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SENIOREN

OUDEREN IN
HET VIZIER
BUURTEN MET KWETSBARE 70-PLUSSERS
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WAAROM DIT ONDERZOEK?

door de combinatie van verschillende factoren. Zo zie je dat
In dit project wil de gemeente Eindhoven de buurten zoMEEST
inrich- VOORKOMENDE
buurten vaak een andereCLUSTER
samenstelling van clusters hebben, en
ten dat een verzorgingshuis in feite niet meer nodig is omdat de
waarschijnlijk dus ook baat hebben bij verschillende preventieIN EINDHOVEN
senioren langer zelfstandig thuis wonen. Om te bepalenIN
watEEN BUURT
ve maatregelen.
Zo zou het in sommige buurten kunnen helpen
daarvoor nodig is, is de belangrijkste vraag: Wie zijn die oudeals er aanpassingen gedaan worden aan de woningen en voorren eigenlijk?
zieningen, maar zou er in andere buurten misschien meer geAan de hand van een clusteranalyse zijn de 70-plussers op basis
daan moeten worden aan het voorkomen van isolatie en eenvan verschillende indicatoren in acht groepen ingedeeld. De
zaamheid. De gemeente gaat dit onderzoek gebruiken om
resultaten van dit onderzoek geven een beter beeld van de
hierin te prioriteren.
ouderen in Eindhoven en vormen een goede basis voor het
maken van beleid en vervolgonderzoek. Niet in de laatste plaats
EN HOE NU VERDER?
door de coronacrisis is dit onderzoek nog relevanter geworden.
Een idee voor een vervolgstap is om mensen te gaan volgen in
de tijd, zo kan de gemeente bijvoorbeeld kijken welke clusters
WAT LEVERDE HET ONDERZOEK OP?
uiteindelijk vaker in een verzorgingstehuis terecht komen en
Het seniorenonderzoek in Eindhoven is een basis voor vervolgof daar een bepaald life-event aan vooraf gegaan is (overlijden
onderzoek. Er is veel meer duidelijk over wat voor soort seniopartner/gezondheidsklachten/gewoon ouder worden/enz).
ren er in de buurten wonen, ze zijn immers niet allemaal in één
Voor sommige clusters is het bijvoorbeeld interessant om naar
hokje te plaatsen. Dat is meteen de belangrijkste boodschap:
de huidige woonsituatie te kijken, voor sommige senioren ligt
DE senior bestaat niet, er zijn juist veel verschillen die komen
het waarschijnlijk in de lijn der verwachting dat zij naar een

MEEST VOORKOMENDE CLUSTER
IN EEN BUURT IN EINDHOVEN

V
V
█ Cluster 1: Gehuwd zonder kinderen

█ Cluster 2: Alleenstaand zonder kinderen
█ Cluster 3: Hulpbehoevende/afhankelijke
█ Cluster 4: Vrouw, gehuwd met kinderen

█ Cluster 5: Verweduwde of gescheiden vrouw
█ Cluster 6: Alleenstaand met kind in de buurt
█ Cluster 7: Welvarende mannen

█ Cluster 8: Gehuwde mannen in corporatiewoning

█ Cluster 1: Gehuwd zonder kinderen
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█ Cluster 2: Alleenstaand zonder kinderen
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H et C B S en de gemeente Eindhoven hebben samen onderzoek gedaan in het U rban
Data C enter Eindhoven naar kwetsbare ouderen in de stad. H iervoor is een
zogenaamde clusteranaly se op gesteld. A an de hand van verschillende kenmerken
( demograf ische-, sociaaleconomische-, woon-en zorgkenmerken) is de Eindhovense
bevolking ingedeeld in groep en waar mensen dezelf de kenmerken hebben. Z odoende
is er voor het eerst een comp leet beeld geschetst van kwetsbare ouderen in de stad.

Het volledige onderzoek staat hier:
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/23/senioren-in-eindhoven
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kleinere woning gaan verhuizen (grote koopwoning). Dit geeft
belangrijke inzichten over de woningmarkt.
Eindhoven gaat nu zelf met deze inzichten de buurten in om
het gesprek met de bewoners aan te gaan. Een mooi voorbeeld
van ‘ human driven data’, door deze data wordt meer richting gegeven aan het menselijk werk en dat versterkt elkaar. DE senior
bestaat niet, er zijn juist veel verschillen die komen door de
combinatie van verschillende factoren.
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