u de overwaarde willen gebruiken? 
• Woning levensloopbestendig maken

• Verduurzamen

• Aanvulling op (pensioen)inkomen

• Leuke dingen doen

• Schenken aan kinderen of anderen

• Anders
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Verduurzamen 

Mentimeter vraag 9 (laatste vraag): 

9. Welk energielabel heeft uw woning?
• A (groen, zeer zuinig)

• B

• C

• D

• E

• F

• G (rood, zeer onzuinig)

• Weet ik niet
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Verduurzamen 
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Senioren die nog geen stappen hebben ondernomen, maken zich 
vooral zorgen over:
• Bereikbaarheid van de verdiepingen
• Onderhoud van de woning en tuin
• Verduurzamen
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Wat heeft de VEH met het onderzoek gedaan? 
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Tot slot 
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Vragen of opmerkingen? 

55-plus Woonwensenonderzoek: veh.nu/wwo

De VEH en de VvGH danken uw hartelijk 
voor uw aanwezigheid en belangstelling


