
Figuur 1 De 31 grootste gemeentes op basis van 
seniorengelabelde aanbod 

Vraag & Aanbod seniorenwoningen – Big data studie 

Verschillende trends zorgen ervoor dat ouderen steeds langer zelfstandig (al dan niet in hun eigen 

woning) blijven wonen. Het is daarom van belang voor de gemeente, zorginstellingen/thuiszorg, 

bouwsector en de ouderen zelf dat er passende woningen gebouwd worden en beschikbaar zijn. 

Makelaars spelen hierop in door op Funda woningen die geschikt worden bevonden voor senioren, 

van een speciale seniorenlabel te voorzien. In mijn scriptieonderzoek ga ik na in hoeverre de door 

makelaars gelabelde beschikbare seniorenwoningen inderdaad voldoen aan de voorkeuren van de 

ouderen zoals onderzocht in de wetenschappelijke literatuur. De resultaten laten zien dat locatie-

eigenschappen zoals voorzieningen die belangrijk zijn voor ouderen, ook door makelaars gewaardeerd 

worden. Echter, belangrijke structurele aspecten zoals gelijkvloerse woningen of staat van het 

onderhoud spelen een kleinere rol voor het verkrijgen van een seniorenlabel. Ik doe suggesties voor 

een betere afstemming van de label op de voorkeuren van senioren.  

Motivatie en onderzoeksvraag 

De volgende drie trends (demografie, zorgbeleid & voorkeuren ouderen) illustreren waarom ouderen 

huisvesting meer aandacht verdient. In Nederland is de afgelopen jaren het aandeel senioren (65+) 

sterk gestegen en de verwachting is dat deze trend aanhoudt tot 2040, waarna het stabiliseert en het 

aandeel senioren ongeveer 25% van de bevolking omvat (4.8 miljoen). Als gevolg van de 

extramuralisering van de ouderenzorg stimuleert het overheidsbeleid ouderen op verschillende manieren 

om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Het beleid komt niet alleen voort uit bezuinigingen 

op de zorg. De huidige en recente literatuur laat zien dat de woonvoorkeuren van ouderen zijn 

veranderd. De drie trends zorgen voor additionele vraag naar seniorenwoningen terwijl een studie van 

het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL, 2013) in 2012 al een tekort van 84.000 

seniorenwoningen rapporteerde. Om bovengenoemde redenen is het belangrijk om beter inzicht te 

verkrijgen in het aanbod van senioren woningen en in hoeverre dit voldoet aan de senioren 

voorkeuren. 

In mijn scriptieonderzoek focus ik op de door makelaars gelabelde beschikbare seniorenwoningen en 

ga ik na in hoeverre ze voldoen aan de voorkeuren van de ouderen zoals onderzocht in de 

wetenschappelijke literatuur. Het onderzoek is opgedeeld in drie delen en heeft als doel enerzijds (i) 

de woonvoorkeuren van ouderen in kaart te brengen en anderzijds (ii) inzicht in het aanbod van 

senioren-gelabelde woningen te verschaffen. Vervolgens (iii) wordt er gekeken in hoeverre dat wat 

door makelaars als geschikt wordt bevonden overeenkomt met wat op basis van de literatuur ouderen 

willen. Hierop volgen verschillende aanbevelingen om het seniorenaanbod beter af te laten stemmen 

op de voorkeuren van de ouderen. 

Data & Methodiek 

Deel (i) wordt met behulp van de literatuurstudie 

uitgevoerd. In deel (ii) onderzoek ik met behulp van 

een econometrisch model welke eigenschappen van 

de woning de kans op een senioren-label vergroten. 

Ik doe dit voor twee soorten eigenschappen: 

gebouweigenschappen en locatie-eigenschappen. 

Deze tweedeling staat toe om econometrisch 

zuivere resultaten te verkrijgen. 

De gebruikte data over transactieprijzen en 

woningeigenschappen zijn beschikbaar gesteld door 

de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars 



en Taxateurs). De data omvatten alle listed transacties tussen 2011-2016 in 31 gemeentes in 

Nederland die het grootste aanbod van senioren-gelabelde woningen hebben (figuur 1). Verder is er 

nog gebruik gemaakt van CBS Statline data over locatie-eigenschappen en voorzieningen.  

Resultaten deel (i) – Vraag 

De literatuurstudie geeft inzicht in de voorkeuren van ouderen met betrekking tot huisvesting. Om 

dit goed te kunnen begrijpen kijkt de studie ook naar welke opties ouderen hebben met betrekking tot 

wonen (aanleunwoningen, verzilverd wonen, etc) en naar het verhuisgedrag (redenen om te 

verhuizen/blijven). Tenslotte laat de studie zien welke woon- en locatie-eigenschappen gewaardeerd 

worden door ouderen. De resultaten hiervan zijn weergeven in figuur 2. Figuur 2 is gebaseerd op de 

“ageing in place” theorie. De theorie laat zien dat ouderen zich onderscheiden van andere leeftijd 

cohorten op basis van “Mobility”, “Social Network”, “Safety” en “Leisure time”. Op basis van deze 

pijlers zijn voorkeuren gedefinieerd die volgens de literatuur invloed hebben op de situatie van 

ouderen. Vervolgens zijn deze voorkeuren vertaald naar meetbare woning- en locatie-eigenschappen 

zoals in de laatste rij van figuur 2 te zien is.  

 

Figuur 2 Overzicht literatuur resultaten woonvoorkeuren senioren 

Uit figuur 2 kan worden afgeleid dat belangrijke structurele woningeigenschappen te maken hebben 

met: comfort (gelijkvloers, goed onderhouden, goed begaanbaar), veiligheid (garage, 

veiligheidssystemen), sociale cohesie (beperkt aantal buren). Belangrijke locatie-eigenschappen zijn 

gerelateerd aan bereikbaarheid van voorzieningen (met name zorg, recreatie en openbaar vervoer), 

sociale cohesie (banden met de buurt, gemengde buurt) en rust (buiten de grote stad). 

Resultaten deel (ii) – Aanbod 

Structurele woningeigenschappen 

Tabel A laat zien welke eigenschappen van een woning de kans op het verkrijgen van een 

seniorenlabel op Funda vergroten. Het volledige onderzoek omvat verschillende specificaties van het 

model, hier rapporteer ik resultaten voor appartementen en eengezinswoningen samen. Tabel A laat 

alle woningeigenschappen die zijn meegenomen in de schatting, waarbij eigenschappen die statistisch 



significant bijdragen aan de kans op een seniorenlabel zijn vet gedrukt. In de kolom Statistisch 

significant effect staat voor deze variabele de richting van het effect: + voor positief en – voor 

negatief.  

Tabel A, Model dat verklaart welke structurele woningeigenschappen de kans op het verkrijgen van een senioren label vergroten.  
Vet gedrukt zijn eigenschappen die de kans significant beïnvloeden.  

Variabele 
Richting van het 

effect 
Significantieniveau 

in % 

Dummy appartement 0    

Moderne bouw  (>2000) 0    

Grootte (klein) - 15-75m² 0    

Grootte (middel) - 76-100m² +  10% 

Dummy Lift +  10% 

Parkeerplaats (buiten) 0   

Garage (binnen) 0   

Dummy uitzicht op groen of water 0   

Dummy <3 kamers +  10% 

Onderhoud binnen - 1 perfect, 9 slecht 0   

Onderhoud buiten - 1 perfect, 9 slecht 0   

Dummy balkon 0    

 

De resultaten laten zien dat de kans dat een woning een seniorenlabel heeft (en dus door makelaars 

wordt beschouwd als geschikt voor ouderen) toeneemt wanneer deze woning over een lift beschikt, 

middelgroot is (70-100m²  woonoppervlak) en minder dan drie kamers heeft. Minder kamers betekent 

niet per se aanzienlijk minder woonoppervlak. Het lijkt erop dat makelaars hier bewust of onbewust 

goed rekening mee hebben gehouden. Aan de andere kant is het enigszins onverwacht dat attributen 

als “aanwezigheid van een balkon”, “onderhoud binnen” of “onderhoud buiten” en “uitzicht op 

groen” niet statistisch significant hebben bijgedragen aan de definitie van een geschikte senioren 

woning terwijl deze woningeigenschappen onder te brengen zijn in de vier pijlers die ouderen 

karakteriseren. 

Belangrijk voor de interpretatie is om rekening te houden met het feit dat wanneer bijvoorbeeld 

onderhoud niet statistisch significant wordt bevonden dit niet per se betekent dat het niet belangrijk is 

voor ouderen (zie deel 1), maar het simpelweg betekent dat de makelaars de staat van het onderhoud 

niet overtuigend genoeg meenemen bij het toekenningsproces van de seniorenlabel. 

Locatie-eigenschappen 

Tabel B geeft weer welke voorzieningen een invloed uitoefenen op de kans dat een locatie (postcode) 

senioren-gelabelde woningen heeft. In deze tabel staan alle eigenschappen die meegenomen zijn in 

het model. De eigenschappen die statistisch significant aan de label bijdragen, zijn vet gedrukt en 

voorzien van een `+` voor positief effect en ´–´ voor negatief effect. Een ´–´ bij afstand ziekenhuis 

betekent bijvoorbeeld dat wanneer de afstand tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis toeneemt, de 

woningen op die locatie minder snel een senioren label krijgen.  

 

 

 

 



Tabel B, Model dat verklaart welke locatieeigenschappen de kans op het verkrijgen van een senioren label vergroten.  
Vet gedrukt zijn eigenschappen die de kans significant beïnvloeden.  

Variable Richting van 
het effect 

Signficantie 
niveau in % 

Afstand tot dichtstbijzijnde   

Log afstand ziekenhuis − 5% 

Log afstand huisarts − 5% 

Log afstand supermarkt − 1% 

Log afstand apotheek − 5% 

Log afstand overig dagelijkse winkels 0  

Log afstand warenhuis 0  

Log afstand café + 1% 

Log afstand restaurant 0  

Log afstand kinderdagverblijf 0  

Log afstand station − 10% 

Log afstand bioscoop 0  

 

De resultaten in het basis model laten zien dat een groot aantal voorzieningen invloed uitoefent op de 

seniorenlabel. De resultaten laten zien dat wanneer de afstand tot voorzieningen toeneemt, de locaties 

minder geschikt worden bevonden voor seniorenwoningen. De uitzondering op de regel zijn de cafés. 

Hierbij loont het juist om er verder vandaan te wonen volgens de makelaars. De drie voornaamste 

resultaten zijn afstand tot; supermarkt, apotheek en huisarts. Hoewel het basismodel aannemelijke 

resultaten geeft kan het onderworpen zijn aan multicollineariteit. In het scriptierapport worden 

daarom meerdere alternatieve methodes toegepast om de resultaten extra te testen. Dit zijn onder 

meer: LASSO (machine learning), Principle component analysis.  

Resultaten deel 3 – Vraag & Aanbod 

De getoonde resultaten in deel 2 laten zien wat de makelaars belangrijk vinden bij het toekennen van 

een senioren label. In dit deel worden de voorkeuren uit deel 1 vergeleken met de resultaten uit deel 

2. In tabel C betekent groen dat er reden is om aan te nemen dat het labelen overeenkomt met de 

voorkeuren van ouderen, rood betekent het tegenovergestelde en oranje geeft aan dat resultaten 

verschillen per data sample of model.  

In eerste instantie lijkt het erop dat makelaars de uitspraak “location location location” net als de 

ouderen erg waarderen. Er zijn wat kleine inconsistenties als het gaat om de minder belangrijke  

voorzieningen (amenities 3 in Figuur 2). Wat overigens interessanter is zijn de woningeigenschappen. 

Gebaseerd op deze gegevens kan hier nog een slag gemaakt worden. Het lijkt er vooralsnog op dat de 

senioren label voornamelijk gebaseerd is op de locatie gecombineerd met woonoppervlak en het 

aantal kamers van de woning.  



Tabel C Evaluatie matrix, literatuurresultaten (voorkeuren) versus empirische resultaten (seniorenlabel) 

Voorkeur van ouderen 
check Seniorenlabel (makelaars) 

Gebouweigenschappen 

gelijkvloerse woningen ≠ dummy appartement 

middelgrote woningen (100-150m²) = dummy grootte middel 

goed onderhouden woningen ≠  Variabelen onderhoud binnen & buiten 

parkeerplaats (binnen) ≠ dummy parkeren 

balkon ≠ dummy balkon 

Locatie-eigenschappen 

tier 1 voorzieningen  

boodschappen = afstand tot dichtstbijzijnde supermarkt 

ziekenhuis & medische zorg = afstand tot dichtstbijzijnde ziekenhuis 

apotheek = afstand tot dichtstbijzijnde apotheek 

tier 2 voorzieningen 

restaurants ~ afstand tot dichtstbijzijnde restaurant 

openbaar vervoer = afstand tot dichtstbijzijnde treinstation 

tier 3 voorzieningen 

rustige buurt (geluid ‘s avonds) ~ afstand tot dichtstbijzijnde café 

bibliotheken ~ afstand tot dichtstbijzijnde bibliotheek 

 

Aanbevelingen 

Ondanks de hoge vraag naar seniorenwoningen staan seniorenwoningen gemiddeld gezien bijna net 

zo lang te koop als overige woningen. Een betere seniorenlabel die vraag en aanbod optimaliseert kan 

leiden tot een lagere listing time en meer geschikte woningen voor ouderen. Een betere balans tussen 

vraag en aanbod is niet alleen aantrekkelijk voor de makelaars en de ouderen zelf, maar ook voor 

stedenbouwkundigen, raadsleden en projectontwikkelaars wanneer zij woningen zowel op maat 

ontwikkelen als op de juiste locatie. De literatuur toont aan dat ouderen stug zijn wanneer het 

aankomt op verhuizen. 

Hierop volgen twee aanbevelingen die niet alleen ten goede moeten komen aan de balans tussen vraag 

en aanbod, maar ook aan de bruikbaarheid van de senioren label zelf. De eerste aanbeveling is een 

uitbreiding van de bestaande label. De tweede aanbeveling is om de label op een bepaalde manier 

conditioneel te maken. Beide kunnen afzonderlijk geïmplementeerd worden, maar excelleren in 

praktisch opzicht wanneer ze gecombineerd worden uitgevoerd.  

 

 



Aanbeveling 1 

 

Figuur 3 Aanbeveling 1 

De eerste aanbeveling komt neer op het vergaren van meer informatie door vastgoed platforms zoals 

Funda. In mijn data die zijn gebaseerd op Funda velden waren relatief weinig specifieke senioren 

kenmerken aanwezig (zoals bijvoorbeeld “verlaagd aanrecht” etc.) Deze informatie zit vooral 

verscholen in tekstuele samenvattingen/omschrijvingen en wordt niet als een attribuut opgenomen. 

Wanneer deze kwalitatieve informatie “gemined” wordt kan deze gecodeerd worden zodat (i) het 

gebruikt kan worden voor kwantitatief onderzoek en (ii) het opgenomen kan worden in zoekfilters 

voor de eindgebruikers. Figuur 3 is een aanpassing van de html code van Funda en laat zien wat er 

mogelijk is met de nieuwe toepassing.  

Aanbeveling 2 

Om er voor te zorgen dat de seniorenlabel goed aansluit bij ouderen, kwaliteit garandeert en niet 

gebruikt kan worden als marketing tool kan men ook overwegen om de label conditioneel te maken 

(figuur 4). Hier wordt het labelling proces zo ingericht dat een label alleen dan wordt toegekend als 

een woning voldoet aan een aantal voorwaarden. Dit kunnen bijvoorbeeld 2 woning- en 2 locatie-

eigenschappen zijn. Wanneer het gecombineerd wordt met aanbeveling 1 kunnen er zelfs specifieke 

senioren kenmerken worden toegevoegd aan de label. 



 

Figuur 4 Aanbeveling 2 

 

 


