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Een inventariserend onderzoek naar pendelgedrag
en nieuwe bijpassende woonvormen
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Woord vooraf
Juni 2009 bracht de VROM-Raad het advies Wonen in ruimte en tijd uit. In dit
advies werd een aantal trends in het wonen benoemd, één daarvan was
‘transnationaal wonen’. Gaat het bij ‘transnationaal burgerschap’ om burgers
die zich verbonden voelen met twee landen, ‘transnationaal wonen’ betreft
burgers die tussen twee landen pendelen en daar wisselend wonen. De SEV
(nu Platform31) besloot aan dit fenomeen aandacht te besteden, juist omdat
een toenemend aantal burgers zich in Nederland in een dergelijke situatie
bevindt. Platform31 dacht daarbij niet in eerste instantie aan hoogopgeleide
expats, maar aan oudere migranten die in Nederland in een sociale huurwoning wonen, en regelmatig voor langere tijd afreizen naar het land van
herkomst, zonder definitief te remigreren. Het zijn waarschijnlijk hun
kinderen, de sociale zekerheid en de Nederlandse gezondheidszorg die hen
aan Nederland binden.
Tijdens een in 2010 georganiseerde expertmeeting toetste de SEV of ‘transnationaal wonen’ een issue was. Dat leek het geval te zijn. Zo zouden vooral
Turkse ouderen in de ‘goede seizoenen’ (dat wil zeggen van april tot oktober)
lang van huis zijn. Ze zoeken familie en kennissen op, gaan op vakantie, overwinteren, doen zaken et cetera. Maar ze laten in Nederland een lege huurwoning achter. Oudere migrantengroepen wonen voor het overgrote deel
geconcentreerd in de grote steden. Dat zou betekenen dat in sommige wijken
gedurende een deel van het jaar een groot aantal woningen tijdelijke leeg
staat. Dat is slecht voor zowel de leefbaarheid als voor de portemonnee. De
woonlasten van de pendelaars lopen in Nederland door, terwijl ze elders
verblijven. De aanwezigen op de expertmeeting wezen op het belang om te
onderzoeken of er mogelijk flexibele woonarrangementen zijn die tegemoet
komen aan de situatie en wensen van de eerste generatie migranten die
pendelt.
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De SEV vond in FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken een
partner om het pendelgedrag van migrantenouderen nader te onderzoeken
en de interesse onder migrantenouderen naar flexibele woonarrangementen
te peilen. Het aan de Erasmus Universiteit Rotterdam verbonden onderzoeksinstituut Risbo is gevraagd het pendelgedrag van ouderen van de drie
grootste migrantengroepen in Nederland verder te onderzoeken én na te
gaan in welke flexibele woonvormen zij geïnteresseerd zijn. Dit rapport doet
verslag van dit onderzoek.
De vergrijzing in Nederland krijgt een kleur. Nu al zien we verschillende initiatieven om migrantenouderen te gaan huisvesten. Zie de actuele discussie om
in Rotterdam-Zuid een klein wijkje te bouwen, primair gericht op Turkse
ouderen. In een dergelijk wijkje zouden flexibele woonvormen voor pendelaars niet mogen ontbreken. Het rapport van Risbo is een eerste kleinschalig
verkennend onderzoek naar het pendelgedrag van ouderen en de daarbij
mogelijk passende flexibele woonvoorkeuren. Het maakt duidelijk dat het
aantal en aandeel oudere migranten in Nederland de komende twee
decennia fors toeneemt. Ook blijkt een deel van de ondervraagde oudere
migranten dat momenteel pendelt, geïnteresseerd in een flexibele woonvorm
die aansluit bij het pendelen.
Het is de moeite waard deze verkenning met vervolgonderzoek verder te
brengen en nog scherper dan nu, de potentiële markt voor flexibele woonvormen voor pendelaars in beeld te brengen. Voor woningcorporaties en
projectontwikkelaars ligt hier een kans en misschien ook wel voor zorginstellingen. Veel kinderen en kleinkinderen vertellen hetzelfde verhaal. Wanneer
vader of opa de vliegtuigtrap afdaalt, verdwijnen veel van zijn gezondheidsklachten, terwijl hun medische consumptie en beroep op geestelijke gezondheidszorg in Nederland relatief hoog is. Transnationaal wonen kan zo bezien
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ook een bijdrage leveren aan het terugdringen van de kosten van de gezondheidszorg.

Een interactieve pdf

Welke corporatie, zorginstelling of ontwikkelaar doet de volgende stap?
Platform31 denkt graag met u mee.

Deze interactieve pdf is ontworpen voor een optimale weergave op
het scherm en tegelijk printvriendelijk (liggend A4).
Op het scherm biedt het extra functionaliteit:
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van veldwerk gedurende de koude wintermaanden en de pendelende
ouderen die bereid waren hun verhaal te vertellen en mening te geven.
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die uw pdf-reader of tablet daarvoor biedt;
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1. Samenvatting en conclusies

Samenvatting
Platform31 heeft samen met het Instituut voor Multiculturele Vraagstukken
FORUM besloten het thema oudere migranten en transnationaal wonen
verder uit te diepen. Risbo is gevraagd een verkennend onderzoek te doen
naar het pendelgedrag onder oudere migranten en hun wensen op het gebied
van transnationaal wonen.
De volgende vragen staan centraal in dit onderzoek:
1. Wat is de omvang van de groep Surinaamse, Turkse en Marokkaanse
ouderen nu en in de komende twintig jaar?
2. Hoe zien de pendelpatronen van Surinaamse, Turkse en Marokkaanse
ouderen er nu uit? Hoe frequent en hoe lang verblijft men in het moederland?
3. Zijn deze groepen geïnteresseerd in woonarrangementen die het wonen
in twee landen (financieel) aantrekkelijker maken? Hoe zien die arrangementen er dan concreet uit?
Om een antwoord te vinden op deze onderzoeksvragen zijn statistieken van
het CBS geanalyseerd en zijn Surinaamse, Turkse en Marokkaanse ouderen
van de eerste generatie ondervraagd in Rotterdam en Amsterdam. In totaal
zijn 92 Surinamers, Marokkanen en Turken ouder dan 60 jaar gesproken die
tenminste één keer per jaar pendelen naar het herkomstland en in een huurwoning wonen. De respondenten zijn gevonden via de vindplaatsmethodiek,
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oftewel via verschillende kanalen en op fysieke plekken waar de vindkans het
grootst werd geacht en via de zogeheten sneeuwbalmethode.1
In het eerste deel van het onderzoek is gekeken naar de grootte van de doelgroep. Hoewel op dit moment slechts een beperkt deel van de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders 60 jaar of ouder is, zal dit in de nabije
toekomst veranderen. De eerste generatie migranten die zich vooral in de
jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw in Nederland vestigden, bereiken langzamerhand de pensioengerechtigde leeftijd. Ondanks dat het thuisland blijft
lonken, kiezen veel eerste generatie migranten ervoor om in Nederland te
blijven wonen. Hier hebben ze inmiddels een nieuw leven opgebouwd en zijn
ze veelal door familie geworteld. Met dit in gedachten is er gekeken naar de
toekomstige ontwikkeling van 60-plussers onder eerste generatie migranten
van Surinaamse, Turkse en Marokkaanse herkomst. Van de eerste generatie
Turkse Nederlanders is 14,2 procent (ca. 28.000 personen) 60 jaar of ouder,
van de eerste generatie Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders 15,3
procent (ca. 26.000) respectievelijk 19,3 procent (ca. 35.000).
De bevolkingsprognose van het CBS laat zien dat onder alle drie de onderscheiden herkomstgroepen het aantal ouderen van de eerste generatie zal
stijgen. In 2035 zullen er volgens deze prognose ongeveer 90.000 TurksNederlandse 60-plussers van de eerste generatie in Nederland wonen. Voor
1) NB: Ondanks dat we geprobeerd hebben een zo divers mogelijke responsgroep te spreken kan gezien de
beperkte omvang van de onderzoeksgroep niet zonder meer gesteld worden dat wat onder de onderzoeksgroep geldt, onder de hele populatie geldt.
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Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders liggen deze cijfers op 82.000
respectievelijk 106.000 personen. Dat zou betekenen dat in 2035 bijna de
helft (47 procent) van de Turkse Nederlanders van de eerste generatie 60 jaar
of ouder is. Voor de Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders betreffen deze
percentages 51 respectievelijk 63 procent.
Om goed op de wensen van pendelende migrantenouderen aan te kunnen
sluiten is het noodzakelijk om bewust te zijn van hun pendelpatronen. Daarom
is aan alle respondenten gevraagd, hoe vaak, hoe lang en om welke reden(en)
zij pendelen. Het merendeel van de migrantenouderen pendelt één keer per
jaar naar het moederland. Dit geldt voor ongeveer drie kwart van de respondenten. Gemiddeld verblijft men ongeveer 9,5 week in het moederland. De
Turkse ouderen die voor dit onderzoek zijn gesproken, blijven gemiddeld
langer weg (11 weken) dan de Surinaamse en de Marokkaanse ouderen
(respectievelijk 8,6 weken en 9,3 weken).1
Een klein deel van de respondenten reist verschillende keren per jaar naar het
moederland. De redenen voor pendelen zijn onder alle migrantengroepen in
grote lijnen dezelfde; de overgrote meerderheid van de respondenten geeft
het (weer)zien van familie als reden om te pendelen. Daarnaast worden
vakantie/ontspanning en overwinteren/klimaat vaak genoemd.
Tijdens de door SEV georganiseerde expertmeeting in 2010, werd aangegeven dat onder andere de woonlasten in Nederland een belemmering
kunnen vormen voor pendelende migrantenouderen. Zo is het niet ondenkbaar dat zij vaker of langer zouden willen pendelen maar hier de financiële
middelen niet voor hebben.
Om te kijken hoezeer dit bezwaar leeft onder de respondentengroep is hen
gevraagd of de huidige woonlasten een belemmerende factor vormen voor
het pendelen naar het moederland. Iets meer dan 40 procent van de respondenten bevestigt dit. Vooral onder respondenten van Marokkaanse afkomst
zijn de woonlasten een beperkende factor voor het pendelen (circa 70
procent).
1) Dit verschil is statistisch niet significant. Er kan dus niet worden geconcludeerd dat de voor de onderzoeksgroep gepresenteerde verschillen ook in de algehele populatie aanwezig zijn.
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Voor dit verkennend onderzoek zijn vier woonbeelden ontwikkeld die door
FORUM zijn getoetst op hun herkenbaarheid in drie verkennende focusgroepen onder Surinaamse, Turkse en Marokkaanse ouderen. Van de 4 woonvormen zijn tekeningen gemaakt door architectenbureau Villanova. Deze
woonvormen zijn vervolgens door Risbo getoetst onder 92 eerste generatie
pendelende migranten.
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Woonvorm 1: Samenwonen met mensen van eigen leeftijd

Woonvorm 2: Samenwonen met familie

In woonvorm 1 wonen circa 20 ouderen met leeftijdsgenoten in één gebouw
met gemeenschappelijke voorzieningen. Binnen deze woonvorm hebben
ouderen beschikking over een (beperkte) eigen ruimte. Daarnaast delen de
bewoners een aantal gemeenschappelijke ruimtes (bijvoorbeeld woonkamer,
eetkeuken) en is er een logeerkamer. Uit de gesprekken met ouderen van
Surinaamse, Turkse of Marokkaanse afkomst blijkt dat iets meer dan 20
procent van de respondenten woonvorm 1 als een alternatief ziet voor de
huidige woonsituatie.
Respondenten die positief zijn over deze woonvorm, zijn dit veelal omdat het
hun gezellig lijkt om met anderen te wonen. De combinatie van privéruimte
en gemeenschappelijke ruimtes waar je anderen kan ontmoeten worden door
deze respondenten vaak als een positief aspect gezien. De nadelen die
genoemd worden hebben veelal te maken hebben met privacy. Het delen van
ruimten met anderen vinden sommige respondenten geen aantrekkelijk
alternatief.

Woonvorm 2 bestaat uit een grote woning waarin verschillende generaties
van dezelfde familie wonen. De oudere heeft in deze woning een eigen
woon-/slaapkamer en eigen sanitair. Daarnaast is er een aantal gemeenschappelijke ruimtes (waaronder een woonkamer, eetkamer, keuken).
Woonvorm 2 is relatief populair onder alle onderzochte herkomstgroepen.
Circa 40 procent van de respondenten ziet woonvorm 2 als een alternatief
voor de huidige woonsituatie. Uit de interviews blijkt dat de respondenten die
dit een aantrekkelijk alternatief vinden, vooral het samenleven met familie
positief waarderen. Wel zijn respondenten zich ervan bewust dat kinderen ook
moet instemmen met het leven binnen een dergelijke woonvorm. Respondenten die minder enthousiast zijn over deze woonvorm vinden het samenwonen met kinderen inbreuk doen op de privacy (van beide kanten). Anderen
geven aan dat ze de kinderen niet tot last te willen zijn of te vrezen voor spanningen wanneer men samenwoont.
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Woonvorm 3: Eigen woning tijdelijk verhuurd

Woonvorm 4: Kort verblijf

In woonvorm 3 behoudt de oudere zijn huidige woning, maar tijdens de
periode van pendelen wordt deze tijdelijk verhuurd. Professionals zorgen voor
de praktische zaken zoals het verhuren, verhuizen, opslaan en schoonmaken.
Op woonvorm 3 reageerde iets minder dan 30 procent van de respondenten
positief. Uit de gesprekken blijkt dat respondenten het financiële voordeel als
grootste pre zien. Daarnaast zien sommige respondenten het als een voordeel dat de eigen woning behouden wordt en de kans op inbraak wordt
verkleind. Respondenten die minder enthousiast zijn over deze woonvorm
geven aan dat ze het gebruik van persoonlijke spullen als meubels door
derden als een nadeel ervaren. Ook zien sommige respondenten op tegen
het ‘gedoe’ rondom verhuizen. Een ander nadeel dat genoemd wordt is dat
men hierdoor minder flexibel is om terug te keren of te vertrekken wanneer
men wil.

Woonvorm 4 is een short-stay verblijf. De oudere woont zelfstandig in een
één- of tweekamerwoning die onderdeel uitmaakt van een groot appartementencomplex waarin verschillende gemeenschappelijke ruimten zijn. De
woning is een ingerichte studio waarbij de oudere enkel persoonlijke spullen
hoeft mee te nemen. Tijdens het pendelen wordt de studio verhuurd aan
derden. Wanneer de oudere terugkomt is er opnieuw een (mogelijk andere)
studio voor hem/haar beschikbaar.
Woonvorm 4 is de minst populaire woonvorm onder de respondenten. Circa
15 procent van de respondenten ziet in deze woonvorm een alternatief voor
de huidige woonsituatie. Respondenten met interesse zien het financiële
voordeel en de aanwezigheid van zorg als iets positiefs. De combinatie van
een privéruimte en een gemeenschappelijke ruimte wordt ook als kracht
gezien. Als nadelen van deze woonvorm worden het niet hebben van een echt
eigen ruimte met eigen spullen, verhuisgedoe, te weinig privacy en te kleine
privéruimte genoemd.

Transnationaal wonen onder oudere migranten / 1. Samenvatting en conclusies

cover

inhoud

Overige woonwensen
Om de alternatieve woonvormen realiseerbaar of (voor pendelaars) financieel
aantrekkelijk te maken, moeten respondenten in een aantal gevallen bereid zijn
om bijvoorbeeld een klein beetje woonoppervlak of privacy op te geven. De
respondenten is gevraagd bij welk financieel voordeel zij een alternatieve woonvorm interessant zouden vinden. Ruim 40 procent van de respondenten geeft
aan geen interesse te hebben in een alternatieve woonvorm ook al levert het
financieel voordeel op. Van de respondenten die wel geïnteresseerd zijn, heeft
ongeveer een derde interesse vanaf twee maanden huurvoordeel.
Een andere manier om de woonlasten omlaag te brengen, is schaalvergroting.
Dit wordt bereikt door samen te leven in groepsverband. Door een aantal
ruimtes te delen en de privéruimte te verkleinen, kunnen de woonlasten omlaag
waardoor er vaker en/of langer gependeld kan worden. Iets meer dan 70 procent
van de respondenten geeft aan geen interesse te hebben in een woonvorm
waarbij er ruimtes met derden worden gedeeld. Circa 20 procent van de respondenten geeft aan een maximale groepsgrootte tot 10 personen acceptabel te
vinden. Wanneer men wel voorstander is van een woonvorm waarbij ruimtes met
anderen worden gedeeld (zoals bij woonvorm 1 en 2) geeft men soms aan het
samenwonen in een groep gezellig vinden en dat het de eenzaamheid tegengaat.
Aan de respondenten is gevraagd hoeveel eigen kamers zij minimaal tot hun
beschikking willen hebben. Ongeveer 40 procent van de respondenten zegt
minimaal twee eigen kamers te willen. Circa de helft van de respondenten wil
meer dan twee eigen kamers.

Conclusie
In deze verkennende studie wordt stilgestaan bij de demografie van oudere
migranten, hun pendelpatronen en (woon)wensen op het gebied van transnationaal wonen.
Het rapport maakt duidelijk dat oudere migranten inderdaad pendelen, en een
substantiële periode in het geboorteland verblijven: gemiddeld 9,5 weken,
waarbij het merendeel een keer per jaar pendelt. De Turkse ouderen die voor dit
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onderzoek zijn gesproken blijven gemiddeld iets langer weg (11 weken) dan de
Surinaamse en Marokkaanse ouderen.
Van de alternatieve woonvormen die het aantrekkelijker zouden kunnen maken
om tussen twee landen te pendelen, zien we dat woonvorm 2 ‘Samen wonen
met familie’ het meest populair is onder respondenten. Circa 40 procent van de
respondenten ziet deze woonvorm als alternatief voor hun huidige woning.
Woonvorm 4 ‘kort verblijf’ (een soort woonhotel met ook gemeenschappelijke
ruimten) is de minst populaire woonvorm. Over het algemeen lijken de geïnterviewde ouderen gesteld op hun privacy en eigen spullen. Zij zijn minder enthousiast om ruimtes te delen met onbekenden of hun woning en spullen door
onbekenden te laten gebruiken.
Verder onderzoek naar pendelgedrag en eventueel nieuwe woonvormen die
hierop aansluiten, lijkt in deze tijd van transnationalisme, waarbij pendelen een
blijvende vorm van migratie is, van belang. Ook al zullen niet alle oudere
migranten interesse hebben in een alternatieve woonvorm, op basis van dit
verkennende onderzoek zien we dat sommige woonvormen onder een deel van
ouderen aanslaan. Een verdiepende studie naar of experiment hiermee kan relevant zijn. Ook gezien het feit dat zowel het aandeel als het aantal oudere
migranten in Nederland de komende twee decennia fors zal toenemen. In 2035
zullen volgens de prognose van het CBS ongeveer 90.000 Turks-Nederlandse
60-plussers van de eerste generatie in Nederland wonen. Voor Marokkaanse en
Surinaamse Nederlanders liggen deze cijfers op 82.000 respectievelijk 106.000.
De groep die zal pendelen en waarvoor alternatieve woonvormen interessant
kan zijn, zal dus waarschijnlijk ook groeien.
Niet alleen is vervolgonderzoek onder de groeiende groep oudere migranten
van de eerste generatie relevant. Ook onder andere groepen zoals tweede
generatie migranten, autochtone ouderen die elders overwinteren, tijdelijke
arbeidsmigranten, internationale studenten, expats, enzovoort is er sprake van
pendelen/transnationalisme en bestaan er waarschijnlijk alternatieve woonwensen en woonbehoeften.
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2. Inleiding en opzet

Inleiding
Het aantal ouderen van Surinaamse, Turkse en Marokkaanse herkomst is sterk
aan het groeien. De overgrote meerderheid is van de eerste generatie en
hebben vaak een hechte band met hun moederland. Slechts een klein deel
van de ouderen heeft besloten om definitief te remigreren, maar een deel
verblijft wisselend in het herkomstland en Nederland. Zij willen niet definitief
terugkeren naar het herkomstland omdat zij in Nederland hun (klein)kinderen
hebben wonen en goede zorg in de buurt hebben (Witter 2011). Pendelen is
een welbewuste keuze van mensen die zich thuis en gezond voelen op
verschillende locaties en kan als een volwaardige vorm van migratie worden
beschouwd. (Torres 2004 en Engelhard 2006).
Uit eerder onderzoek van Risbo onder verschillende migrantengroepen in
Nederland en hun transnationale bindingen bleek de overgrote meerderheid
van de Marokkaanse respondenten gemiddeld één keer per jaar naar het
herkomstland te gaan. Zestien procent van de Marokkaanse respondenten
die in Nederland wonen, bezit een huis in hun herkomstland (Engbersen et al.
2003). Er wordt in dit kader gesproken over ‘transnationaal wonen’. Transnationaal wonen is een actueel thema dat ook op ouderen van toepassing is
(Torres 2004). Het begrip transnationaal wonen is in Nederland in 2009 geïntroduceerd in het advies van de VROM-Raad ‘Wonen in ruimte en tijd’ (2009).
Om meer inzicht te krijgen in de mogelijke implicaties van transnationaal
wonen voor de volkshuisvesting heeft SEV in januari 2010 een oriënterende
expertmeting hierover gehouden. Uit de expertmeeting kwam naar voren dat
het relevant lijkt om de mogelijkheden voor short-stay faciliteiten voor pende-

Transnationaal wonen onder oudere migranten / 2. Inleiding en opzet

lende oudere migranten en ook andere modellen van transnationaal wonen
te gaan verkennen (Engbersen 2010). Ook in een eerder onderzoek onder een
klein aantal Turkse ouderen (De Jong 2002) werd geconcludeerd dat er een
serieuze interesse bestond voor een project gericht op pendelend wonen
voor Anatolische ouderen: het zogeheten Mekik project. Ook in ander onderzoek naar woonwensen van de huidige en de toekomstige Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse ouderen wordt geconcludeerd dat de
vraag naar allerhande ouderenvoorzieningen gaat toenemen, omdat oudere
migranten vaak andere wensen en behoeften hebben dan de autochtone
ouderen vanwege hun leefomstandigheden en cultuur (Bui 2011). De vraag
naar goedkope woonalternatieven die aansluiten op het pendelgedrag van
oudere migranten zou toenemen.
Door het pendelen staat hun woning in Nederland lang leeg als ze in het
buitenland verblijven, waardoor zij onnodig huur betalen (terwijl ze een
beperkt inkomen hebben). In een ander onderzoek onder allochtone ouderen
in Geeren-Zuid (Palet 2011. p6) wordt geconcludeerd dat “het merendeel
graag zelfstandig oud wil worden bij elkaar, met gelijkgestemden, in de eigen
omgeving, met zorg en voorzieningen in de directe nabijheid en met een op
belangrijke aspecten van de eigen cultuur afgestemde zorg.” De allochtone
ouderen zouden vinden dat het reguliere woon-, zorg- en welzijnsaanbod niet
aansluit op hun cultureel geënte wensen en behoeften.
Platform31 heeft samen met het Instituut voor Multiculturele Vraagstukken
FORUM besloten het thema oudere migranten en transnationaal wonen
verder uit te diepen.
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Voor dit verkennend onderzoek zijn vier woonbeelden ontwikkeld die door
FORUM zijn getoetst op hun herkenbaarheid in drie verkennende focusgroepen onder Surinaamse, Turkse en Marokkaanse ouderen (22 personen
hebben deelgenomen aan de focusgroepen).
Daarna is Risbo gevraagd een verkennend onderzoek te doen onder oudere
migranten naar hun pendelgedrag en naar hun interesse in flexibele (woon)
vormen passend bij het pendelgedrag.
In deze eindrapportage van het verkennend onderzoek wordt ingegaan op
transnationaal wonen onder eerste generatie Turkse, Marokkaanse en
Surinaamse ouderen in Rotterdam en Amsterdam. Het doel is kennis te
verkrijgen over het pendelgedrag en te peilen of er onder deze groep interesse is in flexibele woonvormen die passen bij de pendelpatronen.

Opbouw van het rapport
De opbouw van deze studie is als volgt. In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet uitgelegd en wordt de groep ouderen beschreven waaronder de
survey is afgenomen. In hoofdstuk 3 wordt een kwantitatief beeld geschetst
van de huidige omvang van de groep eerste generatie migrantenouderen en
een prognose voor de toekomst. Hoofdstuk 4 gaat in op de pendelpatronen:
Hoe vaak gaan ze? Hoe lang? Met welke reden(en)? Hoofdstuk 5 beschrijft hun
interesse in flexibele woonarrangementen die het voor hen aantrekkelijker
(ook financieel) maken om tussen twee landen te pendelen en zich ook blijvend met twee landen te verbinden.

1. Samenvatting

2. Inleiding

3. De groep

4. Pendelpatronen

5. Woonvormen

in het land van herkomst en het land waar oudere migranten woonachtig zijn:
Nederland (Witter, 2011).
De volgende vragen staan centraal in dit verkennend onderzoek:
1. Wat is de omvang van de groep Surinaamse, Turkse en Marokkaanse
ouderen nu en in de komende twintig jaar?
2. Hoe zien de pendelpatronen van Surinaamse, Turkse en Marokkaanse
ouderen er nu uit? Hoe frequent en hoe lang verblijft men in het moederland?
3. Zijn deze groepen geïnteresseerd in woonarrangementen die het wonen
in twee landen (financieel) aantrekkelijker maken? Hoe zien die arrangementen er dan concreet uit?
Om een antwoord te vinden op deze onderzoeksvragen zijn verschillende
stappen genomen.
Om inzicht te krijgen in de omvang van de groep en een prognose te kunnen
maken, zijn bestaande landelijke statistieken van het Centraal Bureau voor
Statistiek (CBS) geanalyseerd.
De beschikbare landelijke statistieken geven geen inzicht in de pendelmigratie van relatief korte duur zoals hier wordt bestudeerd.1 Om hier toch een
beeld van te krijgen, is data verzameld onder de doelgroep zelf. Er is veldwerk
gedaan onder Surinaamse, Turkse en Marokkaanse ouderen van de eerste
generatie migranten in Rotterdam en Amsterdam. Dit veldwerk was er ook op
gericht inzicht te krijgen in de haalbaarheid en gewenstheid van andere woonvormen die flexibeler inspelen op de woonbehoeften van deze pendelende
migrantenouderen. Om dit te onderzoeken zijn er vier woonbeelden ontwik-

Focus en aanpak van het onderzoek
In dit verkennend onderzoek wordt stilgestaan bij de demografie van de
groepen, hun pendelpatronen en hun interesse in flexibele woonarrangementen die het aantrekkelijker maken (ook financieel) om tussen twee
landen te pendelen. Onder pendelen verstaan we: het afwisselend verblijven
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1) Bij bestudering van pendelmigratie zou het een mogelijkheid zijn om de in- en uitschrijving van de gemeentelijke basisadministratie (GBA) te bekijken. Om als migrant te worden geteld in de GBA moet een persoon zich
officieel in- en uitschrijven in het gemeentelijk bevolkingsregister. In het geval van pendelmigratie van relatief
korte duur zoals hier wordt bedoeld zal er naar onze inschatting zeer zelden sprake zijn van uit- /inschrijving
van de pendelmigrant in het bevolkingsregister. De pendelpatronen van Surinaamse, Turkse en Marokkaanse
ouderen konden ons inziens dus niet in kaart worden gebracht op basis van bestaande gegevens van bijvoorbeeld CBS.
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keld; gemeenschappelijk wonen met leeftijdsgenoten, gemeenschappelijk
wonen met familie, tijdelijke verhuur van de eigen woning en wonen binnen
een short-stay voorziening. Van deze woonbeelden zijn door Villanova Architecten1 visuele schetsen gemaakt die tijdens drie verkennende focusgroepen
(geleid door FORUM) besproken zijn met ruim 20 mensen uit de doelgroep.
Er zijn hiervoor gespreksleiders aangetrokken die in de moedertaal in gesprek
zijn gegaan met oudere migranten. Op basis van deze groepsgesprekken is
het beeldmateriaal aangepast en is ermee het veld ingegaan.
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huis, bibliotheek, tempel, moskee, winkelcentrum, op de markt, via stichtingen en via de zogeheten sneeuwbalmethode.3
De criteria voor selectie van respondenten waren:
–– 60 jaar of ouder
–– van Surinaamse, Marokkaanse of Turkse herkomst
–– regelmatig (tenminste één keer per jaar) terugkeren naar het herkomstland
–– wonend in een sociale huurwoning
–– wonend in Amsterdam of Rotterdam

Het veldwerk
Vanwege de beperkte omvang van deze studie is er gekozen voor een surveyonderzoek onder een relatief beperkt aantal respondenten in twee steden:
Amsterdam en Rotterdam. Het survey bestond deels uit gesloten vragen en
deels uit open vragen.2 Ook zijn er visuele schetsen getoond van vier woonvormen (zie hoofdstuk 5) die door de interviewer uitgelegd zijnen met de
respondent zijn besproken.
Ter bevordering van de deelname aan het surveyonderzoek en de kwaliteit
van de antwoorden is de vragenlijst vertaald in het Turks, Marokkaans
Arabisch (en ook afgenomen in het Berbers), en het Surinaams (Sranantongo
en Sarnami Hindoestani). Het veldwerk is uitgevoerd door tweetalige interviewers, die een van de bovenstaande talen spreken in combinatie met
Nederlands. Uiteindelijk zijn er veertien interviewers; vijf Surinaamse (Hindoestaans en Surinaams), vijf Turkse en vier Marokkaanse interviewers het
veld ingegaan.
De respondenten zijn verzameld via de vindplaatsmethodiek. Deze methodiek houdt in dat de respondenten gezocht zijn via verschillende kanalen waar
de vindkans het grootst wordt geacht. De respondenten zijn op verschillende
plekken gevonden: via het netwerk van de interviewer, in het buurthuis, thee-

Het afnemen van de vragenlijst nam ongeveer 25 minuten in beslag.
De antwoorden zijn vervolgens ingevoerd in een data-invoerprogramma en
geanalyseerd.

1) Deze vragen zijn door FORUM en Platform31 (en in overleg met Risbo) ontwikkeld.
2) In deze methode wordt aan respondenten gevraagd of zij personen kennen die ook voldoen aan de criteria,
die vervolgens benaderd worden.

3) In deze methode wordt aan respondenten gevraagd of zij personen kennen die ook voldoen aan de criteria,
die vervolgens benaderd worden.
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De respondentengroep
In figuur 2.1 worden de achtergrondkenmerken van de respondenten gepresenteerd naar herkomst, naar woonplaats, naar geslacht en naar leeftijdsgroep. In totaal zijn 92 Surinaamse, Marokkaanse en Turkse Nederlanders van
de eerste generatie gesproken die ouder dan 60 jaar waren. Hiervan zijn 46
personen in Rotterdam en eveneens 46 personen in Amsterdam gesproken.
We zien dat de verdeling van de onderzoekspopulatie qua herkomst en
geslacht nagenoeg gelijk is. Er zijn iets meer mannen van Turkse herkomst
geïnterviewd dan vrouwen (17 mannen tegenover 13 vrouwen) en de groep
60 t/m 64-jarigen is iets beter vertegenwoordigd dan de groep 65 t/m
69-jarigen en de groep 70-jarigen en ouderen.
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60 t/m 64
65 t/m 69

16

11

12

70 en ouder
10%

Surinaams

6

11

7
0%

8

7

13

20%

30%

40%

Marokkaans

50%

0%

60%

70%

80%

90%

100%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

alleen
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met partner en kind(eren)

90%

100%

anders

Turks

Figuur 2.2: Huishoudensamenstelling van de onderzoekspopulatie naar herkomstgroep en geslacht
Figuur 2.1: Verdeling van de onderzoekspopulatie naar herkomstgroep, locatie,
geslacht en leeftijd

NB: Ondanks dat we veel inspanningen hebben verricht om een zo divers
mogelijke respondentengroep te spreken, kan vanwege het beperkte aantal
van 92 respondenten niet zonder meer gesteld worden dat deze groep
respondenten representatief is voor de hele populatie. De cijfers en percentages die we in het rapport noemen, dienen met de nodige voorzichtigheid te
worden geïnterpreteerd. Wat onder de onderzoeksgroep geldt, hoeft niet
onder de hele populatie te gelden.
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Wanneer we kijken naar de huishoudensamenstelling van de respondenten,
zien we een gevarieerd beeld (zie figuur 2.2). Ongeveer 30 procent van de
respondenten is alleenstaand. Circa 40 procent woont samen met een
partner, circa 15 procent alleen met kinderen en eenzelfde groep woont met
een partner en kinderen. Vrouwelijke respondenten wonen vaker alleen dan
mannelijke respondenten (circa 35 procent tegenover circa 20 procent).
Onder de Turkse respondenten woont de meerderheid samen met de partner
zonder kind(eren). Marokkaanse respondenten wonen relatief vaak samen
met kind(eren) al dan wel of niet in combinatie met een partner. Onder Surinaamse respondenten is het percentage alleenstaanden relatief hoog in
vergelijking met de andere bevolkingsgroepen.
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Figuur 2.3: Inkomensniveau van de onderzoekspopulatie naar herkomstgroep
en geslacht

In figuur 2.3 zien we dat de meerderheid van de respondenten een laag
inkomen heeft. Bijna 40 procent van de respondenten heeft een inkomen tot
1100 euro (dat overeenkomt met de AOW-uitkering (basispensioenuitkering
via Algemene Ouderdomswet) van of tussen 1100 euro en 1500 euro (dat
overeenkomt met de AOW-uitkering voor een echtpaar). Vrouwelijke respondenten hebben in vergelijking met de mannelijke respondenten een lager
inkomen. Marokkaanse respondenten hebben relatief het minst te besteden;
circa 50 procent heeft een inkomen tot 1100 euro.
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3. De groep oudere migranten in beeld

Demografie

Voor de Turkse Nederlanders is dat 7,1 procent, voor de Marokkaanse en
Surinaamse Nederlanders 7,1 respectievelijk 10,7 procent. Ter vergelijking,
van de autochtone Nederlandse bevolking is bijna een kwart (24,8 procent)
60 jaar of ouder.

Per 1 januari 2012 wonen er in Nederland 392.900 Turkse Nederlanders,
363.000 Marokkaanse Nederlanders en 346.800 Surinaamse Nederlanders.
Slechts een beperkt deel van deze bevolkingsgroepen is 60 jaar of ouder.
40.000
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Figuur 3.1: Ontwikkeling van eerste generatie allochtonen van Marokkaanse, Surinaamse en Turkse herkomst van 60 jaar en ouder, 1996-2012 (Bron: CBS)
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Tabel 3.1: Bevolking naar herkomstgroep, generatie en leeftijd, 1-1-2012 (Bron: CBS)

totaal
totaal

eerste generatie

60 jaar en ouder

totaal

tweede generatie

60 jaar en ouder

totaal

60 jaar en ouder

N

N

%

N

N

%

N

N

%

bevolking

16.730.348

3.786.858

22,6

-

-

-

-

-

-

autochtoon

13.236.155

3.283.821

24,8

-

-

-

-

-

-

Marokko

362.954

25.800

7,1

168.214

25.798

15,3

194.740

2

0,0

Suriname

346.797

37.028

10,7

183.752

35.454

19,3

163.045

1.574

1,0

Turkije

392.923

27.965

7,1

197.107

27.905

14,2

195.816

60

0,0

Tabel 3.2: Eerste generatie allochtonen naar leeftijd, 1996-2012 (Bron: CBS)
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1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

totaal
Marokko

140.572

145.604

152.540

159.605

166.464

168.504

167.063

167.305

168.214

Suriname

179.266

180.519

183.249

186.262

187.990

187.483

185.284

185.089

183.752

Turkije

167.248

172.416

177.754

185.943

194.319

195.711

194.556

196.385

197.107

60 jaar en ouder
Marokko

5.361

7.701

10.335

13.653

16.496

18.748

20.942

23.320

25.798

Suriname

13.988

15.306

17.087

19.158

21.309

24.001

27.105

30.936

35.454

Turkije

6.202

8.545

11.568

15.199

18.160

20.910

23.039

25.556

27.905

aandeel 60 jaar en ouder
Marokko

3,8

5,3

6,8

8,6

9,9

11,1

12,5

13,9

15,3

Suriname

7,8

8,5

9,3

10,3

11,3

12,8

14,6

16,7

19,3

Turkije

3,7

5,0

6,5

8,2

9,3

10,7

11,8

13,0

14,2
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Dit verkennend onderzoek richt zich op Turkse, Marokkaanse en Surinaamse
Nederlanders van de eerste generatie, dus op personen die zelf alsmede (een
van) de ouders in het land van herkomst zijn geboren. Van de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders is ongeveer de helft van de eerste generatie en de andere helft van de tweede generatie. De 60-plussers vinden we
vooral onder de eerste generatie. Van de eerste generatie Turkse Nederlanders is 14,2 procent 60 jaar of ouder, van de eerste generatie Marokkaanse en
Surinaamse Nederlanders 15,3 respectievelijk 19,3 procent. Onder de tweede
generatie zijn er in 2012 niet of nauwelijks 60-plussers.
Tabel 3.2 laat zien dat het aantal en het aandeel 60-plussers sinds 1996 sterk
is toegenomen.
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Prognose
De bevolkingsprognose van het CBS laat zien dat het aantal Turkse Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders sterk toeneemt. Het CBS voorspelt dat in
2035 in totaal ongeveer 447.000 Turkse Nederlanders, 442.000 Marokkaanse
Nederlanders en 373.000 Surinaamse Nederlanders in Nederland zullen
wonen. Deze toename is het gevolg van de groei van de tweede generatie. De
eerste generatie neemt in de periode 2013-2035 juist enigszins in omvang af.
Het aantal (en het aandeel) 60-plussers onder deze eerste generatie neemt
echter sterk toe (zie figuur 3.2). We zien dat onder alle drie de onderscheiden
herkomstgroepen een stijging van het aantal ouderen van de eerste generatie plaatsvindt. In 2035 zullen er volgens deze prognose van CBS ongeveer
90.000 Turks-Nederlandse 60-plussers van de eerste generatie in Nederland
wonen. Voor Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders liggen deze cijfers op
82.000 respectievelijk 106.000. In 2035 is bijna de helft (47 procent) van de
Turkse Nederlanders van de eerste generatie 60 jaar of ouder. Voor de Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders liggen deze percentages op 51 respectievelijk 63 procent (zie tabel 3.3).
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Figuur 3.2: Prognose van de ontwikkeling van de omvang van de eerste generatie
allochtonen van Marokkaanse, Surinaamse en Turkse herkomst van 60 jaar en ouder,
2013-2035 (Bron: CBS)
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Tabel 3.3: Prognose van de ontwikkeling van eerste generatie allochtonen naar
leeftijd, 2012-2035 (Bron: CBS)

2012

2015

2020

2025

2030

2035

totaal
Marokko

168.214

167.520

167.956

166.803

164.278

160.687

Suriname

183.752

181.112

180.993

178.776

174.504

168.174

Turkije

197.107

194.328

195.093

195.420

194.604

192.625

60 jaar en ouder
Marokko

25.798

29.463

36.918

49.174

64.621

81.847

Suriname

35.454

44.224

61.652

80.028

95.403

105.996

Turkije

27.905

30.545

38.271

54.743

72.798

90.177

aandeel 60 jaar en ouder
Marokko

15,3

17,6

22,0

29,5

39,3

50,9

Suriname

19,3

24,4

34,1

44,8

54,7

63,0

Turkije

14,2

15,7

19,6

28,0

37,4

46,8
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4. Pendelpatronen

Hieronder zijn de pendelpatronen van Surinaamse, Turkse en Marokkaanse
ouderen in kaart gebracht: hoe zien deze eruit, wat is de frequentie en
verblijfsduur in het moederland?1

Frequentie en duur
Figuur 4.1 geeft weer of de respondenten één keer of vaker pendelen per jaar.
Veruit het grootste gedeelte van de ondervraagden, circa 75 procent, gaat
één keer per jaar naar het moederland, de resterende 25 procent gaat meerdere keren per jaar terug naar het moederland. De geïnterviewde Surinaamse
ouderen geven vaker aan verschillende keren per jaar terug naar het moederland te gaan dan de Turkse en Marokkaanse ouderen.

totaal
man
vrouw

Turks

22
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Surinaams
0%
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40%
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60%
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80%

90%

meerdere keren per jaar

Figuur 4.1: Frequentie van het pendelen naar herkomstgroep en geslacht.

1) NB: Dit hoofdstuk is gebaseerd op data die tijdens het veldwerk is verzameld. In dit hoofdstuk worden de
resultaten uitgesplitst naar herkomstgroepen en een enkele keer ook naar geslacht. Er lijken soms aanzienlijke
verschillen te bestaan tussen de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse respondenten. Hoewel de verschillen in
de onderzoeksgroep soms dus aanzienlijk zijn, blijken deze verschillen als gevolg van de beperkte omvang van
de onderzoeksgroep (92 personen) vaak niet statistisch significant. Er kan dus niet worden geconcludeerd dat
de voor de onderzoeksgroep gepresenteerde verschillen ook in de algehele populatie aanwezig zijn.
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Zoals uit figuur 4.1 al bleek, pendelt veruit het grootste gedeelte van de
respondenten een keer per jaar. Gemiddeld is men ongeveer 9,5 week weg.
Turkse respondenten gaan gemiddeld iets langer (11 weken) dan Marokkaanse en Surinaamse respondenten. In figuur 4.2 wordt globaal weergegeven hoelang respondenten de eerste, tweede of derde keer2 in hun
moederland verblijven. Over het algemeen geldt dat respondenten bij de
eerste keer pendelen, gemiddeld langer in het moederland verblijven dan de
tweede of derde keer. Hierbij moet worden opgemerkt dat het langdurig
verblijven in het buitenland gevolgen kan hebben voor het ontvangen van de
AOW en/of wanneer van toepassing AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening
Ouderen: indien AOW ontvangen en het totale inkomen is lager dan het
minimuminkomen vult de AIO-aanvulling dit inkomen aan tot het minimumloon). Oudere migranten met AOW kunnen maximaal 13 weken per jaar naar
het moederland terugkeren zonder dat dit direct gevolgen heeft voor het
inkomen. Dit zou een beperkende factor kunnen zijn.
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2) Geen van de respondenten van Turkse herkomst heeft aangegeven 3 keer per jaar te gaan.
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Figuur 4.2: Duur van het verblijf in het moederland naar herkomstgroep en frequentie.
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Figuur 4.3: Redenen voor pendelen naar herkomstgroep (absolute aantallen).

In figuur 4.3 staan de redenen voor pendelen weergegeven voor de gehele
onderzoekspopulatie en voor de onderscheiden herkomstgroepen. De
respondenten konden diverse antwoorden geven. We zien dat ongeveer 80
respondenten het (weer)zien van familie als reden geeft om te pendelen.
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Daarnaast gaan iets minder dan 50 respondenten terug naar het moederland
voor vakantie/ontspanning. Ook overwinteren/klimaat is vaak genoemd als
reden (door circa 40 respondenten).
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Veel van de alternatieve woonvormen leveren financieel voordeel op ten
opzichte van de huidige situatie waarbij ze in een sociale huurwoning wonen
en ook huur voor betalen als ze weg zijn. Relevant is daarom om te weten of
woonlasten een probleem zijn in verband met het pendelen.
Aan de respondenten is gevraagd of de huidige woonlasten een belemmering
vormen voor het pendelen. Iets meer dan 40 procent van de respondenten
reageerde hier bevestigend op (zie figuur 4.4). Wanneer we deze gegevens
uitsplitsen naar de herkomstgroepen, zien we dat vooral onder respondenten
van Marokkaanse herkomst de woonlasten een beperkende factor zijn voor
het pendelen (circa 70 procent). Onder ouderen van Turkse en Surinaamse
herkomst lag dit percentage lager, respectievelijk ongeveer 40 procent en 30
procent.
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Figuur: 4.4: Zijn uw woonlasten een probleem in combinatie met pendelen?
Naar herkomstgroep.
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5. Alternatieve woonvormen
Dit hoofdstuk bevat de toelichting op de alternatieve woonvormen en reacties van de respondenten.

woonvorm 1

woonvorm 2

Samen wonen
met mensen van
eigen leeftijd

Samen wonen
met familie
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Woonvorm 1:
Samen wonen met mensen van eigen leeftijd
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totaal
man

Wat houdt het in?
In deze woonvorm wonen ongeveer 20 ouderen met leeftijdgenoten in één
gebouw met gemeenschappelijke voorzieningen. Binnen deze woonvorm
hebben ouderen beschikking over een eigen woon-/slaapkamer, keukenblokje en sanitair.1 Deze ruimte zal over het algemeen kleiner zijn dan de
huidige privéruimte.
Naast de privéruimte delen de bewoners in deze woonvorm gemeenschappelijke ruimtes; een woonkamer, eetkeuken, (binnen)tuin en is er een logeerkamer beschikbaar voor bijvoorbeeld familieleden. In deze woonvorm wordt
uitgegaan van zelfstandigheid van de bewoners. De bewoners hebben zelf de
keuze in hoeverre ze met de overige bewoners optrekken.
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Figuur 5.1: Is woonvorm 1 een alternatief voor uw huidige situatie?
Naar herkomstgroep en geslacht.

Een mogelijk voordeel van deze woonvorm is dat er in de eerste plaats
controle is op elkaars spullen wanneer er gependeld wordt. Bovendien kan het
gezellig zijn om met elkaar te wonen. De woning wordt niet tijdelijk door
anderen bewoond wanneer er gependeld wordt. Dit heeft als voordeel dat
men terug kan keren naar de eigen woning wanneer men wil.

Interesse in woonvorm 1

De respondent aan het woord
In de gesprekken is dieper ingegaan op de redenen waarom men wel of niet
geïnteresseerd zou zijn in de woonvorm.

In figuur 5.1 staat weergegeven hoeveel procent van de respondenten woonvorm 1 als een alternatief ziet voor de huidige woonsituatie. Iets meer dan
20 procent ziet woonvorm 1 als een alternatief voor de huidige woonsituatie.
Onder respondenten van Surinaamse herkomst is de belangstelling (circa
30 procent) iets groter dan onder respondenten van Turkse herkomst (20
procent) en Marokkaanse herkomst (iets meer dan 10 procent).

Over de eerste woonvorm waarbij men samen zou wonen met mensen van de
eigen leeftijd worden veelal nadelen genoemd die te maken hebben met
privacy. Het delen van ruimten met anderen vinden sommige respondenten
geen aantrekkelijk alternatief. Bovendien hebben enkele respondenten nog
een kind thuis wonen waardoor zij het niet voor zich zien hoe dit in deze
woonvorm zou passen. Ook wordt de privéruimte door sommigen als te klein
beschouwd.

1) In de afbeelding is ervoor gekozen om een doorzichtige muur te plaatsen in de woon-/slaapkamer om aan
te geven dat de ruimte beperkt is. In theorie is het mogelijk een scheidingswand of muur te plaatsen in de
woonkamer, maar dit gaat ten koste van de ruimte in de woonkamer.

Respondenten die positiever zijn over deze woonvorm, zijn dit veelal omdat
het hun gezellig lijkt om met anderen te wonen. Vaak wordt hierbij opgemerkt

Transnationaal wonen onder oudere migranten / 5. Alternatieve woonvormen

29

cover

inhoud

1. Samenvatting

2. Inleiding

3. De groep

4. Pendelpatronen

5. Woonvormen

dat dit vooral voor alleenstaanden een aantrekkelijke optie zou zijn. De combinatie van privéruimte waar men zich terug kan trekken en gemeenschappelijke ruimten waar men anderen kan ontmoeten wordt als pre benoemd.
Sommige respondenten merken op dat men in dit geval het liefst met
mensen van de eigen herkomstgroep zou samenwonen.

Privacy: Ik ben erg gehecht aan op
mezelf zijn en de rust die daarmee
komt. Ik kan niet goed tegen
drukte en denk dat ik me niet op
mijn gemak voel als ik delen van
mijn woning met anderen deel.

Familie: Het past niet als je een
partner, kinderen en kleinkinderen
hebt. Het past wel voor mensen die
geen partner hebben.
Te klein

Gezelligheid: Het lijkt me wel
gezellig. Ik ben momenteel alleen
en zou het wel fijn vinden om wat
meer mensen om me heen te
hebben om gezellig mee te praten.
Het liefst wel mensen van dezelfde
afkomst aangezien ik slecht Nederlands spreek.
Met name aantrekkelijk voor
alleenstaanden

Liefst met mensen van eigen
herkomstgroep

Positief: combi privé-gemeenschappelijk
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Woonvorm 2: Samen wonen met familie
totaal

Wat houdt het in?
Woonvorm 2 bestaat uit een grote woning waarin meerdere generaties van
dezelfde familie wonen. Elk gezin heeft beschikking over een privéruimte. De
oudere heeft in deze woning een eigen woon-/slaapkamer en eigen sanitair.
De eigen ruimte is in deze woonvorm kleiner dan in de huidige woonsituatie.
Daar staat tegenover dat er een aantal gemeenschappelijke ruimtes beschikbaar is. Samen met de overige familieleden deelt de oudere een woonkamer,
eetkeuken, (binnen)tuin en is er een logeerkamer beschikbaar voor wanneer
bezoek langskomt. Dit betekent in feite niet alleen een andere woonvorm,
maar tevens een andere huishoudensamenstelling.
Een van de mogelijke voordelen van deze vorm is dat de familie en oudere
zorg kunnen dragen voor elkaar wanneer dit nodig is. Verder is er tijdens het
pendelen toezicht op de spullen door de familie. De woning wordt niet tijdelijk
door anderen bewoond wanneer er gependeld wordt. Dit heeft als voordeel
dat men terug kan naar de eigen woning wanneer men wil.
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Figuur 5.2: Is woonvorm 2 een alternatief voor uw huidige situatie?
Naar herkomstgroep en geslacht.

De respondent aan het woord
Mogelijk nadelen zijn dat de oudere zelf niet over een eigen keuken beschikt
en de privéruimte kleiner is dan in een normale sociale huurwoning voor
ouderen.

Interesse in woonvorm 2
Woonvorm 2 is relatief populair onder alle groepen (zie figuur 5.2). Circa 40
procent van de respondenten ziet woonvorm 2 als een alternatief voor de
huidige woonsituatie. We zien weinig verschil tussen de herkomstgroepen.

Transnationaal wonen onder oudere migranten / 5. Alternatieve woonvormen

De respondenten die dit een aantrekkelijk alternatief vinden, zien vooral het
samenleven met familie als positief. Sommigen noemen de gezelligheid als
reden, anderen ook de zorg. Een toevoeging die regelmatig gemaakt wordt is
dat de kinderen dit ook wel moeten willen!
Verder wordt de combinatie van een privéruimte en gemeenschappelijke
ruimte als positief gezien.
Mensen die minder enthousiast zijn over deze woonvorm vinden het samenwonen met kinderen bijvoorbeeld inbreuk doen op de privacy (voor beide
kanten). Ook geven sommigen aan de kinderen niet tot last te willen zijn of te
vrezen voor spanningen wanneer men samen gaat wonen.
Anderen zien deze vorm niet als optie omdat de ze geen kinderen hebben of
hun kinderen niet in dezelfde stad wonen.
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Ja, mits de kinderen dit willen!
Mijn familie en kinderen moeten
ook bereid zijn om samen met ons
te willen wonen. Je weet, tegenwoordig willen alle kinderen wel
zelfstandig wonen.

Geen familie (in dezelfde stad)
Leuk/gezellig met familie
Wil familie niet tot last zijn
Ik blijf liever alleen dan met familie.
Mijn kinderen hebben weinig tijd
voor me en ik wil hen niet belasten.
Ze hebben hun eigen leven.

Zorg

Positief: combi privé-gemeenschappelijk

Vrees dat het tot spanningen zal
leiden
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Woonvorm 3: Eigen woning tijdelijk verhuurd
totaal

Wat houdt het in?
Bij woonvorm 3 behoudt de oudere zijn huidige woning, maar tijdens de
periode van pendelen wordt deze tijdelijk verhuurd aan derden. Het is de
bedoeling dat de oudere zo min mogelijk hoeft te doen om het huis op te
leveren. Een makelaar zorgt voor de verhuur van de woning. Tijdens het
verblijf in het moederland worden de persoonlijke spullen opgeslagen maar
blijven de eigen meubels staan voor gebruik door derden. De opslag van
persoonlijke spullen wordt geregeld door een verhuisbedrijf. Bij vertrek en
terugkomst wordt het huis schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf.
Wanneer de oudere terugkeert worden de opgeslagen spullen weer teruggebracht. De oudere is verzekerd voor mogelijke schade die aan zijn/haar
spullen wordt toegebracht tijdens het verblijf in het moederland.
Het mogelijke voordeel van deze woonvorm is dat het tijdelijk verhuren van
de woning aan derden financieel voordeel voor de oudere op kan leveren.
Hierdoor zou de oudere op zijn/haar beurt langer in het moederland kunnen
verblijven (indien de huidige woonlasten een beperkende factor zijn met
betrekking tot pendelen). Een mogelijk nadeel van deze constructie is dat,
ondanks de verzekering, de eigen meubels gebruikt worden door anderen
en slijten.

Interesse in woonvorm 3
Op woonvorm 3 reageert iets minder dan 30 procent positief (zie figuur 5.3).
Mannelijke respondenten waarderen deze woonvorm positiever dan vrouwelijke respondenten. Van de mannen reageert meer dan 40 procent positief,
van de vrouwen circa 15 procent. Ook onder de verschillende herkomstgroepen zien we verschillen. Deze woonvorm is relatief populair onder Surinaamse respondenten (bijna 40 procent) en minder onder Marokkaanse
(circa 25 procent) en Turkse respondenten (20 procent).
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Figuur 5.3: Is woonvorm 3 een alternatief voor uw huidige situatie?
Naar herkomstgroep en geslacht.

De respondent aan het woord
Respondenten die minder enthousiast zijn over deze woonvorm geven het
vaakst aan dat ze het gebruik van persoonlijke spullen zoals meubels een naar
idee vinden. Bovendien zien sommigen op tegen “het gedoe” van verhuizen.
In sommige gevallen blijft er een familielid thuis wanneer de oudere pendelt,
waardoor deze optie niet past bij hun situatie. Een ander nadeel dat genoemd
wordt is dat men hierdoor minder flexibel is om terug te keren naar huis en
weer te vertrekken.
Wie deze woonvorm als alternatief ziet voor de huidige situatie vindt vooral
het financiële voordeel aantrekkelijk. Ook zien sommigen het als een voordeel
dat de eigen woning die men nu heeft kan worden behouden en de kans op
inbraak wordt verkleind doordat er andere huurders inzitten.
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Financiële voordeel: Dan heb ik
een financieel voordeel en kan ik
lang in Marokko blijven.

Fijn dat eigen woning behouden
kan worden

Kans op inbraak kleiner

Familie(lid) blijft thuis

Flexibiliteit m.b.t. pendelen
minder
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Woonvorm 4: Kort verblijf
Wat houdt het in?
In woonvorm 4 woont de oudere in een short-stay verblijf. De oudere woont
zelfstandig in een één- of tweekamerwoning die onderdeel uitmaakt van een
groot appartementengebouw met andere ouderen. De woning is een studio
(woon-/slaapkamer) die kleiner is dan binnen woonvorm 1 en 2. Het heeft een
keukenblokje en een badkamer. Alle woningen zijn hetzelfde ingericht en
hebben dezelfde meubels. De oudere hoeft enkel persoonlijke spullen mee te
nemen.
In het appartementencomplex zijn er gemeenschappelijke ruimten en faciliteiten: een zit- en loungeruime, restaurant en een logeerkamer waar de
bewoners gebruik van kunnen maken. Daarnaast is er een servicebalie waar
bewoners terecht kunnen voor diensten en hulp geleverd door vrijwilligers.
Een huismeester zorgt voor toezicht en klein technisch onderhoud. Ook is er
medische zorg aanwezig.
Wanneer de bewoner gaat pendelen naar het moederland wordt de woning
schoongemaakt en de persoonlijke eigendommen opgeslagen. Het appartement wordt schoongemaakt en verhuurd aan derden. Wanneer de oudere
terugkomt is er opnieuw een studio voor hem/haar beschikbaar, maar dit is
niet automatisch dezelfde studio als waar hij/zij daarvoor gewoond heeft.
Dankzij de tijdelijke verhuur heeft de oudere geen huurlasten tijdens het
verblijf in het buitenland, hierdoor zou de oudere langer in het moederland
kunnen verblijven.
Mogelijke nadelen van deze woonvorm zijn een kleine privéruimte, men
woont niet altijd op dezelfde plek, heeft niet de beschikking over eigen
meubels en moet gemeenschappelijke ruimtes met veel anderen delen.

Interesse in woonvorm 4
Woonvorm 4 blijkt de minst populaire woonvorm (zie figuur 5.4) van de vier
aangeboden alternatieven. Circa 15 procent van de respondenten ziet in deze
woonvorm een alternatief voor de huidige woonsituatie. Zeer weinig respon-
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denten van Turkse herkomst zien in woonvorm 4 een alternatief voor de
huidige woonsituatie (circa 10 procent). Van de respondenten van Surinaamse
en Marokkaanse herkomst reageert circa 20 procent positief.
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Figuur 5.4: Is woonvorm 4 een alternatief voor uw huidige situatie?
Naar herkomstgroep en geslacht.

De respondent aan het woord
Respondenten die deze woonvorm niet als alternatief zien, hebben daar
variërende redenen voor. Het niet hebben van een echt eigen ruimte met
eigen spullen vindt men vooral onaantrekkelijk. Ook worden redenen als
verhuisgedoe, te weinig privacy en te kleine privéruimte genoemd.
Ook is deze sitiuatie niet passend voor de respondenten die een partner
of kind hebben die thuis blijft wanneer men pendelt.
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Respondenten die interesse in deze woonvorm hebben zien bijvoorbeeld
het financiële voordeel en de aanwezigheid van zorg als iets positiefs. De
combinatie van een privéruimte en een gemeenschappelijke ruimte wordt
ook als kracht gezien. Sommigen noemen dat het samenwonen met anderen
gezellig zou kunnen zijn.

Geen echt eigen ruimte! Ik heb
regelmaat nodig. Ik wil niet in een
andere kamer geplaatst worden en
niet mijn eigen spullen en inrichting hebben.

Financiële voordeel

1. Samenvatting

2. Inleiding

3. De groep

4. Pendelpatronen

5. Woonvormen

Overige woonwensen
Voor een aantal van de alternatieve woonvormen geldt dat ouderen financieel
voordeel kunnen hebben wanneer zij hun woonsituatie veranderen. In ruil
hiervoor moet vaak een stukje privacy opgegeven worden, want er worden
ruimten met anderen gedeeld. Behalve naar de interesse van respondenten
voor bepaalde woonvormen, hebben wij hen ook gevraagd onder welke voorwaarden zij geïnteresseerd zouden zijn. In deze paragraaf worden deze voorwaarden besproken.

Gezellig

Te kleine privéruimte

Positief: combi privé-gemeenschappelijk

Familie(lid) blijft thuis

Zorg

totaal
Turks

Verhuisgedoe. Dan moet ik steeds
van een plaats naar een plaats
verhuizen. Dat zie ik op mijn leeftijd
niet zitten.
Privacy
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Figuur 5.5: Vanaf hoeveel maanden huurvoordeel is een alternatieve woonvorm
voor u interessant? Naar herkomstgroep.
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De respondenten is gevraagd bij welk financieel voordeel zij een alternatieve
woonvorm interessant zouden vinden. In figuur 5.5 zien we dat ruim 40
procent van de respondenten aangeeft geen interesse te hebben in een alternatieve woonvorm ook al levert het financieel voordeel op. Van de respondenten die wel geïnteresseerd zijn, heeft ongeveer een derde interesse
wanneer het minimaal twee maanden huurvoordeel oplevert. Een klein deel
van de respondenten (circa 10 procent) heeft interesse als het één maand
huurvoordeel oplevert.
We zien grote verschillen tussen herkomstgroepen: voor de Turkse respondenten wordt een alternatieve woonvorm interessant bij een financieel voordeel van twee, drie of meer maanden huur. Het grootste deel van de
respondenten heeft echter geen interesse. Onder Marokkaanse respondenten geeft een relatief groot deel aan het interessant te vinden vanaf twee
maanden huur voordeel. Circa 50 procent van de respondenten van Marokkaanse herkomst heeft geen interesse. Onder Surinaamse respondenten is
een relatief grote groep geïnteresseerd in een alternatieve woonvorm vanaf
twee maanden huur voordeel. Onder deze bevolkingsgroep is een relatief
kleine groep niet geïnteresseerd, en een relatief grote groep die het niet weet.
Bij een aantal woonvormen hebben de bewoners naast een eigen privéruimte
ook gedeelde ruimte(s). In figuur 5.6 staat weergegeven hoeveel eigen
kamers respondenten minimaal willen voor ze een woonvorm met gedeelde
ruimtes zouden overwegen.
Slechts een klein deel van de respondenten zou een privéruimte met 1 kamer
interessant vinden. Ongeveer 40 procent van de respondenten zegt minimaal
twee kamers te willen hebben. Ongeveer de helft van de respondenten wil
meer dan twee kamers in de privéruimte. Surinaamse respondenten zijn iets
vaker tevreden met twee eigen kamers (circa 50 procent) dan respondenten
van Marokkaanse en Turkse herkomst (respectievelijk 40 procent en 30
procent). Onder respondenten van Turkse en Marokkaanse herkomst, wil circa
50 procent drie kamers.
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Figuur 5.6: Vanaf hoeveel eigen kamers is een alternatieve woonvorm waarbij u
gemeenschappelijke ruimte(s) deelt interessant? Naar herkomstgroep.
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Figuur 5.7: Bij welke groepsgrootte heeft u interesse in een alternatieve woonvorm
waarbij u ruimte moet delen met een groep? Naar herkomstgroep.
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Ook is respondenten gevraagd vanaf welke groepsgrootte zij interesse
zouden hebben in een woonvorm waarbij ruimtes gedeeld worden (zie figuur
5.7). Ruim 70 procent van de respondenten geeft aan geen interesse te
hebben in een woonvorm waarbij er ruimtes met een groep worden gedeeld.
Circa 20 procent van de respondenten geeft aan een maximale groepsgrootte
tot 10 personen acceptabel te vinden. Een klein deel vindt een groepsgrootte
tussen de 10 en 20 personen acceptabel. Een enkele respondent geeft aan
een groep groter dan 20 personen acceptabel te vinden.
Onder Turkse respondenten heeft 80 procent geen interesse. De resterende
20 procent die wel interesse heeft, stelt als voorwaarde dat de groep niet
groter dan tien personen moet zijn. Onder Marokkaanse respondenten heeft
circa 65 procent geen interesse, iets meer dan 20 procent heeft interesse
indien de groepsgrootte tot tien personen gaat en een klein deel geeft aan
tien personen of meer acceptabel te vinden. Onder Surinaamse respondenten
zien we nagenoeg hetzelfde beeld als onder Marokkaanse respondenten.

Conclusie
Als laatste is de respondenten gevraagd welke woonvorm hen het meest
aanspreekt. Uit figuur 5.8 wordt duidelijk dat woonvorm 2 (Samen met familie)
relatief vaak genoemd wordt. Daarna volgen woonvorm 3 (Tijdelijk onderverhuurd) en woonvorm 1 (Samen met leeftijdgenoten). Woonvorm 4 (Kort
verblijf) is met afstand de minst populaire woonvorm.
Tevens blijkt dat vrouwen minder geïnteresseerd zijn in alternatieve woonvormen dan mannen. Ook zijn er enkele verschillen tussen de herkomstgroepen. Onder respondenten van Turkse herkomst heerst een grote
voorkeur voor woonvorm 2. Niemand uit deze herkomstgroep heeft woonvorm 4 genoemd.
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Ongeveer de helft van de respondenten van Marokkaanse herkomst heeft
geen interesse in alternatieve woonvormen. Van de Marokkaanse respondenten met interesse is een groot deel geïnteresseerd in woonvorm 2.
Respondenten van Surinaamse herkomst kiezen opvallend vaak (circa 30
procent) voor woonvorm 3 in vergelijking met de andere herkomstgroepen,
kort daarop gevolgd door woonvorm 2.
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Figuur 5.8: Welke woonvorm spreekt u het meest aan?
Naar herkomstgroep en geslacht.
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