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Anno 2013 telt ons land 5,7 miljoen mensen ouder dan 50. In 2020 is dat 7 miljoen en in 2040
is het zelfs zo dat alleen het aantal 65+‘ers al 4,6 miljoen is.
De Nederlandse overheid wil dat deze mensen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis
kunnen blijven wonen, en steeds vaker zelf zorg gaan dragen voor hun wonen-, zorg- en
welzijnszaken. Dat zorgt bij lokale overheden, woningcorporaties en andere belanghebbende
organisaties voor veel vragen: Wat betekent langer zelfstandig thuis wonen? Willen en
kunnen mensen dat wel? Wat is daarvoor nodig? Wie gaat dat betalen?
De provincie Gelderland biedt u deze MarketingToolkit aan. Het doel is om de kennis over marketing
en communicatie met iedereen te delen die bezig is met het thema langer zelfstandig wonen. We
hopen dat dit u helpt om uw eigen bewustwordingscampagne zo goed mogelijk te organiseren, op
maat voor uw eigen doelgroep.
Eén van de thema’s bij het langer zelfstandig thuis wonen is het vroegtijdig aanpassen van de
eigen woning, gericht op de nabije of iets verdere toekomst. Dit document biedt organisaties
en professionals een praktische handleiding om zelf aan de slag te gaan met marketing- en
communicatie van dit soort woningaanpassingen. Het biedt praktische tips, relevante feiten en een
stappenplan om tot beter resultaat te kunnen komen.
In het onderstaande stappenplan wordt verwezen naar nummers. Die nummers verwijzen naar de
nummers op de volgende pagina’s van dit document.
Wij raden u aan de beschreven stappen in chronologische volgorde af te werken:
Om u in de juiste stemming te brengen en uw kennis van het onderwerp op te frissen
vindt u eerst twee factsheets en een lijstje met belangrijke conclusies uit ‘het grote
woningaanpassingenonderzoek’:

•
•
•

3.161 50-plussers werd gevraagd naar hun voorkeuren t.a.v. wonen, welzijn en zorg. De meest
relevante feiten vindt u in factsheet 1. Daarin staat bijvoorbeeld dat 87% van de mensen geen
idee heeft van (toekomstige) zorgkosten.
In factsheet 2 vindt u vervolgens de belangrijkste resultaten van een verdiepend onderzoek
onder 1.200 50-plussers naar hun houding ten aanzien van het aanpassen van de woning
voor de toekomst.
En onder nummer 3 de meest opvallende zaken uit datzelfde onderzoek. Leeftijd bijvoorbeeld,
speelt nauwelijks een rol.

Algemene feiten zeggen iets over een hele grote groep mensen, maar zorgen er nog niet voor dat
u voldoende richting kunt geven aan uw marketingplannen. Op basis van de resultaten uit de beide
grote onderzoeken is een segmentatie ontwikkeld die uitgaat van 5 segmenten. Nummer 4 geeft een
feitelijke omschrijving per segment.
Bepaal voor uw eigen project welk van de segmenten het meest relevant is. 1 of 2 segmenten
is in eerste instantie meer dan genoeg om uw plannen op te richten. Focus. De keuze kunt u
vergemakkelijken door te bepalen wat u belangrijk vindt. Wilt u snelle winst behalen? Gaat u voor de
langere termijn? Enzovoort.
Wij raden u vervolgens aan om de gekozen segmenten ‘tot leven te wekken’. Om u daarbij te helpen
vindt u achterin deze handleiding ook nog een werkblad. Zodat u in discussie kunt gaan met uw
lokale partners of collega’s. En samen stapsgewijs tot een invulling van uw doelgroepsegment(en)
kunt komen. Waarschijnlijk heeft u bij het lezen ervan al gedacht aan een persoon uit uw eigen
omgeving. Die ene buurman die hier wel in zou passen, of een familielid. Het werken met zo’n
‘persoonlijke interpretatie’ pakt doorgaans positief uit. Nummer 5 geeft u een voorbeeld van zo’n
uitwerking. Els (63) is een typisch voorbeeld van een mantelzorger.

Als u één (of meerdere) segment(en) heeft gekozen en uitgewerkt, is het zinvol om uw communicatie
daarop af te stemmen. De segmenten die we bij nummer 3 hebben beschreven bevatten allemaal
enkele tips voor succesvolle communicatie.
Tot slot is het verstandig het resultaat van uw werk voor te leggen aan een vertegenwoordiging van
het gekozen segment. Begrijpen zij wat u bedoelt?
Aan de slag dus! En veel succes!

Factsheet (1): Feiten en cijfers over 50-plussers en wonen,
welzijn en zorg.
Algemeen
50-plusser heeft graag zelf regie
over leven.

90%

Van de 50-plussers maakt gebruik van internet.

60%

Van de 50-plussers voelt zich
gezond.

50-plussers leven vooral in het
hier en nu.

82%

Van de 50-plussers staat positief
in het leven.

6%

Van de 50-plussers ontvangt
(betaalde) zorg.

Gemiddelde woonlasten 400 tot
700 euro per maand.

87%

Van de 50-plussers vindt het heel
belangrijk betrokken te blijven bij
de maatschappij.

61%

Van de mensen die nog geen
zorg ontvangt bekommert zich
niet om de (toekomstige) kosten.

59%

Woont in een koopwoning.

60%

Geeft aan misschien te willen
verhuizen.

54%

Wil verhuizen naar een
huurwoning.

40%

Woont in een huurwoning.

6%

Geeft aan binnenkort te willen
verhuizen.

36%

Wil verhuizen naar een
koopwoning.

Belangrijkste reden om te
verhuizen is dat men kleiner wil
wonen.

1%

Geeft aan de voorkeur te geven
aan een zorginstelling.

Wonen

27%

27%

Van de 50-plussers woont alleen.

Geeft aan graag diensten aan
huis te willen ontvagen.

Welzijn
85%

Hecht veel waarde aan een
gezonde levensstijl.

83%

Van de 50-plussers is dagelijk
actief op internet.

56%

Ziet mentale achteruitgang als
hun grootste angst.

63%

Geeft aan bewust met eten om
te gaan.

67%

Verricht onbetaalde arbeid.

36%

Angst voor fysieke achteruitgang.

10%

Geeft aan graag biologisch te
willen eten.

39%

Bang voor verliezen regie.

Zorg
64%

Bereidt zich niet voor op het
moment dat zijn gezondheid
achteruit gaat.

78%

Wil diensten graag in huis
ontvangen.

64%

Vertrouwt zijn huisarts omdat
deze altijd juist advies geeft.

87%

Weet niet wat zorg gaat kosten
als ze het nodig hebben.

80%

Van de mensen die thuiszorg/
mantelzorg ontvangt is tevreden.

63%

Wil niet meer zorg of medicijnen
krijgen dan strikt noodzakelijk.

38%

Denkt dat zij 100 - 500 euro per
maand kwijt zijn aan zorg.

77%

Van de 50-plussers die zorg
ontvangen weet niet welke
indicatie ze ontvangen.

Factsheet (2): Feiten en cijfers over 50-plussers en
woningaanpassingen.
Woning geschikt?
57%

Is van mening dat de huidige
woning geschikt is om voor altijd
te blijven wonen.

47%

Is bereid de huidige woning
geschikt te maken voor
toekomstige woonwensen- en
behoeften.

64%

Vindt zichzelf verantwoordelijk
voor het aanpassen van de
woning.

89%

Kopers.

34%

Huurders.

Aanpassen of niet?
18%

Heeft de woning al aangepast.

32%

49%

Voorbereid zijn op de toekomst.

42%

Gemak / comfort.

37%

Chronische aandoening of
beperking.

Heeft plannen om de woning aan
te passen.

51%

Is echter niet concreet van plan
de woning in de toekomst aan
te gaan passen, bij huurders is
dat 61% en bij kopers 43%. Het
ontbreken van een beperking
wordt als belangrijkste reden
gegeven.

Over de kosten
85%

De groep die van plan is aan te
gaan passen is in 85% van de
gevallen ook bereid kosten te
maken.

66%

Van de 50-plussers geeft aan
dat een financiele incentive
stimuleert tot het eerder
aanpassen van de eigen woning.

21%

Van de 50-plussers past de
woning niet aan vanwege
verwachte hoge kosten.

19%

Vindt het altijd goed om te
weten wat beter kan in de
woning.

Hoe en wanneer informeren
77%

Van de 50-plussers vindt
dat informatie over
woningaanpassingen gericht
moet zijn op alle leeftijden.

Het halen en brengen van informatie
Men zoekt informatie:

44%

Via internet.

40%

In overleg met partner.

30%

Door een bezoek aan het
WMO-loket.

59%

Van de 50-plussers wil informatie
over woningaanpassingen
ontvangen op het moment
dat men problemen met de
gezondheid ervaart.

Opvallende zaken (3): Meest opvallende zaken uit het ‘grote
woningaanpassingen-onderzoek’

Tijdschriften, radio en tv scoren bij alle groepen relatief laag
qua informatievoorziening over aanpassingen.
Internet (behalve bij zorgontvangers) belangrijkste bron van
informatie.
Mensen zijn meer dan wij denken bereid te investeren in
woningaanpassing.
Er is ook een groep die vanwege vermeende (hoge) kosten niet
tot aanpassingen over gaat.

Onduidelijkheid over kosten speelt parten.

Onderwerp preventie leeft onvoldoende. Men handelt vaak
pas uit uit noodzaak.

Leeftijd speelt geen significante rol.

De doelgroep dicht zorgverzekeraar een rol toe bij
woningaanpassingen (als eerste aanspreekpunt of
verantwoordelijke voor kosten), maar in de praktijk is die
verzekeraar vaak onzichtbaar.
Welzijn speelt minder prominente rol in zoekproces dan vaak
gedacht.
Redenen voor aanpassen zijn primair: onafhankelijkheid, regie
over leven + teruglopende gezondheid.
In het algemeen: men ziet eigen verantwoordelijkheid, maar
vindt ook dat daar in informatie nog wel op gehamerd mag
worden.
Kosten besparen en dierbaren leed besparen zijn goede
redenen om eerder tot aanpassingen over te gaan.

De vijf segmenten (4)

Actieve levensgenieters
“Zijn gemiddeld 63 jaar en relatief hoog opgeleid.
Actieve levensgenieters voelen zich jonger dan ze
zijn. Levensgenieter of vitale ouderen spreekt hen
als aanspreekvorm meer aan dan 50-plusser of
senior.”

Instelling/houding/mentaliteit
Laten zich graag omschrijven als ambitieus, prestatiegericht, energiek, avontuurlijk, actief,
optimistisch, fatsoenlijk, rustig, gewoon. Deze groep 50-plussers maakt nieuwe plannen, is actief,
weinig eenzaam, overwegend positief en verveelt zich allerminst. Men is minder bang om te sterven,
wel om mentaal achteruit te gaan en zelf niet meer te kunnen beslissen.
Belangrijke/bepalende momenten in het leven
Afstuderen, een baan, bepaalde vakantie, studeren, zelf ziek worden.
Verder belangrijk in het leven: sociale contacten, zingeving, duurzaamheid, nieuwe dingen leren,
dagelijkse dingen doen, gezonde levensstijl, ondernemen, dromen, carriere (maken).
Algemeen
Liefhebbers van cultuur en uitgaan (musea/concert).
Belangrijkste activiteiten: wandelen, fietsen, musea, snelwandelen, fitness, zwemmen.
Lezen dagelijks de krant (vooral regionale dagbladen, Trouw, Volkskrant en NRC), kijken naar docu’s
en het nieuws en maken meer dan gemiddeld gebruik van een smartphone of een tablet.
Zorg en gezondheid
Voelen zich gezond en zijn dat vaak ook.
Meer dan gemiddeld bewust met eten bezig. Hangen een gezonde levenstijl aan.
Verwachten minder dan anderen dat de overheid voor hun (gezondheids)zorg betaalt.
Belangrijk aan zorg: respect, regie, omgeving.
Geld en inkomen
Geven zelf aan dat ze voldoende hebben om hun toekomsige (zorg)kosten te betalen.
Zijn bereid te betalen voor betere kwaliteit van zorg. En zijn bereid eigen vermogen daarvoor aan te
spreken.

Wonen
Hogere woonlasten dan gemiddeld.
Vaker koopwoning dan huurwoning.
60% vindt woning geschikt om zelfstandig en lang in te blijven wonen.
Belangrijk in woonomgeving: tuin, stad, natuur, luxe, iets te doen.
Willen vaker dan andere groepen met vrienden in een pand wonen of hun huis aanpassen. Wanneer
ze gaan aanpassen weten ze echter nog niet.
Voorbereiden op de toekomst en comfortabel/gemakkelijk wonen zijn belangrijke redenen om aan te
passen.
19% heeft de woning al aangepast. Gaven daarbij gemiddeld meer uit dan anderen.
Kosten spelen een minder grote rol om tot keuze voor aanpassen van de woning over te gaan.
Belangrijk bij communiceren met deze groep
1. Gaan er het meest van allemaal vanuit dat ze het zelf gaan betalen.
2. Als ze zouden aanpassen, dan doen zij aanpassingen vanuit comfort en onafhankelijkheid.
3. Willen niet aangesproken worden als ‘senioren’ of ‘ouderen’.
4. Geven het meest uit aan woningaanpassingen van alle groepen.
5. Bovengemiddeld bereid tot aanpassing, maar schuiven het wel voor zich uit.

Traditionele senioren
“Relatief hoog opgeleid, introvert en op anderen
gericht. Modaal inkomen en vaak al met pensioen.
68% van deze groep werkt niet.”

Instelling/houding/mentaliteit
Laten zich omschrijven als: bescheiden, behoudend, materialistisch, perfectionistisch, conservatief,
fatsoenlijk, gewoon, rustig, nuchter.
Minder passend: eerlijk, sociaal, geïnteresseerd, energiek, avontuurlijk, verdraagzaam, flexibel,
formeel, onafhankelijk, actief.
Deze groep is vaker met het verleden bezig en heeft moeite met eenzaamheid en ouder worden.
Hebben voorkeur voor de term: “Senioren”.
Belangrijke/bepalende momenten in het leven
Belangrijke levensmomenten zijn trouwen en stoppen met werken.
Algemeen
Zijn veel minder actief. Over het algemeen zijn de traditionele ouderen geen levensgenieters.
Kijken vaker op TV naar natuurprogramma’s, minder vaak naar nieuws, docu’s en educatieve
programma’s. Lezen vaker het Nederlands en Reformatorisch dagblad, minder de grotere/nationale
kranten. Gebruiken minder vaak een mobiel of smartphone.
Opvallend: gaan vaak naar de kerk.
Zorg en gezondheid
Minder gezonde groep dan de actieve levensgenieters.
Verwachten vaker dan gemiddeld dat de overheid hun zorgkosten betaalt.
Willen vaker verzorgd worden als ze ziek zijn.
Vertrouwen in de gezondheidszorg vooral op het oordeel van de huisarts.
Ze weten niet wat zorg kost, maar zijn er wel mee bezig.
Geld en inkomen
Lagere gemiddelde welstand, maar verdienen wel gemiddeld boven modaal.
Hebben minder vaak voldoende inkomsten om (toekomstige) zorg te betalen.
Zijn minder open over wat zij verdienen.

Wonen
Huis is vaker hypotheek vrij, daardoor hebben zij lagere woonlasten. De helft van de groep vindt
deze huidige woning geschikt om in te blijven wonen. Kiezen vaker voor gemak als het gaat om
woningaanpassingen, zijn meer dan bereid ervoor te betalen en leggen de verantwoordelijkheid
verrassend vaak bij zichzelf en weinig bij de overheid. 24% verwacht wel dat de kosten voor het doen
van aanpassingen (te) hoog zullen zijn. Mede daarom doen zij ze alleen als het noodzakelijk is. Hoge
(toekomstige) zorgkosten zouden hen wel stimuleren eerder tot aanpassingen over te gaan.Van de
groep die de woning al heeft aangepast, deed 49% dat als voorbereiding op de toekomst. Er werd in
de meeste gevallen minder dan 5.000 euro aan uitgegeven. Ze stellen het aanpassen van de woning
het langste uit, een derde van de groep weet nog niet binnen welke termijn men wil gaan aanpassen,
Opvallend: deze groep maakt relatief vaak gebruik van diensten aan huis.
Belangrijk bij communiceren met deze groep
1. Leunen minder op de overheid dan we denken.
2. Geven minder uit aan woningaanpassingen dan de actieve groep, maar zijn wel bereid te betalen.
3. Minder gevoelig voor onderwerpen als regie en onafhankelijkheid. Relatief gevoeliger voor gemak.
4. Gevoeliger voor financiële prikkels om tot actie over te gaan, maar minder makkelijk daadwerkelijk
tot actie over te halen.
5. Doen minder vaak dan verwacht een aanpassing voor zichzelf, vaker voor een ander.

Vrijwilligers/mantelzorgers
“Extraverte, lager opgeleide groep van overwegend
vrouwen. Gemiddelde leeftijd iets lager dan andere
groepen, wel overwegend 60+. Verkeren graag
in gezelschap van mensen die hetzelfde hebben
meegemaakt.”

Instelling/houding/mentaliteit
Laten zich omschrijven als: betrokken, hulpvaardig en sociaal, actief, stijlvol, nuchter, gewoon.
Levensbeschouwing speelt een belangrijke rol, maar niet zo’n prominente als bij de traditionele
senioren. Vrijwlligers/mantelzorgers zijn vaker dan gemiddeld op anderen gericht en denken zelfs
steeds vaker aan het geluk van anderen naarmate ze ouder worden.Willen aangesproken worden
met: senioren, 50 plussers of ‘vitale ouderen’.
Belangrijke/bepalende momenten in het leven
Belangrijke momenten die hun leven bepaalden: scheiding, stoppen met werken en het ziek worden/
overlijden van partner. Vinden verder belangrijk in het leven; sociale contacten, zingeving, betrokken
blijven bij de maatschappij en kennis/ervaringen delen.
Minder vaak belangrijk: carrière maken. Grootste angst van deze groep is dat zij hobby’s of
interesses moeten opgeven (opvallend: zij noemen dit boven mentale achteruitgang).
Algemeen
Lezen vaker dan gemiddeld dagelijks de krant; Nederlands Dagblad of Trouw
Kijken minder vaak films dan andere groepen.
Zorg en gezondheid
Vaker dan gemiddeld minder bezig met eten.
Voelen zich over het algemeen gezond.
Geld en inkomen
Hogere welstandsklasse (verdienen vaker boven modaal).
Zijn vaker met pensioen.
Verwachten voldoende inkomsten te hebben om hun zorgkosten te kunnen betalen, maar kunnen
daar geen goed beeld bij vormen

Wonen
Zijn vaker dan gemiddeld bereid om naar een zorginstelling te verhuizen en vinden het ook geen
probleem om daar samen te wonen met niet-gelijkgestemden. Vinden luxe woonfaciliteiten niet
belangrijk.
Woningaanpassingen zien zij relatief vaker als aanpassingen voor ‘comfort’ of om zorg aan
huis te kunnen krijgen. 22% heeft al aanpassingen laten doen, de helft is het niet van plan. Als
er aanpassingen worden gedaan, dan is het op de korte termijn en vooral vanwege de eigen
(chronische) beperkingen of die van een familielid.
72% vindt zichzelf voor die aanpassingen verantwoordelijk, maar een groot gedeelte wijst ook naar
de zorgverzekeraar om mee te betalen.
Aanpassingen zijn vaak wat kleiner met bedragen tussen 1000 en 2.500 euro.
Men past het huis niet graag aan. 49% zegt zelfs liever te verhuizen als aanpassingen nodig zijn.
70% van de groep geeft aan informatie over woningaanpassingen graag te ontvangen op het
moment dat er problemen met de gezondheid zijn die om aanpassingen zouden vragen. Men kiest
opvallend vaak voor het WMO loket als eerste aanspreekpunt voor informatie.
Belangrijk bij communiceren met deze groep
1. Overwegend vrouwen. Vraagt om feminiene toon.
2. Dicht zorgverzekeraar vaak rol toe.
3. Doen aanpassingen (als ze ze doen) niet direct, maar wel snel. Bijna 2x zo snel als gemiddeld.
4. Doen aanpassingen vaak voor een ander.
5. Als ze de woning niet willen aanpassen, dan zeggen ze vaker te zullen verhuizen als dat nodig
mocht blijken.
6. WMO loket en welzijn scoren relatief hoog als eerste oriëntatiepunt.
7. Praten graag met anderen, maar gebruiken die minder vaak als bron van informatie.
8. Substantieel vaker raadplegen van de huisarts.
9. Groep is met name 60+ en ‘niet-werkend’.

Zorgontvangers
“Met gemiddeld 67 jaar oudste groep van het
onderzoek. 45% is 70 of ouder. Kent 2x zoveel
alleenstaanden als gemiddeld. 47% woont alleen.”

Instelling/houding/mentaliteit
Typeren zichzelf als: eerlijk, gezellig, open, sociaal, spontaan en verdraagzaam
en minder vaak als flexibel en actief, rationeel, in controle. Voelen zich vaker ouder dan
leeftijdsgenoten. Materiële zaken, nieuwe dingen blijven leren, ondernemen vinden zij minder
belangrijk. Kijken weinig vooruit in het leven, voelen zich vaker eenzaam en vinden het jammer dat
ze niet zo veel meer om handen hebben. Voelen zich minder dan gemiddeld tevreden over waar ze
nu staan.
Belangrijke/bepalende momenten in het leven
Belangrijke momenten: bepaalde vakantie, ziekte van anderen en van zichzelf, in verzorgingshuis
gaan wonen.
Algemeen
Hebben minder vaak kinderen. Van de alleenwonenden heeft 13% geen nageslacht. 58% van deze
groep is laag opgeleid. Hebben minder dan gemiddeld een smartphone/ tablet.
Zorg en gezondheid
Voelen zich het meest ongezond van alle groepen en hebben ook vaak meerdere chronische
aandoeningen of ziektes, Kunnen niet meer alles doen in het leven.
Zijn minder bereid eigen vermogen aan te spreken om zorgkosten te betalen. Deze groep verwacht
het vaakst dat de overheid hun zorgkosten betaalt.
De huisarts geniet bij de zorgontangers (nog) aanzien.
Geld en inkomen
Oververtegenwoordigd in laagste welstandsgroepen. 44% van de groep is al met pensioen, een
groot deel heeft nooit gewerkt of werkt niet meer, maar een deel van deze groep is nog steeds
werkzaam. Geven het vaakst aan (51%) dat ze denken niet voldoende inkomen te hebben om hun
(toekomstige) zorgkosten zelf te betalen.

Wonen
Deze groep woont het vaakst in een huurwoning (65% t.o.v. 40% gemiddeld). 67% acht de huidige
woning geschikt om zelfstandig in te blijven wonen. Ze zijn weinig bereid die woning zelf aan te
passen. Ze betalen voor die woning naar verhouding de laagste woonlasten. Een tuin, dichtbij
grote stad, luxe, dat vinden ze niet meer zo belangrijk. Nooit meer hoeven verhuizen, dat is hun
grootste wens. Aanpassingen associeert men vaker met beperkingen en zorg. En verrassend
minder vaak met ouderdom. 51% vindt de woningcorporatie verantwoordelijk voor het aanpassen.
Vragen daarnaast vaak informatie aan bij bijvoorbeeld het WMO loket. 46% van de mensen heeft al
aanpassingen aan de woning gedaan.
Belangrijk bij communiceren met deze groep
1. Voelen zich minst zelf verantwoordelijk voor aanpassingen (grote groep huurders kan dat
verklaren). Kijken vaak naar gemeente of woningcorporatie.
2. Heeft vaak al veel aanpassingen laten doen. En dan vaak voor zichzelf.
3. Het merendeel werkt niet meer of doet ‘iets anders’. Pensionadogroep.
4. Zoeken specialistische informatie via een betrouwbare afzender.
5. Persoonlijk contact wordt daarbij hoog gewaardeerd.
6. Minst bereid aanpassingen aan de woning te doen, vooral omdat ze het vaak al gedaan hebben.
7. Als ze aanpassingen doen, dan vaak direct of op korte termijn.
8. Minder digitaal georiënteerd dan andere groepen.

Zelf (zorg)uitzoekers
“Gemiddeld de jongste en meest zelfbewuste
doelgroep: 45% is 50-59 jaar. Bovengemiddeld
hoog opgeleid (HBO/WO).”

Instelling/houding/mentaliteit
Typeren zichzelf niet zozeer als fatsoenlijk, gezellig, bescheiden, maar vaker als: zelfbewust,
eigenzinnig, onafhankelijk, analytisch, rationeel, perfectionistisch. Deze groep regelt het zelf, is
egocentrisch en extravert. Met een stevige eigen mening. Een meer vrijgevochten groep: ze hangen
vaker andere godsdiensten of religies aan dan het christelijk geloof. Men is meer met verleden bezig,
probeert sociale kring kleiner te maken, denkt meer aan eigen geluk, voelt zich wel eens eenzaam
en kan het ouder worden maar moeilijk accepteren. Vinden het belangrijk goede gesprekken te
kunnen voeren met de mensen om hen heen, en dat ze gewaardeerd worden voor wie ze zijn. Net
zo belangrijk vinden zij materiele zaken, zingeving, spiritualiteit en nieuwe dingen blijven leren. Deze
groep wordt niet graag in een hokje geplaatst of op een bepaalde manier aangesproken.
Belangrijke/bepalende momenten in het leven
Belangrijke life events: afstuderen, scheiding (opnieuw) gaan studeren, ziekte van zichzelf.
Grootste angst: mentaal achteruitgaan en beschikking over eigen leven verliezen.
Algemeen
Gaan vaker dan andere groepen naar ballet/ dans, mueum, bios, concert of een film kijken. Doen
vaker dan anderen: koken, meditatie, muziek instrument bespelen, muziek luisteren, tekenen/
schilderen, nordic walking, snelwandelen. Kijken vaker dan anderen naar detectives, documantaires,
fictie, film, informatie/educatie, minder vaak spelprogramma’s en sport. Kortom: een behoorlijk
media-consumerende groep. Lezen daarom ook vaker NRC, Trouw en de Volkskrant. En hebben
vaker dan gemiddeld een smartphone/ tablet en/ of tv.
Zorg en gezondheid
Voelen zich gemiddeld gezond, maar hebben vaak meerdere chronische aandoeningen.
Vertrouwen minder vaak de huisarts, willen allemaal zelf uitzoeken wat het beste is, maken vaker
gebruik van alternatieve geneeswijzen. De groep die met een briefje van Google naar de arts gaat.
Is zich meer dan gemiddeld aan het oriënteren op mogelijkheden met betrekking tot zorg, gebruiken
hiervoor vooral internet en gespecialiseerde organisaties. Weten hierdoor ook wat het kost op het
moment dat ze het nodig hebben.
Vinden belangrijk bij zorg: deskundigheid van personeel, respect, invloed, regie.
Verhuizen naar een zorginstelling is voor deze zelfbeschikkende groep een doemscenario.

Geld en inkomen
Iets bovengemiddelde welstandklasse.
Hebben vaker dan gemiddeld een modaal/bovenmodaal inkomen.
Wonen
Het deel van deze groep met een koopwoning heeft de hoogste woonlasten van alle groepen in het
onderzoek. Vinden belangrijk aan hun woonomgeving: privacy en zelf kunnen koken. Dat kan een
reden zijn voor deze groep om zich nog steeds te oriënteren op de woningmarkt. Men is bereid te
verhuizen. Vanwege (toekomstige) zorg of juist om kleiner te gaan wonen. Belangrijk daarbij is dat
men in de nieuwe woning graag lagere woonlasten geniet. Aanpassingen aan de woning zien ze nog
vaak als ‘een nieuwe badkamer of keuken’. 80% is wel bereid ze te doen en 63% vindt ook dat ze
daarvoor zelf moet opdraaien. Echter, aanpassingen doen zij vooral op langere termijn. 31% schat
zelfs in dat pas over 10 jaar te doen. Opvallend: een groep van 7% past de woning niet aan omdat
men niet weet waar te beginnen.
Belangrijk bij communiceren met deze groep
1. Relatief hoger opgeleid en kritisch.
2. Zoeken dingen zelf uit en bij voorkeur online.
3. Vinden bouw- en aannemer ook serieuze partij voor aanpassinginformatie.
4. Leunt meer op toekomst en gemak/comfort, minder op aandoeningen.
5. Bellen vaak, ook met zorgverzekeraar.
6. Staan open voor andere manieren van aanpassingen (gadgets/domotica en energiebesparing
bijvoorbeeld).

Vrijwilligers/mantelzorgers (5)
Els (58)

Kenmerken
Sociaal, gezellig, extrovert, betrokken, hulpvaardig, zingeving, actief,
nuchter, gewoon, stijlvol
Over Els
Sinds haar man ziek is staat het leven van Els vooral in het teken
van zorgen voor hem. Dat doet ze graag. Ze combineert het met
haar vrijwilligerswerk voor de kerk en de (mantel)zorg voor haar
schoonmoeder van 84. Zolang zij gelukkig zijn, is Els dat ook. Ze
moet wel oppassen dat haar eigen gezondheid er niet onder lijdt.
Soms voelt ze dat het een beetje teveel wordt. Gelukkig krijgt
ze veel hulp van de thuiszorg. Daar is ze erg over te spreken.
De laatste tijd denkt ze vaker na over verhuizen, zeker nu de
gezondheid van haar man verslechtert.

Aan de slag met marketing en communicatie
van woningaanpassingen
Leeswijzer stappenplan
‘Eén van de thema’s bij het langer zelfstandig thuis wonen is het vroegtijdig
aanpassen van de eigen woning, gericht op de nabije of iets verdere toekomst.
De provincie Gelderland biedt met de MarketingToolkit Woningaanpassingen
organisaties en professionals een praktische handleiding om zelf aan de slag 		
te gaan met marketing- en communicatie van dit soort woningaanpassingen. 		
Het biedt praktische tips, relevante feiten en een stappenplan om tot beter
resultaat te kunnen komen. We raden u aan de beschreven stappen in
chronologische volgorde af te werken.’
Stap 1

Feiten over 50-plusers en hun voorkeuren ten aanzien van wonen, welzijn en zorg.
Noteer de voor u meest opvallende feiten.

Stap 2

Feiten over 50-plussers en hun houding ten aanzien van het aanpassen van 		
hun woning. Noteer de voor u meest opvallende feiten.			

Stap 3

U vindt hier een aantal opvallende zaken uit het onderzoek.
Welke hiervan zijn voor uw project relevant en noteer deze.

Stap 4 	Neem de vijf segmenten door en noteer per segment de voor uw project
belangrijke informatie bepaal daarna het meest relevante segment of de twee
meest relevante segmenten.
Stap 5 	Breng uw gekozen segment(en) tot leven. Werk hierbij vanuit een persoonlijke
interpretatie (‘iemand die u kent en in het segment past’).
Stap 6 	Leg de uitwerking van uw segment(en) voor aan een of meerdere personen van
het uitgewerkte segement.
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