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- Weten we eigenlijk wel wat senioren een 

aantrekkelijk woonproduct vinden? 

- Springco Urban Analytics dook in opdracht van 

Platform31 in de cijfers en presenteert tien 

woonprofielen voor ouderen. 

- Doel: meer inzicht in de vraag en discussie 

woningmarkt

- Link naar onderzoek

Onderzoek naar de vraag in plaats van het aanbod

Platform31.nl/wonenenzorg

https://www.platform31.nl/nieuws/woonprofielen-van-senioren-wat-zijn-hun-wensen-en-welk-aanbod-hoort-daarbij


Tien woonprofielen van senioren

Platform31.nl/wonenenzorg

Eigen plek

vrij en sociaal 

Privé domein
privacy en rust

Basic
functioneel en sociaal

Woongebouw
comfortabel en vertrouwd

Gezinshuis
vertrouwd en gehecht

Stadsappartement
dynamisch en op jezelf

Buurtblok
sociaal en levendig

Parkappartement
uitzicht en landschap

Woonhof
samen voor elkaar

Seniorenappartement
zelfstandig ouder
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1. Niemand wordt oud

75-85zelfrealisatie
wooncarrière

(voor)zorg
faciliteiten

vraag is: hoe faciliteer je (beter) de behoefte aan zelfrealisatie?
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Mensen
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Wensen
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Woonprofielen - dimensies
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Omvang vraag vanuit 55+ 



Deze woonvorm kenmerkt zich door vrijheid en binding binnen

een gemengde samenleving.
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Profiel 1 Eigen plek: vrij en sociaal

wonen 
zonder zorg

wonen 
met zorg

individueel met elkaar

heterogeen homogeen

huidige 
omgeving

andere 
omgeving

stedelijk landelijk

kleiner groter

weinig
zeggenschap

veel
zeggenschap

eigen 
voorzieningen

voorzieningen 
delen

niet per se 
duurzaam 

graag 
duurzaam

basic comfort



Het buurtblok kenmerkt zich door onderdeel te zijn van de

levendige, diverse buurt.
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Profiel 7 Buurtblok: sociaal en levendig

wonen 
zonder zorg

wonen 
met zorg

individueel met elkaar

heterogeen homogeen

huidige 
omgeving

andere 
omgeving

stedelijk landelijk

kleiner groter

weinig
zeggenschap

veel
zeggenschap

eigen 
voorzieningen

voorzieningen 
delen

niet per se 
duurzaam 

graag 
duurzaam

basic comfort
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Omvang vraag vanuit 55+  *

* Omvang in Provincie Zuid-Holland



Deze woonvorm kenmerkt zich door community, zorg (voor

elkaar) en minder nadruk op comfort

13

Profiel 9 Woonhof: samen voor elkaar

wonen 
zonder zorg

wonen 
met zorg

individueel met elkaar

heterogeen homogeen

huidige 
omgeving

andere 
omgeving

stedelijk landelijk

kleiner groter

weinig
zeggenschap

veel
zeggenschap

eigen 
voorzieningen

voorzieningen 
delen

niet per se 
duurzaam 

graag 
duurzaam

basic comfort



14

Positionering woonprofielen

privé 
domein

basic

woon
gebouw

gezins
huis

eigen 
plek

stads 
apparte

ment

buurt 
blok

park 
apparte

ment

woonhof

senioren
apparte

ment

extravert

introvert

groepindividu
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Ruimtelijke spreiding



Dashboard

https://www.spring-co.nl/woonprofielen/



De kickstart van een wooncarrière als het nest leeg is ?!

Vragen en inbreng 

in de chat



Kennis- en innovatieprogramma’s:

Langer thuis in de Inclusieve wijk

Woonvarianten voor senioren

Tool: 

Dashboard Senioren

Annette Duivenvoorden, Platform31: annette.duivenvoorden@platform31

Gert Jan Hagen, Springco: hagen@springco.nl

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/innovatieprogramma-langer-thuis-inclusieve-wijk
https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/woonvarianten-voor-senioren
https://www.spring-co.nl/woonprofielen/

