Seniorenpanel
OM TE ONDEKKEN WAT BIJ SENIOREN SPEELT IS GENERO
GESTART MET EEN SENIORENPANEL. 68 DEELNEMERS
HEBBEN DEELGENOMEN AAN DEZE ENQUETE. U LEEST IN
DEZE FACTSHEET DE BEVINDINGEN TERUG; OVER DE
WOONBEHOEFTEN EN WOONSITUATIE ONDER OUDEREN.

De huidige woonsituatie
De diagram hieronder laat de woonsituatie van de paneldeelnemers zien. De meesten wonen in een rijtjeshuis, tweeonder-een kap of vrijstaand. De rest in een (55+)complex.
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Voorzieningen en aanpassingen realiseren in het huis
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Een kleine meerderheid is van mening dat hun
woning niet zo geschikt is om in te blijven wonen bij
gezondheidsklachten.
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Het merendeel van de
paneldeelnemers vindt hun
woning prettig (93%). Dit is de
voornaamste reden dat ze willen
blijven wonen in hun huidige
woning. Maar liefst 61% zegt
voorlopig niet te willen verhuizen.
En 19% zegt zelfs nooit te willen
verhuizen
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Tips om bewustwording op gebied van wonen te
vergroten
Het is van belang dat senioren tijdig verhuizen naar een
passende woning. Hier enkele punten die volgens onze
paneldeelnemers kunnen helpen:

Voorlichting, bijvoorbeeld vanuit de gemeente
Optie op gratis proefwonen
Ouderen bewust maken van prijzen
Meer aanbod van leuke en betaalbare aangepaste
woningen

De landelijke Raad van Ouderen onderzoek

Het tweede deel bevatte vragen die door de landelijke
Raad van Ouderen zijn gesteld aan het panel. Deze
worden benut in een nog uit te brengen advies Thuis in
de wijk. hieronder de belangrijkste resultaten.
Paneldeelnemer voelen
zich heel erg thuis
voelen in de wijk; men
geeft gemiddeld een 8,5
hiervoor! Dit komt
voornamelijk door de
ligging en de contacten
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Enkele dingen die gemist worden in de wijk door de
paneldeelnemers:
Voorzieningen voor ontspanning voor ouderen
Ruimere mogelijkheden openbaar vervoer
Saamhorigheid

Gemeenschappelijke plekken
De plekken waar ouderen en
buurtgenoten elkaar kunnen
ontmoeten moeten voldoen aan
enkele dingen: makkelijk bereikbaar,
leuk activiteitenaanbod, voldoende
ruimte, toegankelijk voor iedereen.

Hoe laat u zich/anderen thuis voelen in de wijk?
Zichzelf

Anderen

Contacten onderhouden
met buurtbewoners;
actief meedoen met
activiteiten; veel buiten
zijn

Vriendelijk praatje
maken; vrijwilligerswerk;
actief uitnodigen voor
activiteiten

Activiteiten die de meeste voldoening geven

Tuinieren

Fietsen

Wandelen
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Ontmoetingsactiviteiten
met naasten

