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De ouderen van Oudewater

• Verantwoording
• Gemeente Oudewater: huishoudens van 60+
• Ontwikkeling populatie:  60-70, 70-80 en 80+ jaar



Populatie-analyse Gemeente Oudewater

De populatie-analyse geeft De Wulverhorst inzicht in haar 
verzorgingsgebied de Gemeente Oudewater. De populatie-
analyse geeftinzicht in de volgende onderzoeksvragen:

• Hoe ziet de populatie ouderen (60+ jaar) eruit in het 
verzorgingsgebied Gemeente Oudewater?

• Welke segmenten ouderen kunnen we onderscheiden in dit 
gebied? Welke kenmerken hebben deze ouderen (lifestyle, 
socio-demografisch en economisch)? 

• Hoe ontwikkelt de bevolking zich in het verzorgingsgebied? 



Verantwoording

Het verzorgingsgebied van De Wulverhorst is vastgesteld als
Gemeente Oudewater

De doelgroep is vastgesteld op huishoudens waar ‘het hoofd van 
het huishouden’ 60 jaar of ouder is.



Geotypen

De analyse is gebaseerd op ‘Geotypen-data’. Dit 
segmentatiemodel identificeert en classificeert alle 7,9 miljoen 
huishoudens in Nederland in 14 herkenbare lifestyle-groepen. 

Met gebruik van meer dan 160 databronnen, geeft dit model een 
duidelijk beeld van beeld van de cliënten voor wat betreft hun 
socio-demografische en economische kenmerken, levensstijl en 
(bestedings)-gedrag.

Er is gebruik gemaakt van Geotypen data van 2020.



Geotypen

• Alle 7,9 miljoen huishoudens gesegmenteerd in 14 levenstijl
typen

• Ingedeeld op basis van 2 assen
• Inkomen (laag - hoog)
• Gemiddelde leeftijd van het huishouden (jong - oud)

Bron: Geotypen 2020
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Geotypen
Alle 7,9 miljoen huishoudens verdeeld in lifestyle typen

Traditionele dorpelingen

Betrokken senioren

Intellectuele cultuurliefhebbers

Creatieve milieuliefhebbers

Actieve vijftigplussers

Behoudende weldoeners

Budgetgedreven huurders

Gezinsgerichte voordeelzoekers

Huiselijke families

Eigenzinnige computerfanaten

Ondernemende internetgezinnen

Ambitieuze trendvolgers

Online netwerkers

Modale sportfanaten



De ouderen van Oudewater

• Verantwoording
• Huishoudens van 60+ jaar in Gemeente Oudewater
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Verzorgingsgebied De 
Wulverhorst
(60+ huishoudens)

Totaal: 1.787 huishoudens

Sociale
Dorpelingen

Betrokken 
Senioren

Intellectuele
Culuurliefhebber
s
Creatieve
Milieuliefhebber
s

Actieve
Vijftigplussers

Behoudende
Weldoeners

Budgetgedreven
Huurders



Verzorgingsgebied De 
Wulverhorst
(60+ huishoudens)

Totaal: 1.787 huishoudens

Sociale
Dorpelingen

Betrokken 
Senioren

Intellectuele
Culuurliefhebber
s
Creatieve
Milieuliefhebber
s

Actieve
Vijftigplussers

Behoudende
Weldoeners

Budgetgedreven
Huurders



176

226

350

128

132

356

391

28

50 100 150 200 250 300 350 400 450

Budgetgedreven Huurders

Sociale Dorpelingen

Betrokken Senioren

Actieve Vijftigplussers

Behoudende Weldoeners

Creatieve Milieuliefhebbers

Intellectuele Cultuurliefhebbers

Overig

De ouderen in ons verzorgingsgebied
Het aantal huishoudens (65+) in de Gemeente Oudewater verdeeld over levensstijlgroepen

Bron: EDM Geohuishouden 2020
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Intellectuele cultuurliefhebbers



Intellectuele cultuurliefhebbers

• Paren of alleenstaanden van 55 jaar en ouder
• Hoog opgeleid MBA of WO
• 1,5x modaal of hoger inkomen
• Gepensioneerd, achtergrond 

directie/management, vrij beroep 
• Bestuursfuncties in vereniging of stichting
• Klassieke concerten, musea, bridge en golf, 

culturele vakanties
• Het Financiële Dagblad, NRC Handelsblad, de 

Volkskrant

“Ik bezoek graag een klassiek concert of opera 
voorstelling en ga regelmatig naar musea. 
Thuis lees ik graag een boek en volg het nieuws 
via krant en televisie. 
Mijn financiële zaken, waaronder mijn 
beleggingen, regel ik via een bank die 
maatschappelijk verantwoord is.” 

Intellectuele cultuurliefhebbers
Verzorgingsgebied De Wulverhorst: 391 (21,9%) (60+) 

”Actualiteiten en de beurs intrigeren 
mij en ik geniet van kunst en cultuur" 



Creatieve milieuliefhebbers



Creatieve milieuliefhebbers

• Paren of alleenstaanden van 45 jaar en ouder
• Hoog opgeleid
• 1,5x tot 2,5x modaal inkomen
• Vrijwilligerswerk
• Stichting of verenigingen
• Fotograferen, schilderen, lezen, fietsen
• E-mail, geldzaken, vergelijken, nieuws lezen 

“Ik vind het belangrijk om mijn steentje bij te 
dragen aan het milieu. In mijn eigen moestuintje 
kweek ik verschillende soorten groente en fruit. In 
de supermarkt koop ik voornamelijk biologische, 
eerlijke en vlees vervangende producten. Ik ben 
regelmatig in de natuur te vinden waarbij ik het 
leuk vind om te fotograferen.” 

Creatieve milieuliefhebbers
Verzorgingsgebied De Wulverhorst: 356 (19,9 %) (60+) 

"Ik leef bewust en geniet van de natuur" 



Betrokken senioren



Betrokken senioren

• Paren alleenstaanden van 65 jaar en ouder
• Kleinkinderen
• Televisie, radio en kranten
• Gemiddeld inkomen
• Bridgen, fietsen en wandelen
• 3-5 uur per week online
• e-mail, geldzaken, prijsvergelijkingen

“Sinds ik gepensioneerd ben, besteed ik een 
groot deel van mijn tijd aan vrijwilligerswerk. 
Het helpen van anderen vind ik belangrijk en 
ik steun veel goede doelen, onder andere doelen 
met een religieuze levensbeschouwing. 
Als ik thuis ben ontspan ik graag met een 
kruiswoordpuzzel of een goed boek.” 

Betrokken senioren
Verzorgingsgebied De Wulverhorst: 350 (19,6%) (60+) 

"Mijn gezondheid en het welzijn 
van anderen vind ik belangrijk" 



Sociale dorpelingen



• Paren van 50 jaar en ouder
• Kleinkinderen
• Laag opgeleid
• Modaal tot beneden modaal
• Kruiswoordpuzzel en tuinieren
• Gossipbladen, regionale dagbladen
• E-mail, Facebook, games, marktplaats

“Het grootste gedeelte van mijn vrije tijd breng ik 
thuis door. Ik lees dan de roddelbladen, de 
televisiegids of de plaatselijke krant. ‘s Avonds 
staat bij ons de televisie vaak aan om naar soaps
en spelshows te kijken. Ik vind het leuk om een 
gokje te wagen en doe dus regelmatig mee aan 
loterijen.” 

Sociale dorpelingen
Verzorgingsgebied De Wulverhorst: 226 (12,6%) (60+) 

"Ik ben graag op de hoogte van de 
laatste nieuwtjes in mijn buurt" 



Budgetgedreven huurders



Budgetgedreven huurders

• Alleenstaanden van alle leeftijden
• LBO/MVBO
• Huurwoning
• Beneden modaal tot onder modaal
• In en rondom het huis, weinig activiteiten
• Weinig gebruik van internet

“Doordat ik niet veel te besteden heb en alleen 
woon, maak ik weinig uitstapjes. 
Ik heb ook geen auto tot mijn beschikking. 
Bij het doen van boodschappen en het kopen van 
kleding let ik er op dat ik niet te veel geld uitgeef.” 

Budgetgedreven huurders
Verzorgingsgebied De Wulverhorst 2176 (9,6%) (60+) 

“Ik doe alleen wat mijn middelen mij toelaten"  



De ouderen van Oudewater
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Ontwikkeling ouderenpopulatie
Vergelijking populatie 60-70 jaar, 70-80 jaar, 80+ in Gemeente Oudewater
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Bron: EDM Geohuishouden 2020
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