
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University

Nijmegen
 

 

 

 

The following full text is a publisher's version.

 

 

For additional information about this publication click this link.

http://hdl.handle.net/2066/148389

 

 

 

Please be advised that this information was generated on 2023-05-23 and may be subject to

change.

http://hdl.handle.net/2066/148389


PENSIOENMIGRATIE 
IN NEDERLAND 

een onderzoek naar de 
relafie tussen pensionering 
en woonplaalsverandering 

Th. W.M. Vergoossen 





PENSIOENMIGRATIE IN NEDERLAND 
Een onderzoek naar de relatie tussen pensionering en 

woonplaatsverandering 

Proefschrift 

ter verkrijging van de graad van 
doctor in de sociale wetenschappen 

aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, 
op gezag van de Rector Magnificus Prof. Dr. J. H. G. I. Giesbers 

volgens besluit van het College van Dekanen 
in het openbaar te verdedigen op vrijdag 25 november 1983 

des namiddags om 2.00 uur precies 

door 

Theodorus Wilhelmus Maria Vergoossen 

geboren te Nijmegen 



Promotor: Prof. Dr. J. Buursink 



INHOUD 

WOORD VOORAF 6 

I . INLEIDING 

1.1. Verantwoording 9 

1.2. Probleemstelling 14 

1.3. Definiëring begr ippen 18 

II.PENSIOENMIGRATIE OMVANG, RICHTING EN SAMENSTELLING 

I I . 1. Inleiding 22 

11.2. Pensioenmigratie in het bui tenland 23 

11 .2 .1 . Omvang 24 

11.2.2. Richting 26 

11.2 .3 . Samenstelling 30 

11.3. Pensioenmigratie in Nederland 32 

11 .3 .1 . Omvang 32 

11.3.2. Richting 36 

11.3 .3 . Samenstelling 39 

11.4. Samenvatting 46 

I I I . MIGRATIETHEORIE EN PENSIOENMIGRATIE 

I I I . 1. Inleiding 49 

111.2. 'Life cycle' concept 52 

111.3. 'S t r e s s -Awareness ' concept 55 

111.4. Migratie: een ' cons t ra in t ' benader ing 60 

111.5. Pensioenmigratie: een conceptueel kade r 64 

IV. De onderzoeksvragen . 

IV. 1. Inleiding 69 

I V . 2 . Vergelijking van bl i jvers en pensioenmigranten: 69 

formulering van hypothesen 

I V . 2 . 1 . Persoonlijke omstandigheden 70 

I V . 2 . 2 . Woning 73 

I V . 2 . 3 . Woonomgeving 77 

I V . 2 . 4 . Sociale b inding 78 

I V . 2 . 5 . 'Cons t ra in t s ' in de woningmarkt 80 

3 



I V . 3 . Keuze van een nieuwe woonlocatie 81 

I V . 3 . 1 . Regionale woonvoorkeur 82 

I V . 3 . 2 . Woning 84 

I V . 3 . 3 . Sociale b inding 86 

OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 

V . l . Inleiding 88 

V . 2 . Opzet van he t onderzoek 88 

V . 2 . 1 . Regio-keuze 88 

V . 2 . 2 . Steekproefkader en steekproefomvang bl i jversenquête 92 

V . 2 . 3 . Steekproefkader en steekproefomvang voor de p e n - 94 

sioenmigr anten 

V . 2 . 4 . Opzet vragenl i js t voor de beide enquê tes 96 

V . 3 . Uitvoering onderzoek 97 

V . 3 . 1 . Enquête onder bli jvers 97 

V . 3 . 2 . Enquête onder pensioenmigranten 99 

V . 3 . 3 . Respons en non- respons 102 

V . 4 . Samenstelling van de populatie 103 

ANALYSE VAN DE (WOON)OMSTANDIGHEDEN VAN PENSIOENMIGRANTEN 

EN BLIJVERS. 

VI. 1. Inleiding 106 

VI .2 . Persoonlijke omstandigheden 107 

V I . 2 . 1 . Sociaal-economische s t a tu s 107 

V I . 2 . 2 . Burgerl i jke s taat 111 

V I . 2 . 3 . Gezinssamenstelling 112 

V I . 3 . Woning 113 

V I . 3 . 1 . Fysieke kenmerken 113 

V I . 3 . 2 . Waardering 116 

V I . 3 . 3 . Eigendomsvorm 119 

VI. 3 .4 . Woonkosten 120 

VI .4 . Woonomgeving 124 

V I . 4 . 1 . Waardering van de sociale woonomgeving 124 

V I . 4 . 2 . Verander ingen in de sociale woonomgeving 127 

V I . 5 . Sociale b inding 129 

V I . 5 . 1 . Residentiële stabiliteit 129 

V I . 5 , 2 . Sociale contacten 130 

4 



V I . 5 . 3 . Migrat ie-ervaring 136 

V I . 6 . 'Cons t ra in t s ' in de woningmarkt 139 

VI .7 . Samenvatt ing 140 

VII KEUZE VAN DE NIEUWE WOONPLAATS 

V I I . l . Inleiding 145 

VI I .2 . 'Push ' en 'pull ' in onderling ve rband 145 

V I I . 3 . Regionale woonvoorkeur 149 

V I I . 3 . 1 . Woonomgeving en locatiekeuze 150 

V I I . 3 . 2 . Regio-kenmerk landschap en milieu 151 

V I I . 3 . 3 . Regio-kenmerken stedelijke voorzieningen 152 

V I I . 3 . 4 . Regionale woonvoorkeur en afs tand 153 

VI I .4 . De woning 155 

V I I . 4 . 1 . Woning en locatiekeuze 156 

V I I . 4 . 2 . Kenmerken van de woning en locatiekeuze 158 

VI I . 5 . De sociale binding 159 

V I I . 5 . 1 . Sociale binding en locatiekeuze 160 

V I I . 5 . 2 . Verwanten , vr ienden en locatiekeuze 161 

V I I . 5 . 3 . Retourmigratie en locatiekeuze 162 

VI I .6 . 'Cons t ra in t s ' en locatiekeuze 164 

VI I . 7 . Samenvatting 166 

VIII. TOEKOMSTPERSPECTIEF 170 

ANNOTATIES. 182 

SUMMARY. 186 

LITERATUURLIJST. 200 

BIJLAGEN. 211 

CURRICULUM VITAE. 224 

5 



Woord vooraf. 

Nadat de eerste voornemens voor een onderzoek naar de relatie tussen pensio

nering en woonplaatsverandering in een eerder stadium (onderzoeksprogramma 

1975/1976) aan de papieren van reeds toen bestaande registratiedrift waren 

toevertrouwd, is een meer feitelijke start van dit onderzoek gemaakt in het 

najaar 1977. De goede wil werd tot uiting gebracht door een na later zou 

blijken te optimistische tijdsplanning over de voortgang en afronding (1981). 

Het zou van een onjuiste weergave van de feiten getuigen, indien het niet 

realiseren van die tijdsplanning uitsluitend zou worden toegeschreven aan, 

overigens tijdrovende procedures voor het verkrijgen van noodzakelijk secun

daire data of van financiële middelen voor de twee uitgevoerde enquêtes. Het 

definitieve manuscript werd afgesloten in juni 1983. 

Aan het tot stand komen van dit proefschrift heeft een groot aantal personen 

en instanties een wezenlijke blijdrage geleverd. Het is hier de plaats hen 

daarvoor oprecht dank te zeggen. 

- In de eerste plaats betreft dit de programmaleiding van het Nationaal Pro

gramma Demografisch Onderzoek, die door het verlenen van een subsidie de 

mogelijkheid heeft geboden voor de uitvoering van de eerste van beide 

enquêtes. Het faculteitsbestuur van het Geografisch en Planologisch Insti

tuut heeft het vervolgens mogelijk gemaakt dat met behulp van student-as-

sistenten de tweede enquête kon worden uitgevoerd. 

- De Raden van Arbeid in 's Gravenhage en Rotterdam alsmede de diverse 

gemeentebesturen voor het ter beschikking stellen van de adressen van 

respondenten. 

- De collega medewerkers in en buiten de vakgroep Nederzettings- en Bevol-

kingsgeografie voor hun talloze critische en stimulerende opmerkingen. 

- De heer J .F .L. Coenen, voor de kundige wijze waarop hij het tekenwerk 

voor zijn rekening heeft genomen. 

- Mw. drs . M. Jansen-Verbeke voor de engelse vertaling van de samenvat

ting. 

- De heer T.A.M.A. Vermeegen, medewerker van het universitair rekencen

trum, voor het gereed maken van de data voor verdere bewerkingen. 

- Mw. G.H.Th. Zegger-Rikken voor het nauwgezet doorlezen van het manus

cript op taalkundige onvolkomenheden. 
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- Het secretariaat van het Geografisch en Planologisch Instituut, met name 

mw. J.M. Willemsen en mw. J . C . Keurntjes voor het verzorgen van het 

manuscript. 

- De student-assistenten, de heren L. van de Berg, P. Booijen, J. Braak-

huis, R. Reitsma, H. Schellekens en N. Tijdink voor hun zeer prettige 

samenwerking, bij het afnemen van de vraaggesprekken. 

- De respondenten voor hun veelal spontane en hartelijke medewerking. 

Een bijzonder woord van dank komt toe aan Trudy, Marieke, Annemiek en 

Elke. 

Er is gedurende langere tijd veel van jullie geduld gevergd. 

Dit proefschrift draag ik op aan mijn ouders. 
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Elderly migration is a leading indi

cator of changing trends observed in 

general population migration patterns 

and as such warrants considerable 

more detailed investigation than it 

has received (Roseman 1977, 29). 

I. INLEIDING. 

1.1. Verantwoording. 

In de laatste twee decennia zijn in Nederland enkele ingrijpende demografische 

veranderingen opgetreden, waaraan in de demografische literatuur dan ook 

ruimschoots aandacht is besteed. In dit verband valt te denken aan de daling 

van de vruchtbaarheid en de sterke toename van het aantal ouderen in de 

bevolking. De bevolkingsgroei was daardoor minder groot en de leeftijdsop

bouw onderging een verouderingstendens. Het aantal 65-jarigen en ouder zal 

van 11,5% in 1980 stijgen naar 13,5% in 2000. 

Maar ook in het migratiepatroon deden zich enkele opvallende verande

ringen voor. Wat de buitenlandse migratie betreft is er sprake van een omke

ring van een vertrekoverschot naar een vestigingsoverschot, voornamelijk als 

gevolg van de toeloop van zgn. gastarbeiders uit de mediterrane landen en 

van rijksgenoten uit Suriname. Ook in het binnenlandse migratiepatroon kan 

van een omkering gesproken worden, doordat het traditionele vestigingsover

schot van West-Nederland veranderde in een vertrekoverschot ten opzichte 

van de overige landsdelen. Tenslotte kwam ook een eind aan de trek van het 

platteland naar de stad, die omsloeg in een massale uittocht van stedelingen 

naar het platteland (suburbanisatie). Overigens is recentelijk in die uittocht 

een duidelijke daling opgetreden. 

Mede als gevolg van de sterke afname van de natuurlijke aanwas is de 

binnen- en buitenlandse migratie van groter gewicht geworden voor de demo

grafische ontwikkelingen in Nederland. De ruimtelijke verdeling van de Ne

derlandse bevolking is in toenemende mate afhankelijk geworden van de migra

tie, in het bijzonder van die van jonge gezinnen. 

In het migratie-onderzoek heeft men zich tot nu toe vooral bezig gehouden 

met de omvang en richting van de migratiestromen. Aan het kwantitatieve 

aspect van de binnenlandse migratie is zeker in ruime mate aandacht ge

schonken. Daarentegen is het kwalitatieve aspect van het migratieproces tot 
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nu toe onvoldoende belicht. Anders gezegd, men heeft zich nog onvoldoende 

bezig gehouden met het selectieve karakter van het migratieproces. De vraag 

of dit proces niet in het bijzonder gedragen wordt door bepaalde categorieën 

uit de bevolking, te onderscheiden naar bijvoorbeeld leeftijd, sociaal-econo

mische klasse, huishoudenskenmerken e .d . , is nog onvoldoende beantwoord, 

In het algemeen geldt, dat men zich in het migratie-onderzoek nog te weinig 

rekenschap heeft gegeven van het heterogene karakter van de migrantenpopu

latie. De erkenning van dit tekort deed de behoefte ontstaan het migratiepa

troon van meer homogene populaties te onderzoeken. Een voorbeeld: vergelij

king naar saldistromen tussen landsdelen uitgesplitst naar gezinsverband, 

leidt tot belangrijke verschillen naar richting (figuur 1) en onderstreept de 

noodzaak tot meer aandacht voor het aspect homogeniteit. 

Figuur 1. Binnenlandse migratiesaldi, per landsdeel naar richting 1972-1974. 

A. Totaal B. Naar gezinsverband 

Bron: Statistiek Binnenlandse migratie, C.B.S. 
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Inmiddels wordt de noodzaak meer en meer e r k e n d , om in het migra t ie -onder 

zoek de aandacht vooral te r ichten op , ten aanzien van bepaalde kenmerken , 

homogene bevolk ingsgroepen . Deze s tudie wil daar toe ook een bi jdrage leve

r e n , door zich te r ichten op een bevolkingsgroep van een bepaalde leefti jds

k lasse , in het bijzonder de categorie die op het pun t s taat gepensioneerd te 

worden of die recentelijk met pensioen is gegaan . Bij deze ca tegor ie , aan te 

duiden als pens ioenmigranten , zal worden onderzocht , in welke mate pens ione

ring gepaard is gegaan met woonplaatsverander ing en welke omstandigheden 

daarbij een rol hebben gespeeld . De relatie pens ioner ing-woonplaa t sverande

r i n g , aangeduid als pensioenmigrat ie , zal worden onderzocht in Neder land, 

met dien ve r s t ande dat het v e r t r e k van Nederlandse gepensioneerden naar het 

bui tenland bui ten beschouwing zal blijven 

De keuze van deze onderzoekspopulat ie wordt over igens niet u i ts lu i tend 

gemotiveerd door de wenselijkheid in het migrat ie-onderzoek van meer homoge

ne populat ies uit te gaan . Er is nog een aantal meer specifieke argumenten te 

noemen voor de bes tude r ing van de relatie pens ioner ing-migra t ie . Een ee r s t e 

argument hiervoor is van meer kwanti tat ieve a a r d . Bekend i s , dat met het 

klimmen der jaren de migratiegeneigdheid afneemt. 'The aged migrants a re a 

minority within a minority' (Cribier 1975, 362). Hiermee wordt bedoeld dat 

ouderen s lechts een minderheid vormen binnen de migranten uit alle leefti jds

ca tegor ieën , terwijl bovendien het aantal migranten onder ouderen bepe rk t i s . 

Ondanks het feit dat men op hogere leeftijd minder migreer t , blijkt uit mi

gratiecijfers dat e r rond de pens ioengerecht igde leeftijd sp rake is van een 

relat ieve groei van de omvang van de migratie ( tabel 1 . ) . 

Tabel 1. Relatieve b innenlandse migratie p e r j a a r , naa r leeftijdsklassen en 
gez insverband , 1974-1976. 

leeftijdsklasse 

¿5 - 29 
30 - 39 
40 - 49 
50 - 59 
60 - 64 
65 - 69 

gezinshoofden 

73,8 
48,8 
22,7 
15,2 
14,2 
16,2 

alleenmigreerden 

107,1 
60,5 
33,8 
27,0 
22,0 
25,9 

totale bevolking 

95,0 
51,6 
25,5 
19,2 
18,9 
20,3 

pe r 1000 van de bevolking 

Bron: C . B . S . 

De toename van de migratie rond de pens ioengerecht igde leeftijd is niet alleen 

in Nederland waarneembaar . Verschillende a u t e u r s (Cribier 1975, Koch 1975, 

Nipper 1978, Law/Warnes 1981) hebben op soortgelijke ontwikkelingen gewezen 
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in Frankrijk, Duitsland en Engeland. Ook in de Verenigde Staten, waar de 

migratie van ouderen, in het bijzonder van personen rond de pensioengerech

tigde leeftijd, reeds langer onderwerp van studie is , wordt melding gemaakt 

van een toename van de migratie bij pensionering (Hitt 1954, Smith 1963, 

Barsby/Cox 1975). Chevan/Fisher (1979) wijzen er in dit verband op, dat in 

de periode WbS-'W de migratie voor gepensioneerden van 65 jaar en ouder 

bijna drie en half maal hoger is dan voor niet-gepensioneerden in die leef

tijdsklasse. 

De in Nederland geconstateerde toename van de migratie rond de 

pensioengerechtigde leeftijd zal nog een extra impuls krijgen door de groei 

van de hiervoor relevante leeftijdsklasse in de komende decennia. Mede 

hierdoor zal het aandeel van de pensioenmigratie in de totale binnenlandse 

migratie stijgen 

Een tweede, voor een sociaal-geograaf interessant, argument voor deze stu

die, is gelegen in de ruimtelijke concentratie van de pensioenmigratie naar 

vertrek en vestiging. Uit onderzoekingen in het buitenland (o.a. Koch 1975, 

Wiseman 1978, Law/Warnes 1980) blijkt, dat het vooral de grote agglomeraties 

zijn waaruit veel pensioenmigranten afkomstig zijn. Deze migranten richten 

zich enerzijds op elders in het land gelegen landschappelijk en klimatologisch 

aantrekkelijke gebieden, en anderzijds op de suburbane zone in metropolitane 

gebieden. 

Soortgelijke ontwikkelingen zijn ook in Nederland aanwijsbaar. De drie 

grote steden vormden met 28,6% van het totaal aantal gemigreerde personen in 

de leeftijdsklasse 65-69 in de periode 1974-1976 veruit het belangrijkste ver-

trekgebied. Dit cijfer spreekt des te meer, indien men zich realiseert, dat het 

aandeel van deze leeftijdsklasse op de totale bevolking van Nederland voor de 

drie steden per 1 januari 1977 17,8% bedraagt. Heida/Gordijn (1978) hebben 

eveneens de bijzondere positie van de drie groot-stedelijke gebieden als 

belangrijkste vertrekregio's voor oudere leeftijdsgroepen benadrukt. 

De vestiging levert een minder sterk geconcentreerd patroon op. Het in 

de literatuur gesignaleerde proces van suburbanisatie bij pensioenmigratie 

komt ook voor in de Nederlandse situatie, in het bijzonder in het westen van 

ons land. Maar bij migratie over grotere afstand is in mindere mate sprake 

van een bijzondere gerichtheid op bepaalde gebieden. Wel valt een voorkeur 

te bespeuren voor meer landelijke gebieden, met name in Friesland en Dren

the. In een aantal economisch-geografische gebieden in beide provincies 
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varieert het aandeel van de gevestigde gepensioneerde gezinshoofden, afkom
stig uit Noord- en Zuid-Holland, van 40% tot 60%. 

Naast bovengenoemde overwegingen vormen specifiek maatschappelijke implica

ties van de pensioenmigratie een derde argument voor deze studie. De gevol

gen daarvan hebben betrekking op de bevolkingsopbouw, op het sociaal-cul

turele en het woningbouwbeleid, in zowel vestigings- als vertrekgebieden. Een 
4) 

snelle groei van gepensioneerden in een aantal vestigingsgebieden heeft een 
duidelijke invloed op de bevolkingsopbouw. Door een grotere vraag naar c.q. 

druk op specifiek medische en sociaal-culturele voorzieningen, zal van de 

overheid aanvullende maatregelen vragen. Dit strekt zich ook uit tot het 

terrein van de woningbouw. Het bouwen van voor deze leeftijdsgroep meer 

geschikte en betaalbare woningen is dan ook gewenst. Anderzijds zou een 

omvangrijke trek van ouderen uit de grote steden mogelijk de druk op de 

woningmarkt daar verminderen. 

Tenslotte nog een argument van meer algemene aard. Een aantal maatschappe

lijke processen, zoals de gestegen welvaart en de daarmee parallel lopende 

ontwikkeling van de automobiliteit, de toegenomen vrije tijd en een verbeterde 

communicatie, heeft bijgedragen tot een grotere bekendheid met alternatieve 

woongebieden. Dit beperkt zich niet tot gebieden die men uitsluitend uit eigen 

waarneming kent. De communicatiemedia zorgen voor een niet aflatende stroom 

van informatie, waardoor men zich ook over voorheen onbekende gebieden een 

mening kan vormen c.q. een bepaalde mening wordt opgedrongen. De grotere 

bekendheid met de woonmogelijkheden in allerlei delen van het land zal van 

invloed kunnen zijn op de woonvoorkeuren en migratiegeneigdheid. Vele van 

deze gebieden komen vóór de pensionering niet in aanmerking als woongebied. 

De noodzaak van een regelmatige verplaatsing naar het werk vormt hiervoor 

een belemmering. Bekendheid met deze potentiële woongebieden kan echter 

voor een groeiend aantal mensen na hun pensionering een stimulans voor 

migratie vormen, zoals uit studies in het buitenland blijkt. Law/Warnes (1976, 

455) stellen dat 'the retired population has a wider awareness than ever 

before of the attractions and limitations of a variety of residential environ

ments', hetgeen er toe bijdraagt dat 'the forces of inertia preventing mobility 

are potentially falling'. Dit geldt des te meer, daar verwacht mag worden, dat 

voor deze categorie van potentiële migranten de regionale woonvoorkeur een 

niet onbelangrijke rol speelt bij een beslissing om te migreren. In dit verband 
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kan nog worden gewezen op de gestegen gemiddelde levensverwachting. In 

Nederland heeft een vijfenzestigjarige gemiddeld nog dertien jaar te leven, 

waardoor het alleszins de moeite loont deze 'werkloze' periode aan te vangen 

op een nieuwe locatie. 

Bij dit alles is een kanttekening wel gewenst. De suggestie zou gewekt kun

nen zijn dat ruimere economische mogelijkheden, een toegenomen economische 

zekerheid na pensionering (Burgess e.a. 1955) en een grotere bekendheid met 

andere gebieden, de potentiële migrant in een positie hebben geplaatst waarin 

slechts uit de alternatieven behoeft te worden gekozen. Dit is evenwel een te 

simpele voorstelling van zaken. Bij een gedeelte van de pensioenmigratie 

spelen externe factoren een rol, waardoor de keuzemogelijkheid sterk wordt 

ingeperkt. Het niet kunnen krijgen van de woning van zijn of haar keuze, 

doordat de kosten voor verwerving te hoog zijn of doordat men niet kan 

voldoen aan gestelde voorwaarden met betrekking tot vestiging in een ge

meente, zijn evenzovele voorbeelden van een inperking van de keuzemoge

lijkheid. Ook een gewijzigde inkomenspositie, waardoor de keuze van een 

nieuwe locatie zich beperkt tot die gebieden, waar in het algemeen de kosten 

voor het wonen en het levensonderhoud lager zijn, kan worden gezien als een 

voorbeeld van beperkte keuzemogelijkheid. In de literatuur wordt bij herha

ling op dit laatste aspect, overigens in speculatieve zin, gewezen (Cortie/ 

Ostendorf 1977, Krimp/Pil 1977, De Gans 1980). 

Bovenstaande argumenten leiden tot de conclusie, dat er alle aanleiding is de 

pensioenmigratie in Nederland aan de orde te stellen. In het buitenland zijn 

reeds diverse publicaties over migratie van ouderen verschenen. Studies over 

pensioenmigratie zijn echter in aantal nog beperkt. In Nederland is men 

evenwel aan deze problematiek nagenoeg volledig voorbij gegaan, zodat met 

deze studie beoogd wordt een leemte in het Nederlands migratieonderzoek op 

te vullen. 

1.2. Probleemstelling. 

Migratie kan in het algemeen worden gezien als een poging om verandering 

aan te brengen in een situatie, waarin spanning is ontstaan tussen de huis-

vestigingssituatie of de woonomgeving en woon- of werkwensen. Mensen zijn 

voor de realisering van allerlei activiteiten en het aangaan van sociale relaties 

14 



vooral aangewezen op de mogelijkheden die hun directe omgeving biedt 

(Cortie/ Ostendorf, 1977). Denkbaar zijn nu omstandigheden, waarbij span

ning ontstaat tussen activiteiten die mensen willen ondernemen en de moge

lijkheden die de omgeving daartoe biedt. Deze spanning kan het gevolg zijn 

van een verandering in de omgeving, bijvoorbeeld een achteruitgang van het 

woonklimaat of het niet kunnen vinden van geschikt werk. De oorzaak voor de 

spanning kan ook gelegen zijn in een wijziging in de maatschappelijke situatie. 

Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een verandering in de gezinssamen

stelling of het verliezen van een baan. Vanzelfsprekend kunnen ook, min of 

meer gelijktijdig, veranderingen in beide optreden. In geval van spanning zijn 

in de praktijk twee oplossingen voorhanden. Naast een aanpassing van de 

woonaspiraties aan de maatschappelijke situatie of aan de omgeving is ver

huizen ofwel migratie een mogelijkheid. 

Voor deze studie is de pensionering als een belangrijke wijziging in de maat

schappelijke situatie tot uitgangspunt gekozen. Het zal duidelijk zijn dat 

pensionering een aantal vrij ingrijpende gevolgen met zich meebrengt. Zo is , 

door het wegvallen van de verplichting tot een veelal dagelijkse verplaatsing 

naar het werk, een belangrijke belemmering voor migratie weggenomen. Im

mers tot het moment van pensionering gold de noodzaak de woonlocatie zoda

nig te kiezen, dat de afstand naar het werk overbrugbaar bleef. 

Koch (1975, 2-48) formuleert het wegvallen van die belemmering in zijn 

studie als volgt: 'Die Wohnstandortwahl für die Altersphase unterscheidet sich 

von der in der produktiven Phase. Die Notwendigkeit der Arbeit entfällt ; 

dementsprechend sind die Anforderungen an den Wohnstandort eher umweit 

und freizeitorientiert'. Ook kan de mogelijkheid de beschikbare tijd naar eigen 

inzicht te kunnen vullen, aanleiding geven tot het ontwikkelen van een reeks 

van nieuwe activiteiten. 

Pensionering betekent overigens niet alleen maar verruiming van moge

lijkheden. Zo brengt pensionering veelal een vermindering van inkomen met 

zich mee, hetgeen van grote betekenis kan zijn voor de activiteiten die men 

onderneemt c.q. wil ondernemen. De toegenomen keuzevrijheid gaat gepaard 

met verminderde realiseringscapaciteit. Daarnaast kan de binding aan een 

bepaalde sociale omgeving een factor van belang zijn in het geheel van om

standigheden rond de pensioenmigratie. Verhuizen op oudere leeftijd betekent 

veelal het loslaten van een vertrouwd milieu. 
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Vanuit het uitgangspunt dat pensionering een belangrijke wijziging in de 

maatschappelijke situatie veroorzaakt, dient een antwoord te worden gezocht 

op de vraag, wanneer pensionering gepaard gaat met een migratie. In para

graaf 1.1. is hiervoor reeds een kwantitatieve indicatie gegeven. Rossi (1955) 

en na hem vele anderen hebben gewezen op de betekenis van een overgang 

naar een andere levensfase voor de migratie. Dat geldt niet alleen voor het 

bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Zo worden de jongere leeftijds

groepen gekenmerkt door zeer hoge migratiecijfers. Juist in deze groepen 

treden een groot aantal wijzigingen in de maatschappelijke situatie op als 

gevolg van veranderingen in de levensfasen. Ook het bereiken van de pen

sioengerechtigde leeftijd betekent een overgang naar een andere levensfase en 

daarmee een vergroting van de kans op een migratie. 

In de sociaal-gerontologische literatuur zijn eveneens aanwijzingen te vinden 

over de betekenis van een ingrijpende maatschappelijke verandering voor het 

handelen van het individu. Nelson/Winter (1974) benadrukken, dat het voor

komen van wat zij aanduiden als 'disruptions of life' en waartoe ook pensione

ring wordt gerekend, leidt tot een verhoogde migratiekans. Daarnaast is ook 

een aantal meer specifieke theorieën over het verouderingsproces ontwikkeld, 

die eveneens aanknopingspunten bieden voor de veronderstelling omtrent een 

verhoogde migratiekans. 

Eén van de meest bekende theorieën is de zogenaamde 'disengagement 

theory' van Gumming en Henry (1961). Deze theorie beschrijft een proces 

tijdens welke het individu zich geleidelijk aan terugtrekt uit de samenleving 

als gevolg van het ouder worden, terwijl omgekeerd deze samenleving, waar

binnen allengs geen plaats meer is voor de ouderen, het individu loslaat. Dit 

proces vormt de uitkomst van belangrijke gebeurtenissen, waarmee het indivi

du wordt geconfronteerd. Pensionering is een van die gebeurtenissen met 

bovendien sterke maatschappelijke implicaties. Men wordt in sociaal-economisch 

opzicht buiten de samenleving geplaatst, hetgeen o.a. blijkt uit de aanduiding 

actieve versus niet-actieve bevolking. Een dergelijke ingrijpende gebeurtenis 

vraagt om een aanpassing, die zich kan uitstrekken tot in de woonsfeer. Een 

residentiële relocatie is als zodanig een voorkomende aanpassing (Wiseman/Ro-

seman 1979). 

Een andere opvatting van overigens oudere datum is bekend onder de 

naam 'activity theory'. Cavan, Burgess en Havighurst (1949) gebruiken voor 

het eerst deze naam. Deze theorie, die diametraal staat tegenover de 'disen-
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gagement theory', benadrukt dat de ouder wordende mens zo lang mogelijk 

het proces van veroudering tracht te ontlopen. Bijgevolg is iedere aanpassing 

aan het verouderingsproces er op gericht zoveel mogelijk vertrouwde activi

teiten en rollen, kenmerkend voor de periode van de middelbare leeftijd, te 

continueren en een vervanging te zoeken voor die, welke men gedwongen was 

op te geven. De filosofie achter deze theorie komt duidelijk tot uitdrukking in 

uitspraken als 'Je ziet er lang niet zo oud uit als jij bent' of 'Wat jij nog 

allemaal kunt op jouw leeftijd'. Deze 'activity theory' biedt nauwelijks aan

knopingspunten voor een veronderstelling op een verhoogde migratiekans. Er 

wordt immers vanuit gegaan dat het individu zich niet onderscheidt of wil 

onderscheiden van personen in de middelbare leeftijd. 

Anders is dit gesteld met een derde, in het begin van de jaren zeventig 

tot ontwikkeling gekomen theorie, ni. de 'continuity theory'. Deze theorie 

toont een zekere gelijkenis met de 'activity theory', doordat ook hier het 

streven van het individu er op gericht is zijn 'familar and habitual patterns 

of living' vast te houden, met dien verstande dat vrij flexibel wordt gerea

geerd op allerlei veranderingen als gevolg van het verouderingsproces. Ken

merkend voor de 'continuity theory' is een grote mate van keuzevrijheid die 

mensen bezitten om zich aan te passen aan gewijzigde omstandigheden. Beide 

andere theorieën vertrekken daarentegen vanuit een aanpassing in één enkele 

richting. Hierbij is sprake van een meer normatieve ontwikkeling. Binnen het 

kader van de 'continuity theory' kan een wijziging in de woonlocatie ook een 

voorkomende aanpassing zijn. Virden (1976, 60) concludeert dat 'elderly 

migratory behavior also appears to be a reflection of continuity theory'. 

Naast een verhoogde migratiekans op grond van de overgang naar een 

andere levensfase, maken twee van de drie sociaal-gerontologische theorieën 

aannemelijk, dat binnen een meer algemeen verouderingsproces een ingrijpende 

maatschappelijke verandering als pensionering eveneens de kans op een migra

tie vergroot. 

Uit de vraag naar het voorkomen van migratie in samenhang met pensionering 

mag niet worden geconcludeerd dat er sprake is van een vanzelfsprekende 

relatie. Er is door pensionering slechts één beperkende factor voor deze 

migratie weggenomen. Het zijn uiteindelijk de omstandigheden waarin het 

individu verkeert die verantwoordelijk zijn voor een eventuele migratie, nadat 

deze beperking is opgeheven. 
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De voorafgaande redener ing leidt nu tot de volgende probleemstel l ing: 

ONDER WELKE OMSTANDIGHEDEN GAAT HET BEREIKEN VAN DE PEN

SIOENGERECHTIGDE LEEFTIJD GEPAARD MET EEN MIGRATIE BINNEN 

NEDERLAND? 

Deze probleemstelling moet antwoord geven op vragen a ls : 

- hoe groot is het aantal pensioenmigranten? 

- welke groepen migreren in relatie met pensioner ing? 

- welke factoren zijn op individueel niveau van invloed op die migratie? 

- in hoever re zijn naas t persoonsgebonden factoren ook ex te rne factoren van 

invloed? 

Behalve een antwoord op deze v ragen is het gewenst een ind ruk te kri jgen 

van de r icht ing en bestemming van de migrat ie . Op de noodzaak h iervan is 

r eeds in de verantwoording gewezen. De gevolgen voor het maatschappelijk en 

ruimtelijk beleid kunnen immers aanzienlijk zijn. Het ligt dan ook voor de 

hand uit deze ee r s t e probleemstelling een tweede af te le iden, waarbij de 

aandacht vooral u i tgaat naar de dimensies die samenhangen met de keuze van 

een nieuwe woonlocatie. 

Deze tweede probleemstelling luidt : 

WELKE FACTOREN ZIJN VAN INVLOED OP DE SELECTIE VAN NIEUWE 

WOONLOCATIES DOOR PENSIOENMIGRANTEN EN OP GROND WAARVAN 

WORDT DE UITEINDELIJKE KEUZE BEPAALD? 

Met deze tweede probleemstelling willen wij duidelijkheid verschaffen over v r a 

gen a ls : 

- welke zijn de belangr i jks te ves t ig ingsgebieden? 

- welke individuele kenmerken zijn van invloed bij de selectie van v e s t i g i n g s 

gebieden? 

- aan de hand van welke kenmerken vindt de selectie van he t gebied plaats? 

- is een factor als bekendheid met he t gebied van belang? 

1.3. Definiëring b e g r i p p e n . 

Het han te ren van een eenduidig en volledig gedefinieerd begr ippenapparaa t is 

een noodzakelijke voorwaarde voor ieder onderzoek . Een omschrijving van 

enkele in de probleemstelling gehan teerde begr ippen is dan ook gewenst . 
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In de probleemstelling is gesproken over het pensioengerechtigd worden, 

hetgeen voor meerdere interpretaties vatbaar is . In Nederland is de pensioen

leeftijd nog steeds bepaald op vijfenzestig jaar. Een uitzondering hierop 

vormen bepaalde beroepscategorieën, waarvoor in verband met (lichamelijke) 

eisen die gesteld worden aan een goed functioneren, een pensioenleeftijd van 

55 jaar is vastgesteld. De leeftijdsgrens van vijfenzestig wordt echter in toe

nemende mate ter discussie gesteld, terwijl daarnaast op grote schaal moge

lijkheden voor een vervroegde uittreding worden geboden. Naast de mogelijk

heid van vrijwillige uittreding wordt onze samenleving geconfronteerd met een 

groeiend aantal personen, die gedwongen zijn het werk te beëindigen voor 

hun vijfenzestigste. Bedoeld is de groep niet-actieven, waartoe de werklozen, 

alsmede de categorie personen, die een AAW- of WAO-uitkering genieten, 

behoren. Het begrip pensionering kan ook van toepassing zijn op deze vorm 

van uittreden uit het arbeidsproces, mits de personen minimaal zestig jaar oud 

zijn. Het introduceren van deze overigens arbitraire leeftijdsgrens hangt 

samen met de veronderstelling, dat degenen die op deze leeftijd gedwongen 

worden te stoppen met werken in feite zo een vervroegde pensionering moeten 

aanvaarden. In het vervolg van deze studie dient het begrip pensionering te 

worden geïnterpreteerd als een definitief terugtreden uit het arbeidsproces 

door personen in de leeftijd van 60-67 jaar. 

Een tweede niet minder centraal begrip in de probleemstelling is migratie. 

Juist ten aanzien van dit begrip geeft de literatuur blijk van een gebrek aan 

eenduidigheid. Klaassen/Drewe (1972) stellen dat het aantal definities na

genoeg even talrijk is als het aantal migratiestudies. Vanberg (1971) en 

Albrecht (1972) zijn van mening dat de zeer uiteenlopende, soms elkaar 

tegensprekende onderzoeksresultaten voor een gedeelte zijn terug te voeren 

op een gebrekkige en theoretisch onvolledige definiëring van het begrip 

migratie. In veel studies wordt zelfs iedere poging tot een verantwoorde 

conceptualisering achterwege gelaten (Hoffmann-Novotny 1970). 

Ook wanneer men wel in staat is het begrip migratie theoretisch bevredigend 

te definiëren, stuit men bij de operationalisering toch op problemen die een 

pragmatische werkwijze kunnen opleggen. Dit is onder meer het geval bij het 

gebruik van secundaire data. Migratiegegevens moeten in Nederland in prin

cipe worden ontleend aan verhuizingen. Het Centraal Bureau voor de Statis

tiek stelt migratiestatistieken samen, waarbij een verhuizing beschouwd wordt 
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als een migratie indien deze gepaard gaat met een adreswijziging van het ene 

administratieve gebied naar het andere. Voor Nederland hanteert men daartoe 

de gemeente als de kleinste bestuurlijke eenheid. Ter Heide (1965) heeft 

gewezen op de problemen, die ontstaan wanneer wordt uitgegaan van een 

administratief criterium als de gemeentegrens, in verband met de vrij wille

keurige begrenzing van gemeenten. Bedoeld is het verschijnsel van crypto-

en pseudo-migratie. In het eerste geval gaat het om een verhuizing tussen 

twee plaatsen gelegen binnen één gemeente en die bijgevolg niet in de migra

tiestatistiek wordt opgenomen. Bij pseudo-migratie gaat het om een verhuizing 

in een agglomeratie die zich over meerdere gemeenten uitstrekt, zoals bij de 

grote agglomeraties in het westen van het land. In een dergelijke situatie zou 

beter van intra-locale migratie kunnen worden gesproken. Nog problematischer 

zijn verhuizingen over zeer korte afstanden, bijvoorbeeld enkele honderden 

meters, waarbij echter wel een gemeentegrens wordt overschreven. Klaarblij

kelijk komt het statistisch migratiebegrip niet altijd overeen met het begrip 

verandering van woonplaats (Ter Heide 1965) . Voor de onderzoeker die ge

bruik maakt van secundair bronnenmateriaal heeft een theoretische omschrij

ving van het begrip migratie dan ook slechts betrekkelijke waarde. 

Gatzweiler (1975) heeft een interessante poging ondernomen om aan de proble

matiek van conceptualisering en operationalisatie te ontkomen. Uitgangspunt 

daarbij is de woning als centraal oriëntatiepunt, van waaruit mensen hun 

activiteiten ondernemen. Andere oriëntatiepunten zoals de werklocatie zijn 

ondergeschikt aan het centrale oriëntatiepunt. Vervolgens worden alle ver

plaatsingen met een zeer grote regelmaat en met behoud van de woning als 

centraal punt aangeduid als periodieke mobiliteit. Wanneer nu een wijziging in 

de locatie van de woning optreedt zonder dat andere oriëntatiepunten zoals de 

werkplaats veranderen en feitelijk alleen het ruimtelijk patroon van de pe

riodieke mobiliteit zich wijzigt, spreekt Gatzweiler van 'innerregionale Wan

derung' . Dit betekent dat zowel een locale verhuizing tussen twee buurten of 

wijken, als een verhuizing tussen twee gemeenten binnen een stadsgewest 

hiertoe behoren. Duidelijk is dat een overschrijding van een administratieve 

grens als die van een gemeente hier geen gewicht in de schaal legt. Wijziging 

van zowel het centrale oriëntatiepunt van de woning, als ook van andere 

oriëntatiepunten, duidt Gatzweiler aan als 'interregionale Wanderung'. 

Het door Gatzweiler gemaakte onderscheid geeft een goede mogelijkheid 

om het begrip migratie te definiëren, nl. als een verhuizing waarbij zowel de 
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locatie van de woning als het patroon van de locatie van werk en andere 

voorzieningen veranderen. Bij een wijziging van de woonlocatie die gepaard 

gaat met een ander ruimtelijk patroon in de periodieke mobiliteit, maar zonder 

verandering in de locatie van andere oriëntatiepunten, zou van een verhuizing 

kunnen worden gesproken. 

In een onderzoek op basis van secundaire data - zoals in het geval van 

Gatzweiler - beschikt men gewoonlijk alleen over gegevens met betrekking tot 

de woonlocatie. Daarom is men in de praktijk toch weer gedwongen voor de 

operationalisatie als criterium de overschrijding van de gemeentegrens te 

hanteren. 

Ook in deze studie, waarin naast primaire gegevens gebruik wordt gemaakt 

van secundair bronnenmateriaal, wordt de keuze voor een meer pragmatische 

omschrijving van het begrip migratie feitelijk opgedrongen. Migratie wordt 

bijgevolg gedefinieerd als een verandering van het woonadres, waarbij een 

gemeentegrens wordt overschreden. 

De omschrijving van de begrippen pensionering en migratie maakt het nu ook 

mogelijk het reeds geïntroduceerde begrip pensioenmigratie te definiëren. 

Hieronder wordt verstaan die vorm van migratie, welke samenhangt met een 

definitief uittreden uit het arbeidsproces van personen van 60-67 jaar en die 

uiterlijk plaatsvindt binnen vijf jaar na pensionering. Aangenomen is dat in 

elk geval na vijf jaar niet langer een koppeling tussen pensionering en mi

gratie kan worden gelegd. 
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II. PENSIOENMIGRATIE: OMVANG, RICHTING EN SAMENSTELLING. 

II, 1. Inleiding. 

In dit hoofdstuk wordt, tegen de achtergrond van gegevens over pensioenmi

gratie in enkele landen, een overzicht gegeven van de pensioenmigratie in 

Nederland naar omvang, richting en samenstelling. De toename van de relatie

ve omvang van de migratie rond de pensioengerechtigde leeftijd is aanleiding 

om aan de omvang aandacht te besteden. De in de inleiding gesignaleerde 

ruimtelijke concentratie van de pensioenmigratie naar vertrek en vestiging, 

betekent dat uiteraard ook wordt ingegaan op de richting van de migratie. 

Een verkenning tenslotte naar de samenstelling van de migrantenpopulatie is 

van groot gewicht, daar migratie in hoge mate gekenmerkt wordt door selecti

viteit. 

Behalve in gevallen van gedwongen migratie van gehele bevolkingen vormen 

migranten in het algemeen geen willekeurige groep, die een doorsnede van de 

bevolking vertoont. Meestal is er sprake van een zeer specifieke samenstel

ling, in het bijzonder naar leeftijd, geslacht, huwelijkse staat en sociaal-

economische status. 

De selectiviteit van migratie blijkt over het algemeen het meest uitge

sproken ten aanzien van de leeftijd. In zijn voortreffelijke studie over de 

binnenlandse migratie in Nederland verwijst Ter Heide (1965) naar een biblio

grafisch werk van Thomas. Zij merkt daarin op, dat: 'The one generalization 

about migration differentials which can be considered definitely established, 

although even this one can not be stated precisely is the following : there is 

an excess of adolescents and young adults among migrants particularly mi

grants from rural areas to towns, compared with the non-migrating of the 

general population' (Thomas 1938, 11). In talloze, ook recentere onderzoeken 

in binnen- en buitenland wordt de selectiviteit van migratie ten aanzien van 

de leeftijd onderstreept. Bij deze klaarblijkelijk ondubbelzinnige samenhang 

dient toch een kanttekening te worden geplaatst. Schuilt achter de variabele 

leeftijd niet een andere variabele: de stadia in de levensfasen en bezit deze 

variabele niet een meer direct verband met een verhoogde migratiekans? De 

overgang naar een andere levensfase, zoals het huwen of het gaan samen

wonen, het stichten van een gezin of het met pensioen gaan is veelal gekop

peld aan een bepaalde leeftijd. Juist een dergelijke overgang leidt vaak 
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tot een migratie. Ten aanzien van de veronderstelde samenhang tussen leeftijd 

en migratie is dan ook enige voorzichtigheid gewenst. Mogelijk is hier sprake 

van een zogenaamde 'spurious' relatie. In dit onderzoek is echter leeftijd geen 

nader selectiecriterium binnen de onderzoekspopulatie. Een aantal andere 

variabelen zoals geslacht, burgerlijke staat c.q. gezinsverband en sociaal-eco

nomische status, die binnen het kader van dit onderzoek wel relevant zijn, 

oefenen ook invloed uit op de selectiviteit in de migratie. Aan ieder van deze 

variabelen zal in het vervolg aandacht worden geschonken. 

Dit overzicht beperkt zich niet uitsluitend tot de Nederlandse situatie. In een 

aparte paragraaf worden allereerst ontwikkelingen in het buitenland belicht. 

Het voornaamste motief hiervoor is na te gaan of de daar aanwezige tendenzen 

zich ook in Nederland laten traceren. 

Ten aanzien van de beschikbare cijfermatige informatie in het buitenland 

is een kanttekening gewenst. In slechts een klein aantal landen is onderzoek 

verricht naar migratie van ouderen of naar pensioenmigratie. Dit zijn vooral 

de Verenigde Staten en Engeland. Beide landen worden gekenmerkt door een 

lange traditie van migratie van ouderen, waaronder pensioenmigranten, naar 

aantrekkelijke woongebieden. De informatie over deze twee landen kan in 

beperkte mate worden aangevuld met gegevens over de situatie in de Bonds

republiek Duitsland en Frankrijk. 

I I .2 . Pensioenmigratie in het buitenland. 

Voorafgaande aan de beschrijving een enkele opmerking over de in de buiten

landse literatuur gebruikte gegevens. Deze hebben veelal betrekking op de 

gehele leeftijdsgroep ouderen vanaf 65 (soms 60) jaar. Op het eerste gezicht 

lijken dergelijke gegevens minder geschikt voor een beschrijving van pen

sioenmigratie. Evenwel in nagenoeg alle publicaties over migratie van ouderen 

wordt er op gewezen, dat een aanzienlijk deel van deze migratie zich afspeelt 

in de jaren onmiddellijk voorafgaand dan wel aansluitend aan de pensionering. 

Zo concludeert Cribier (1975) dat een groot deel van de migratie van ouderen 

veelal samenvalt met het tijdstip van pensionering of vrij spoedig daarop 

volgt. Soortgelijke bevindingen worden ook bij anderen aangetroffen (o.a. 

Eldridge 1965, Koch 1975). Karn (1977) vindt in haar onderzoek dat meer dan 

70% vlak voor of binnen twee jaar na pensionering migreert. 

Het hanteren van gegevens, die betrekking hebben op de leeftijdsgroep 
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65 jaar en ouder uit de buitenlandse literatuur als aanwijzing voor de bete

kenis van pensioenmigratie lijkt dan ook verantwoord te zijn. 

I I . 2 . 1 . Omvang. 

In het inleidende hoofdstuk is gewezen op de grotere honkvastheid bij oude

ren. Law/Warnes (1981) bevestigen dit nog eens voor Engeland; slechts 10% 

van de bevolking van 60 jaar en ouder migreert rond de pensionering. Niette

min is er duidelijk sprake van een opleving van de migratie rond het bereiken 

van de pensioengerechtigde leeftijd. 

Hoe is het nu gesteld met de omvang van die pensioenmigratie of van de 

migratie van ouderen in het buitenland? Figuur 2 geeft een indruk van de 

relatieve omvang van de 'interstate' migratie rond de pensioengerechtigde 

leeftijd in de Verenigde Staten . De leeftijd is geregistreerd aan het einde 

van beide perioden, respectievelijk 1960 en 1970. 

Figuur 2. Relatieve 'interstate' migratie per leeftijdsjaar, 1955-1960 en 

1965-1970. 

4 5 

4 0 

3 5 

3 0 , 

-. 

^ \ , 
- \ Sj. 
; / 

^ / 

_ 

w 
1^ η 

II 

J' 7 

•4 

Ч 

\\ \л \ \ \ \ 
\ \ 

ν ν 

\ \ 1965 '960 

* — 1965 1970 

V . . . . t 
teeftijd » 6 0 « ТО 7 5 

Bron: Barsby/Cox (1975, 5). 

De toename van de migratie in aansluiting op de pensioengerechtigde leeftijd 

is opmerkelijk. De relatieve 'interstate' migratie bedroeg in de periode 

1965-1970 voor de leeftijdsklasse 65-69 jaar gemiddeld 44,20/oo en ligt daarmee 

beduidend boven het gemiddelde (38,20/oo) voor de leeftijdsklasse 60-64 jaar. 

Van de gehele groep 65-plus in de Verenigde Staten nam 380/oo in de periode 

1965-1970 deel aan de 'interstate' migratie; 45 /oo aan de 'intercounty' mi

gratie en 180 /oo aan de 'intracounty' migratie. 

Indien men aanneemt dat de migratie tussen de 'standard regions' in Engeland 

en Wales van een vergelijkbare regionale schaal is als de 'interstate' migratie 
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in de Verenigde Staten, dan is de relatieve omvang van de interregionale 

migratie van ouderen in beide landen nagenoeg even groot. In Engeland en 

Wales bedroeg deze voor de bevolking van 60 jaar en ouder ca 7 loo. In de 

Verenigde Staten is dit over de periode 1965-1970 gemiddeld per jaar 7,6 /oo 

voor de groep 65-plus. Het vergelijkbare cijfer voor de leeftijdsklasse 60 jaar 

en ouder ligt met 9 /oo daar enigszins boven. De absolute omvang van de 

interregionale migratie in deze leeftijdsklasse in Engeland en Wales is tussen 

1965 en 1970 met 11% gegroeid tot ongeveer 60.000 personen (Law/Warnes 

1981). 

De relatieve omvang van de interregionale migratie tussen de 'Länder' in de 

Bondsrepubliek Duitsland was in 1971 voor de categorie 65-plus ongeveer 

7 /oo en voor de leeftijdsklasse 65-69 jaar circa 7,5 /oo. Wanneer ook hier 

weer van de veronderstelling wordt uitgegaan, dat aan de migratie tussen de 

'Länder' dezelfde betekenis kan worden toegekend als aan respectievelijk de 

'interstate' migratie in de Verenigde Staten en de 'inter-standard region' 

migratie in Engeland en Wales, dan zijn de verschillen tussen de drie landen 

beperkt. Op het regionale niveau van de 'Kreise' nam in 1971 ruim 45 /oo van 

de bevolking van 65 jaar en ouder deel aan de migratie; in 1966 was dit 

ongeveer 35 /oo (Koch 1975). 

De voor Frankrijk ter beschikking staande cijfers zijn in vergelijking met de 

drie andere landen nog onvollediger. Cribier (1975) geeft op indirecte manier 

enig zicht op de intergemeentelijke migratie in Frankrijk voor een aantal 

leeftijdsklassen. Daaruit blijkt dat van de gepensioneerden van 55 jaar en 

ouder in 1968 14,5% in een andere gemeente woonde dan in 1962. Voor de 

leeftijdsgroep 55-64 jaar bedraagt dit percentage 16,8%. Deze cijfers zijn 

slechts een benadering van de migratie tussen 1962 en 1968 en als zodanig 
7) een onderschatting van de feitelijke migratie 

Het beeld dat uit de verschillende cijfers valt af te lezen over de omvang van 

de pensioenmigratie of de migratie van ouderen in de vier landen is erg 

onvolledig. Meer en vooral ook recentere data waren niet beschikbaar. Boven

dien zijn de mogelijkheden tot onderlinge vergelijking vrij gering, gegeven de 

gebruikte regionale indelingen voor de migratiecijfers. 
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П.2.2. Richting. 

In tegenstelling tot de informatie over de omvang van de pensioenmigratie 

c.q. migratie van ouderen verschaft de literatuur ons een vrij goed inzicht in 

de richting van deze migratie. Twee tendenzen zijn daarbij dominant. In het 

inleidende hoofdstuk is daar reeds op gewezen. De eerste betreft het over

heersen van de grote stedelijke gebieden als donorgebieden voor pensioenmi

gratie. Het zijn vooral deze gebieden van waaruit gepensioneerden migreren 

naar klimatologisch en/of landschappelijk aantrekkelijke regio's. Met een 

constatering over de aard van de vestigingsgebieden wordt tevens de tweede 

tendens aangegeven. De belangrijkste vestigingsgebieden worden gekarakteri

seerd door een relatief lage bevolkingsdichtheid, een geringe industriële 

ontwikkeling en vooral door een aantrekkelijk landschap. In het bijzonder 

zijn de veelal klimatologisch aantrekkelijke kustgebieden in trek. 

Het 'interstate' migratiepatroon in de Verenigde Staten wordt gekenmerkt door 

zowel een beperkt aantal vertrekstaten als door enkele vestigingsstaten (fi

guur 3). 

Figuur 3. 'Interstate' migratie van personen van 60 jaar en ouder, 1965-1970. 

Bron: Wiseman (1979, 33). 

In figuur 3 wordt geïllustreerd, dat maar liefst 40% van de migranten afkom

stig is uit acht noordoostelijke staten. New York neemt alleen al 13,8% voor 

haar rekening. Andere belangrijke vertrekgebieden zijn een viertal 'midwest' 

staten en de staat Californie, met respectievelijk 13,6% en 7,9% van alle 

migranten van 60 jaar en ouder. Veruit de belangrijkste vestigingsstaat is 
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Florida. Niet minder dan 23,5% van alle 'interstate' migranten in de periode 

1965-1970 vestigt zich daar. Het leeuwendeel komt uit de noordoostelijke 

staten. Andere belangrijke vestigingsstaten zijn Californie en Arizona. Ge

noemde drie staten hebben als vestigingsgebied een min of meer nationale 

functie. Er zijn echter ook staten met een meer regionale functie. Figuur 3 

wijst uit, dat dit met name geldt voor de staten Oregon en Washington met 

hoofdzakelijk migranten uit Californie. 

Ondanks het feit dat Engeland niet beschikt over zogenaamde 'sunshine sta

tes ' , kent het toch een lange traditie als het gaat om migratie van ouderen. 

Karn (1977) merkt hierover op: 'The bungalow-by-the-sea is almost folklore 

and even the Beatles sang about renting a cottage on the Isle of Wight'. De 

trek naar de kust dateert al van het midden van de achttiende eeuw, vanaf 

het moment dat de medische stand de gezonde invloed van de zeelucht ontdek

te. Echter pas in de twintiger jaren van deze eeuw en in de daarop volgende 

decennia krijgt deze migratie een massaal karakter. Belangrijke vestigings-

gebieden zijn de zuidkust van Kent tot Cornwall en Oost-Engeland. In de 

periode 1961-1966 trokken 218.000 gepensioneerden naar de Engelse kusten. 

Hiervan zijn ca. 100.000 personen afkomstig uit 'Greater London' en de 'Outer 

Metropolitan Area'. Alleen al in het jaar 1970 trokken uit het belangrijkste 

vertrekgebied, 'Greater London' inclusief 'Outer Metropolitan Area', 33.330 

personen van 60 jaar en ouder weg, waarvan 41% naar 'Outer South-East' en 

30% naar South-West. Met een vestiging van ruim 30.000 personen was 'Outer 

South-East' in dat jaar het belangrijkste vestigingsgebied. Figuur 4 (blz 28) 

geeft een beeld van de belangrijkste stedelijke vertrekgebieden, alsmede van 

de bestemmingsgebieden. 

Het migratiepatroon in de Bondsrepubliek Duitsland komt overeen met het 

patroon in de Verenigde Staten en Engeland. Negatieve migratiesaldi voor de 

65-plussers bezitten typische 'Stadstaaten' als Hamburg en Bremen, de metro

pool West-Berlijn, maar ook de 'Verdichtungsräume' in de overige 'Länder'. 

Bovendien stijgt het negatieve saldo in de 'Verdichtungsräume' tussen 1966 en 

1971 zeer sterk van 3,7 loo tot 8,2 /oo. Voor de leeftijdsgroep 50-64 steeg 

het saldo in genoemde periode van 2,8 /oo tot zelfs ruim 11 /oo. Op het 

niveau van de 'Kreis' is de situatie identiek. 'Kreise' met hoge vertrekover-

schotten bevinden zich nagenoeg allemaal in 'Verdichtungsräume1. 
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Dat de meer landelijke gebieden geconfronteerd worden met vestigings

overschotten laat zich uit het voorafgaande raden. Het zal dan ook niemand 

verbazen, dat in de Bondsrepubliek Duitsland vooral de toeristengebieden en 

meer in het algemeen de 'Länder' of delen daarvan met een aantrekkelijk 

landschap en gunstige klimatologische condities ouderen aantrekken. Een zeer 

goed voorbeeld hiervan is 'Beieren' en in het bijzonder het 'Voralpengebiet'. 

Naast de trek naar de meer landelijke gebieden, constateert Koch (1975) 

echter ook een vestigingsoverschot in de randgebieden van de agglomeraties. 

Waarschijnlijk zijn deze overschotten in feite te classificeren als uitingen van 

suburbanisatie. Koch schrijft deze ontwikkeling toe aan de snelle toename van 

het aantal woningen van relatief hoge kwaliteit in deze suburbane gordel. 

Figuur 4. Belangrijkste stromen pensioenmigranten, 1966-1971, 

Bron: Law/Warnes (1981, 45). 

De beperkte cijfers voor Frankrijk lenen zich niet voor het geven van een 
overzicht van het nationale of regionale patroon van migratie naar richting. 
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Een algemene trend van vertrekoverschotten uit de agglomeraties gericht op 

de landelijke gebieden en de kusten, valt evenwel ook in Frankrijk waar te 

nemen (Cribier 1975). Tevens wordt door Cribier gewezen op het voorkomen 

van vestigingszones rond de grotere steden. In tegenstelling tot bij Koch 

(1975) wordt deze ontwikkeling echter in verband gebracht met het verschijn

sel van retour-migratie. Cribier (1975, 367) stelt: 'Around each city there is 

a zone of retirement which concides partly with the zone of origin of its 

population'. Zij voegt hier nog aan toe, dat de uitgestrektheid van deze zones 

niet afhankelijk is van het inwonertal van de stad, dit in tegenstelling tot 

andere zones van stedelijke invloed. Per regio treden binnen Frankrijk aan

zienlijke verschillen op. In het westen en het zuidwesten zijn de vestigings

zones rond de steden veel minder uitgestrekt dan bijvoorbeeld in het noord

oosten van Frankrijk. Voor Parijs moet in dit verband een uitzondering wor

den gemaakt, aangezien feitelijk heel Frankrijk als vestigingszone geldt voor 

de pensioenmigrant uit die metropool. 

Op een algemeen aspect, samenhangend met de richting van de migratie, 

wordt hier tenslotte nog gewezen. Bedoeld is de afstand waarover men mi

greert . Uit diverse studies over pensioenmigratie, dan wel migratie van ou

deren blijkt, dat een toename van de afstand van de migratie niet zonder 

meer leidt tot een afname van de intensiteit. Zo migreert in de Bondsrepubliek 

Duitsland 45% van alle migranten van 65 jaar en ouder over een afstand van 

niet meer dan 75 km, 22,7% tussen de 75 en 200 km en maar liefst 32,3% over 

een afstand van meer dan 200 km. (Koch 1975) Aan de hand van de gegevens 

over pensioenmigratie uit Parijs valt het aantal migranten, dat over meer dan 

500 km migreert, te schatten op minimaal 40% (Cribier, 1975). Karn (1977) 

leidt uit volkstellingsgegevens in Engeland af, dat het aantal ouderen bij een 

interregionale migratie in vergelijking tot andere leeftijdsgroepen bij een 

afstand over 75 km sterker vertegenwoordigd is: 31,7% tegen 25,3% voor alle 

leeftijdsgroepen. Voorts haalt Wiseman (1978) nog een studie van Catau (1978) 

aan, waarin deze wijst op de relatief geringe betekenis van de factor afstand 

in de studie over de migratie van ouderen naar St. Petersburg, Florida. Een 

mogelijke oorzaak voor deze toch opvallende afwijking van een meer algemeen 

patroon van afnemende migratie over grotere afstand kan gelegen zijn in het 

unieke karakter van bepaalde vestigingsgebieden. Deze bezitten een aantal 

kwaliteiten waarvoor de migrant bewust kiest, nu de voorwaarde van een 

woonplaats op relatief korte afstand van het werk is weggevallen. De even

tuele noodzaak van een migratie over grotere afstand speelt kennelijk geen al 
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te grote rol. 

Karn (1977) laat in dit verband overigens ook een ander geluid horen. 

Zij stelt, dat de gepensioneerde primair kiest voor een migratie over korte af

stand, in principe naar de 'nearest retirement region'. Mogelijk dat de trek 

vanoudsher naar de kust verantwoordelijk is voor de relatief korte afstand 

waarover de gepensioneerden in Engeland migreren. Overigens zwakt zij haar 

uitspraak af wanneer zij constateert, dat het Zuidwesten van Engeland mi

granten ontvangt vanuit verschillende gebieden, waaronder een aanzienlijk 

deel uit gebieden op grotere afstand gelegen. 

I I .2 .3 . Samenstelling. 

In afwijking van de vorige paragraaf worden in deze paragraaf de vier landen 

niet meer afzonderlijk beschreven. Als gevolg van de gebruikte regionale 

indelingen per land is de mogelijkheid tot regionale vergelijking wat betreft de 

samenstelling nog beperkter dan bij de richting. Daarnaast is de dominantie 

van de angelsaksische literatuur, als het gaat om de samenstelling, nog 

nadrukkelijker. 

- geslacht -

Of de factor geslacht invloed uitoefent op de selectiviteit bij pensioenmigratie 

is niet eenvoudig te beantwoorden. De buitenlandse literatuur laat ons daar

over min of meer in het ongewisse. Aan de selectiviteit naar geslacht wordt 

slechts beperkt aandacht besteed en dat niet alleen: de eensgezindheid onder 

de onderzoekers is ver te zoeken, Koch (1975) meldt een oververtegenwoordi

ging van vrouwen. Rogers (1974) daarentegen memoreert een onderzoek van 

Kaplan (1974) , waarin een selectiviteit naar geslacht wordt ontkend. Ook Che-

van/Fisher (1979), zich beroepend op volkstellingsgegevens in de Verenigde 

Staten uit 1970, achten de betekenis van de factor geslacht vrij gering. Voor 

zover zich bij pensioenmigratie verschillen voordoen tussen mannen en vrou

wen lijkt het niet aannemelijk, dat deze primair aan de factor geslacht moeten 

worden toegeschreven (Havighurst/Albrecht 1953, Rogers 1974). Golant (1972) 

constateert in een van de eerste uitvoerige geografische studies over mobi

liteit van ouderen een zekere oververtegenwoordiging van vrouwen in de 

binnenlandse migratie in Canada, maar voegt daar onmiddellijk aan toe, dat 

deze oververtegenwoordiging naar alle waarschijnlijkheid 'reflects the different 

living arrangements of the elderly female widow' (1972, 58). Hij wijst in dit 
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verband verder op de factor burgelijke staat. 

- burgerlijke staat -

Wanneer vervolgens wordt gekeken naar de samenstelling naar burgerlijke 

staat dan lopen in de buitenlandse literatuur de meningen hierover op het 

eerste oog ook uiteen. Een onderscheid naar de afstand waarover wordt gemi

greerd brengt echter uitkomst. Over relatief korte afstand overheersen bij 

migratie van ouderen of bij pensioenmigratie de niet (meer) gehuwden (Havig-

hurst/Albrecht 1953, Goldscheider 1966, Golant 1972). Naarmate de afstand 

toeneemt gaan evenwel de echtparen domineren (Koch 1975, Wiseman 1979). 

Karn (1977) meldt in haar studie dat ruim 75% van de pensioenmigranten 

gehuwd is. 

Behalve het al dan niet gehuwd zijn, blijkt ook de vroegere gezins

samenstelling van de gehuwden een factor van belang. Uit meerdere onderzoe

ken (o.a. Karn 1977, Law/Warnes 1980) komt naar voren, dat echtparen 

zonder kinderen of met slechts een of twee kinderen onder pensioenmigranten 

oververtegenwoordigd zijn. 

- sociaal-economische status -

Vrij uitvoerig wordt in de buitenlandse literatuur aandacht besteed aan de 

factor sociaal-economische status. Pensioenmigranten blijken in sterke mate 

afkomstig te zijn uit de hogere sociale klasse (Cribier 1975, Koch 1975). 

Indien echter sociaal-economische status wordt geïndiceerd door het inkomen 

of het opleidingsniveau, dan zijn de opvattingen niet gelijkluidend. Een aantal 

auteurs (o.a. Goldscheider e.a. 1966, Golant 1972, Virden 1974) meldt, dat de 

lagere inkomensgroepen sterker vertegenwoordigd zijn onder de pensioenmi

granten. Anderen (o.a. Manley 1954, Goldstein 1967, Barsby/Cox 1972) 

daarentegen beweren het tegengestelde. Tenslotte komt Cebula (1974) tot de 

conclusie dat de factor inkomen nauwelijks van invloed is . 

Evenals bij de factor burgerlijke staat brengt een uitsplitsing naar de 

afstand waarover wordt gemigreerd opheldering. De uitspraken van bovenge

noemde auteurs laten zich zeer wel inpassen in een tweedeling naar afstand. 

De korte afstandsmigratie wordt gedomineerd door migranten uit de lagere 

inkomensgroepen, terwijl de hogere inkomensgroepen meer migreren over 

langere afstand. De oververtegenwoordiging van de lagere inkomensgroepen, 
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waar Goldscheider, Golant en Virden op wijzen, is een uitkomst, ontleend aan 

studies over intraregionale en vooral intra-urbane migratie. De uitspraken 

over hogere inkomensgroepen van o.a. Manley, Goldstein, Barsby/Cox hebben 

vooral betrekking op migratie over relatief grotere afstand. Voor het oplei

dingsniveau is van een vergelijkbare situatie sprake. De lager opgeleide is 

sterker vertegenwoordigd bij de intraregionale migratie. Voor de migratie over 

relatief langere afstand geldt het omgekeerde. 

I I .3 . Pensioenmigratie in Nederland. 

Een beschrijving van de pensioenmigratie naar omvang, richting en samenstel

ling kan gebeuren op basis van C.B.S. gegevens. In de lopende migratiepu-

blicatie van het C.B.S. is de voor dit onderzoek relevante leeftijdsgroep 

echter niet afzonderlijk onderscheiden. Op verzoek is door het C.B.S. een 

extra bewerking uitgevoerd van de binnenlandse migratie voor een drietal 

jaren, nl. 1974-1976. Daardoor kwamen voor de leeftijdsgroep 60 - 69 jaar, 

per jaar en per economisch-geografisch gebied gegevens beschikbaar over hun 

geslacht en positie in het huishouden. Wat betreft de richting van de migratie 

van deze populatie zijn de gegevens gegroepeerd per provincie van herkomst, 

respectievelijk bestemming. Met deze informatie wordt een beschrijving van de 

migratie in een meer directe samenhang met het (officiële) tijdstip van pen

sionering mogelijk. 

I I . 3 .1 . Omvang. 

De omvang van de binnenlandse migratie in Nederland per leeftijdsklasse is af 

te lezen uit tabel 2. De reeds gememoreerde honkvastheid bij ouderen komt in 

de cijfers nadrukkelijk tot uiting. Maar ook de relatieve toename van de 

migratie rond de pensioenleeftijd. In de groep 65-69 jaar migreert jaarlijks in 

de periode 1974-1976 iets minder dan 20 loo, hetgeen overeenkomt met ca. 

9000 personen. Aangenomen mag worden dat ook een niet gering gedeelte van 

de migratie in de leeftijdsklasse 60-64 samenhangt met een vervroegd (voor de 

officiële pensioenleeftijd) terugtreden uit het arbeidsproces, dan wel met een 

anticiperen op een naderende pensionering. 

Tussen de gemeenten in Nederland migreerden in de periode 1974-1976 

31.563 personen in de leeftijd van 65-69 jaar en 33.782 van 60-64 jaar. Re

latief komt dit neer op een gemiddelde jaarlijkse migratie in die periode van 
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respectieveli jk 20,3 /oo en 18,9 /oo . 

Tabel 2. Binnenlandse migratie in Nederland tu s sen economisch-geografische 

gebieden, naar leeftijd, 1974-1976. 

Leeftijdsklasse 

0 - 1 4 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 39 
40 - 49 
50 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70+ 

Absoluut 

359.944 
200.351 
371.216 
289.409 
235.356 

99.660 
68.073 
29.104 
27.136 
55.204 

Gemiddeld pe r jaar p e r 1000 
van de bevolking 

34,9 
56,5 

108,9 
80,8 
44,0 
21,8 
16,5 
16,3 
17,6 
19,0 

Bron: C . B . S . 

De summiere beschri jving van de omvang van de pensioenmigratie op nationaal 

niveau behoeft een aanvul l ing, t e r i l lustrat ie van de bes taande regionale 

different iat ie . Reeds in he t inleidende hoofdstuk is op regionale verschi l len in 

de part ic ipat ie aan de pensioenmigratie gewezen. Dat in Nederland inderdaad 

sp rake is van een regionale differentiat ie, ook ten opzichte van andere leef

t i jdsgroepen, wordt onders t eund door de variatiecoëfficiënten voor v e r t r e k en 

vest iging p e r provincie en p e r economisch-geografisch gebied. 

Tabel 3 . Variatiecoëfficiënten voor vest iging en v e r t r e k in Nederland, 

pe r provincie en p e r economisch geografisch gebied , naar leef

tijd, 1974-1976. 

leeftijd 

0-64 jaar 

65+ 

65-69 

Provincies 

vest iging 

49,6 

48,6 

44,2 

ve r t ek 

61,1 

88,3 

97,7 

Economisch-geografisch gebied 

vest iging 

68,1 

74,7 

71,4 

v e r t r e k 

108,7 

177,3 

188,1 

De aanzienlijk hogere variatiecoëfficiënten bij het v e r t r e k van 65-p lussers 

maar vooral voor de groep van 65-69 jaar , vormt een aanwijzing dat in een 
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beperkt aantal gebieden een sterkere neiging tot vertrek bestaat. Een soort

gelijke conclusie kan niet getrokken worden voor de vestiging. Daarentegen 

valt wel een duidelijke voorkeur te bespeuren voor vestiging in minder dicht 

bevolkte, landelijke gebieden. Behalve dat het relatieve aandeel van de drie 

grote steden in het vertrek (inleiding blz. 12) in deze richting wijst, blijkt dit 

ook uit de relatieve migratiesaldi per provincie in ds periode 1974-1976 

(tabel 4). 

Tabel 4. Relat ieve ' provinciale migratiesaldi voor de leeftijdsklasse 
65-69 jaar, 1974-1976. 

Groningen 

Friesland 

Drenthe 

Overijssel 

Gelderland 

Utrecht 

- 0,2 

25,3 

35,4 

18,8 

17,7 

4,0 

Noord-Holland 

Zuid-Holland 

Zeeland 

Noord-Brabant 

Limburg 

- 27,7 

- 16,7 

20,6 

19,0 

5,7 

+) Per 1000 van de leeftijdsgroep 65-69 jaar op 31-12-1976. 

Bron: C.B.S. 

Aanvullend verschaft figuur 5 ons inzicht in de onderlinge verhouding tussen 

inter- en intraprovinciale migratie. Het blijkt, dat de provincies in deze zeer 

verschillende beelden opleveren. Allereerst is een tweetal clusters te onder

scheiden, die sterk tegengesteld aan elkaar zijn. Dat zijn de beide westelijke 

provincies, met in de interprovinciale migratie zeer lage vestigings- en zeer 

hoge vertrekaandelen, en Friesland en Noord-Brabant waar zich het omge

keerde voordoet. Wat het intraprovinciale aandeel betreft, zijn ze, ondanks 

grote absolute verschillen, min of meer vergelijkbaar. Het toch nog aanzien

lijke aandeel van de intraprovinciale migratie in Noord- en Zuid-Holland is 

mogelijk een gevolg van de suburbanisatie in de pensioenraigratie. Vervolgens 

is een viertal provincies: Overijssel, Gelderland, Utrecht en Zeeland in één 

groep onder te brengen. Zij bezitten een iets hoger vestigingsaandeel dan 

Friesland en Noord-Brabant, maar ook een duidelijk hoger vertrekaandeel. Tot 

slot nog een paar uitschieters. Dit is primair Drenthe met relatief het hoogste 

vestigingsaandeel en tevens het laagste aandeel in de intraprovinciale migratie 

en voorts de provincies Groningen en Limburg, beide met een hoog aandeel in 

de intraprovinciale migratie en in de migratie met andere provincies relatief 

lage vertrek- en vestigingsaandelen. Gezien de geringe uitwisseling met 
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andere provincies zijn de laatste twee in het migratiepatroon min of meer 

'autonoom'. 

Figuur 5, Procentuele verdeling van de inter- en intraprovinciale migratie 
voor de leeftijdsklasse 65-59 jaar, 1974-1976, 

Naast deze beschrijving met migratiecijfers, ontleend aan de statistiek binnen

landse migratie, is ook nog met een indirecte methode de ontwikkeling van 

vestiging en vertrek in de pensioenmigratie benaderd. De reden hiervoor is 

de vraag of de in figuur 5 gebruikte migratiecijfers, welke op een vrij korte 

periode van drie jaar betrekking hebben, afhankelijk zijn geweest van con

juncturele omstandigheden. Gedurende een tienjarige periode, 1964-1973, is de 

ontwikkeling van de leef tij dscohort 55-59 jaar op 1 januari 1964 gevolgd. 

Landelijk is deze cohort in genoemde periode met 14,6% afgenomen. Afwijkin

gen per provincie ten opzichte van dit gemiddelde zouden voor rekening 

komen van de migratie, wanneer wordt afgezien van regionale verschillen in 
8) de sterfte . Een geringere afname is het gevolg van een vestigingsoverschot. 

Op deze wijze blijkt, dat een ten opzichte van het nationale gemiddelde ster-
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kere afname van de leef tij dscohort 55-59 kenmerkend is voor Noord- en Zuid-

Holland met respectievelijk -18,4% en -17,5%. In de meer landelijke provincies 

is de afname het geringst: Drenthe (-5,4%), Zeeland (-8,3%) en Friesland 

(-9,3%). Ook in Gelderland (-9,6%) is deze afname relatief gering. 

I I .3 .2 . Richting. 

In de vorige paragraaf is reeds duidelijk geworden, dat in het ruimtelijk 

patroon van de pensioenmigratie regionaal aanzienlijke verschillen optreden. 

Het meest uitgesproken geldt dit voor de ruimtelijke concentratie naar ver

trek; de vestiging is regelmatiger over het land verspreid. Een analyse van 

de pensioenmigratie naar richting levert een belangrijke aanvulling op die 

cijfers. Op deze wijze wordt het mogelijk de onderlinge verwevenheid tussen 

regio's tot uitdrukking te brengen. 

Tabel 5. Vestiging en vertrek naar provincie van herkomst c.q. bestemming, 
voor de leeftijdsklasse 65-69 jaar, 1974-1976. 

Vertrek 

Gr. 
Fr. 
Dr. 
Ov. 
Gld. 
Utr. 
N.H. 
Z.H. 
Z. 
N.Br. 
L. 

ïot. 

Saldi 

vestiging 

Gr. 

1016 
57 
169 
32 
26 
32 
118 
93 
7 
14 
2 

1566 

-4 

Fr. 

88 
1077 
59 
76 
77 
75 
435 
222 
11 
13 
14 

2147 

+5Ô7 

Dr. 

223 
68 
384 
95 
55 
58 
294 
240 
14 
17 
11 

14*9 

+535 

Ov. 

47 
66 
102 
847 
245 
93 
524 
273 
18 
34 
16 

2265 

+6Ô8 

Gld. 

39 
70 
71 
263 
1800 
302 
679 
716 
33 
160 
92 

4225 

+1064 

Utr. 

25 
29 
24 
32 
196 
853 
477 
395 
18 
71 
22 

2142 

+126 

N.H. 

54 
91 
48 
96 
160 
185 
3083 
387 
25 
102 
50 

4281 

-2576 

Z.H. 

41 
61 
43 
75 
239 
208 
542 
4291 
116 
213 
67 

5896 

-2106 

Z. 
6 
8 
6 
8 
30 
25 
111 
363 
444 
74 
11 

1006 

+314 

N.Br. 

22 
24 
14 
38 
249 
141 
423 
874 
83 

2173 
122 

4163 

+1173 

L. 

9 
9 
4 
15 
84 
44 
171 
148 
3 

119 
1260 

1066 

+ Ж 

Tot. 

157Ô 
1560 
924 
1577 
3161 
2016 
6857 
8002 
772 
2990 
1667 

31096 

Bron: C.B.S. 

Deze absolute cijfers maken duidelijk dat voor de twee vertrekprovincies bij 

uitstek, Noord- en Zuid-Holland, de belangrijkste vestigingsprovincies res 

pectievelijk Gelderland en Noord-Brabant zijn. Hiermee wijkt de groep 65-69 

jaar niet af van het algemene migratiepatroon in die provincies. Opvallend is 

echter het grote aandeel in het vertrek uit Noord-Holland naar de voor Neder

landse begrippen op grote afstand gelegen provincies als Friesland, Drenthe 

en Overijssel, tezamen 33,2%. Voor Zuid-Holland is dit aandeel 19,8%. Dit is te 

meer opvallend daar de vergelijkbare percentages voor het vertrek van alle 
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leeftijdsklassen over dezelfde periode aanzienlijk lager zijn, namelijk uit 

Noord-Holland ca. 16,5% en uit Zuid-Holland ongeveer 12%. Deze percentages 

zijn indirect een indicatie voor de veronderstelling dat de pensioenmigratie 

minder afstandsgevoelig is , hetgeen in overeenstemming is met bevindingen uit 

de buitenlandse literatuur. Ook kan men zich afvragen of het hoge vertrek-

aandeel naar de genoemde drie noordelijke provincies niet gedeeltelijk voor 

rekening komt van een retourmigratie. Migratiestatistieken verschaffen hier

omtrent geen duidelijkheid. Informatie uit de volkstelling 1971 over de ves

tiging van hoofden van huishoudens na 1969 resp. tussen 1965-1969 in de 

provincie van geboorte voor resp. de leeftijdsgroepen 65-69 en 67-70 jaar op 

het tijdstip van de volkstelling rechtvaardigt, althans voor de provincie 
9) 

Drenthe en Overijssel, de veronderstelling omtrent de retourmigratie 
Een blik op de vestiging per provincie wijst uit dat de migratie naar 

herkomst sterk wordt gedomineerd door de twee westelijke provincies. Zij 

nemen een groot deel van de vestigingen voor hun rekening; van 50% tot 65%. 

Uitzonderingen hierop vormen de provincie Groningen met 'slechts' 38% van de 

vestigingen afkomstig uit Noord- en Zuid-Holland en de provincie Zeeland met 

niet minder dan 75%. 

Als aanvulling op de in tabel 5 gegeven beschrijving van de migratiestromen 

tussen de provincies is in een tweetal kartogrammen (figuur 6) de relatieve 

invloed van de in- en uit-migratie op de bestemmingsprovincies grafisch 

weergegeven. Voor de cijfers, waaruit beide kartogrammen zijn samengesteld, 

wordt verwezen naar bijlage 1. Door de uitgaande migratiestromen per provin

cie te relateren aan de intraprovinciale migratie van elk van de overige pro

vincies, krijgt men een indruk van de relatieve invloed van die uitgaande 

stromen op de bestemmingsprovincies. Zo is de relatieve invloed van de 

uitgaande stroom van Groningen naar Friesland 0,082 (88/1077). 

Op soortgelijke wijze is de relatieve invloed van alle inkomende migra

tiestromen in iedere bestemmingsprovincie berekend door deze te relateren aan 

de intraprovinciale migratie van die provincie. Dit betekent dat bijvoorbeeld 

de inkomende stroom in Gelderland met de grootste relatieve invloed (0,389! 

716/1800) afkomstig is uit Zuid-Holland. 

Figuur 6-a laat zien dat voor de meeste provincies de uitgaande stroom 

met de grootste invloed naar een bestemmingsprovincie gericht is op de aan

grenzende provincie. Tevens valt op dat die uitgaande stromen qua richting 
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een buitenwaartse - een meer naar de periferie van ons land gerichte - trend 

bezitten. Geen van de stromen is naar het westen gericht, laat staan dat de 

bestemming Noord- of Zuid-Holland i s . De provincie Drenthe neemt een aparte 

positie in. Maar liefst vanuit vier provincies eindigt de stroom met de grootste 

relatieve invloed in Drenthe. 

Figuur 6. Interprovinciale migratiestromen, leeftijdsklasse 65-69 jaar, 
1974-1976. 

Relatieve invloed Relatieve invloed 
van vertrek op bestem- vestiging op bestem 
mingsprovincies mingsprovincies 

In figuur 6-b spreekt de positie van de twee westelijke provincies voor 

zich. Zowel de belangrijkste als de tweede inkomende migratiestroom zijn, 

uitgezonderd voor Groningen waar de belangrijkste stroom uit Drenthe komt, 

afkomstig uit de twee meest ge-urbaniseerde en geïndustrialiseerde provincies. 

Deze dominantie geldt ongeacht de ligging van de bestemmingsprovincies ten 

opzichte van Noord- of Zuid-Holland. Als zodanig ondersteunt dit weer de 
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veronderstelling over de geringere betekenis van de factor afstand bij pen

sioenmigratie, waarop in de buitenlandse literatuur is gewezen. 

I I .3 .3 . Samenstelling. 

In de inleiding tot dit hoofdstuk is reeds geconstateerd dat migranten geen 

willekeurige selectie vormen. De kans op een migratie is sterk wisselend. Een 

beschrijving naar geslacht, burgerlijke staat c .q. gezinsverband en sociaal-

economische status moet duidelijk maken of op basis van deze variabelen in 

Nederland gesproken kan worden van selectiviteit in de pensioenmigratie. 

Voor het ontbreken van de variabele leeftijd in dit verband is in paragraaf 

II. 1. een motivering gegeven. 

- Geslacht -

Absoluut gezien overtreffen in de periode 1974-1976 de vrouwelijke migranten 

(16.552) in de leeftijd van 65-69 jaar de mannen (15.011). In de leeftijds

klasse 60-64 jaar is het verschil absoluut nog groter: 18.342 vrouwen tegen 

15.440 mannen. Maar uitgedrukt in een percentage van de totale vrouwelijke, 

respectievelijk mannelijke bevolking van 65-69 jaar in die periode, blijken 

meer mannen (2,16%) dan vrouwen (1,93%) te migreren. Bij de 60 tot 64-jari-

gen zijn de vrouwelijke migranten echter ook relatief in de meerderheid: 1,93% 

tegen 1,85%. Misschien is dit toe te schrijven aan het feit dat de leeftijd van 

de vrouw bij de gehuwde persioenmigranten in het algemeen iets lager is . Als 

aanvulling op deze globale cijfers is in figuur 7 de migratie naar geslacht en 

leeftijd voor de periode 1974-1976 weergegeven. 

Figuur 7. Gemiddelde jaarlijkse binnenlandse migratie per 1000 van de bevol
king, naar geslacht en leeftijd, 1974-1976. 

Bron: C.B.S. 

Mtijd 60 61 f.2 63 6« 65 66 «7 
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Het is opval lend, dat in de b innenlandse migratie van 60-69 jar igen na een 

aanvankelijk ger ing vrouwenoverschot bij het bere iken van de officiële p e n 

sioenleeftijd een groot mannenoverschot op t r eed t . Dit geldt voor de vijfen

zes t ig- en zesenzest ig jar igen. Toch ligt het niet voor de hand dit verschi l 

primair toe te schri jven aan de selectiviteit naa r ges lacht . In de bui tenlandse 

l i t e ra tuur zijn hieromtrent twijfels geuit (zie b lz . 30) . Wel is he t denkbaar dat 

de man voor he t tijdstip van pensioner ing in s t e r k e r e mate dan de vrouw 

gebonden is aan de officiële pens ioengrens . Bij vrouwen is veelal sp rake van 

een g ro te re spre iding in de leeftijd ten aanzien van het t i jdstip van pens io

n e r i n g . In 1971 oefende nog 74% van de mannen in de leeftijd van 60-64 jaar 

een beroep uit tegen 12% bij de vrouw. Dit ve rk laa r t mogelijk het vrij 

constante niveau in de migratie bij d e v rouwen , terwijl bij de mannen sp rake 

is van een vrij aanzienlijke toename. 

Het moge duidelijk zijn da t , ondanks de versch i l len , aan de be tekenis 

van de factor geslacht voor de selectiviteit in de pensioenmigratie niet te 

zwaar moet worden get i ld . 

Als aanvulling op de selectiviteit naar geslacht nog een kan t teken ing over een 

mogelijke samenhang met de afstand waarover men migreert (tabel 7 ) . Hierbij 

is aangenomen, dat het onderscheid tussen i n t r a - en interprovinciale migratie 

een aanwijzing vormt voor de afs tand van de migrat ie . Bovendien zijn voor 

een zo goed mogelijke vergelijking ui ts lu i tend de afzonderlijk gemigreerden in 

beschouwing genomen. 

Tabel 7. Relatieve omvang van de i n t r a - en in terregionale migratie van afzon
derlijk gemigreerde mannen en vrouwen, voor de leefti jdsklasse 65-69 
j aa r , 1974-1976. 

Provincie 

Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
N-Holland 
Z-Holland 
Zeeland 
N-Brabant 
Limburg 

Mannen 

in t ra 
% 

40,0 
41,1 
20,3 

35,7 
36,5 
27,2 
45,0 
46,6 
33,7 
51,3 
62,1 

in te r 
% 

51,2 
58,9 
79,8 
64,3 
63,5 
72,8 
55,0 
53,4 
66,3 
48,7 
37,9 

Vrouwen 

in t ra 
% 

46.7 
41,8 
20,7 
31,0 
30,8 
25,1 
37,7 
47,4 
35,9 
46,0 
56,3 

in te r 
% 

53.3 
58,2 
79,3 
69,0 
69,2 
74,9 
62,3 
52,6 
64,1 
54,0 
43,7 

Bron: C . B . S . 
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De cijfers tonen aan dat het aandeel van de mannen in de intraprovinciale 

migratie, dus in het algemeen voor de migratie over kortere afstand, in maar 

liefst zeven provincies hoger is dan bij de vrouwen. Dit resultaat is nogal 

opmerkelijk en vormt geenszins een ondersteuning voor de in de migratielite

ratuur algemeen voorkomende veronderstelling, dat afzonderlijk migrerende 

vrouwen zich meer verplaatsen over korte afstand. 

Niet uitgesloten mag worden dat de gevonden dominantie verdwijnt wanneer de 

burgerlijke staat in beschouwing wordt genomen. In de volgende paragraaf 

wordt hier op teruggekomen. 

- Burgerlijke staat en gezinsverband -

Voor een nauwkeurige beschrijving van de selectiviteit naar burgerlijke staat 

in de pensioenmigratie ontbreken de gegevens . Het C.B.S. hanteert in zijn 

migratiestatistieken primair het onderscheid naar gezinsverband, met als 

categorieën: gezinshoofden, gezinsleden en afzonderlijk migrerende personen. 

Deze categorieën vallen evenwel niet zonder meer samen met een indeling in 

gehuwden en ongehuwden. Dit is het gevolg van de wijze van registratie. Een 

gezinshoofd wordt alleen als zodanig geteld, indien hij/zij met het gezin 

migreert. Migreert hij/zij alleen dan wordt het gezinshoofd bij de categorie 

afzonderlijk migrerende personen geteld, hetgeen tot een overschatting van 

deze groep leidt. De veronderstelling van Ter Heide (1965) dat deze over

schatting van het aantal afzonderlijk migrerenden c.q. onderschatting van de 

categorie gezinshoofden beperkt blijft, is te optimistisch geweest. Schwarz 

(1969) toont voor de Westduitse deelstaat Nordrhein-Westfalen aan, dat ieder 

derde gezin niet gezamenlijk maar gescheiden migreert. Ook in Nederland is 

de verstoring niet onaanzienlijk. In de jaren 1974-1976 is ca. 28% van de 

afzonderlijk geregistreerde migranten gehuwd. 

Een globale indruk van de betekenis van de variabele burgerlijke staat per 

leeftijdsjaar valt af te lezen uit de concentratiegetallen (tabel 8) . In deze 

tabel is het aandeel migranten per leeftijdsjaar gerelateerd aan het totaal 

aantal migranten in de leeftijdsklasse 60-69 jaar, vergeleken met de bevolking 

per leeftijdsjaar in verhouding tot de totale bevolking in genoemde leeftijds

klasse. Een uitkomst groter dan 100 betekent, dat het aandeel van de 
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migranten groter is dan op grond van het aandeel in de bevolking mocht 

worden verwacht. 

Tabel 8. Concentratiegetallen voor migranten naar burgerlijke staat, per 
leeftijdsjaar, 1974-1976. 

leeftijd 

éo 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

ongehuwd 

108 
93 
92 
90 
98 

138 
104 

92 
92 
93 

gehuwd 

99 
97 
94 
97 

101 
126 
106 
96 
90 
94 

weduwstaat/gescheiden 

108 
108 
101 

95 
98 

106 
100 
101 
96 
92 

Bron: C.B.S. 

Voor de gehuwden en ongehuwden blijft de migratiefrequentie voor de 

meeste leeftijdsjaren achter in verhouding tot het aandeel in de bevolking. 

Een tweetal leeftijdsjaren, 65 en 66, springt er bij beide categorieën duidelijk 

uit. De concentratiegetallen liggen voor de vijfenzestigjarigen ver boven het

geen mocht worden verwacht op grond van het aandeel in de bevolking. In 

mindere mate geldt dit ook voor de groep van 66 jaar. Aangezien de stijging 

bij de ongehuwden het grootst is zou hieruit kunnen worden afgeleid dat 

pensioenmigratie in sterkere mate bij deze groep voorkomt. Hier tegenover 

staat dat in de leeftijdsklasse 65-69 jaar het aantal migrerende gezinnen in 

vergelijking met het totaal aantal migrerende eenheden (gezinnen en alleen-

migrerenden) veel groter is in de periode 1974-1976. Maar liefst 42,1% bestaat 

uit gezinnen, hetgeen aanzienlijk hoger is dan het vergelijkbare percentage 

(27,3%) van de migrerende gezinnen onder de migrerende eenheden in de 

totale bevolking in de periode 1974-1976. 

Tabel 9 geeft inzicht in de verdeling van migranten rond hun pensioen

leeftijd naar gezinsverband, geslacht en leeftijd. Ook hier valt een sterke 

toename van de migratiefrequentie te constateren bij het bereiken van de 

officiële pensioengerechtigde leeftijd, in het bijzonder voor de gezinshoofden. 

Rekening houdend met het feit dat het aantal gehuwden in de groep afzonder

lijk gemigreerden vrij groot is, bestaat er voldoende reden om te concluderen 

dat de pensioenmigratie selectief is ten gunste van gezinnen c.q. gehuwden. 
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Tabel 9. Absoluut aantal migranten naar gezinsverband en geslacht per leef
tijdsjaar, 1974-1976. 

Leeftijd 

60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

Gezinshoofden 

m. 
2235 
2135 
2092 
2102 
2109 
2989 
2168 
1784 
1554 
1510 

vr. 
119 
109 
90 
81 
84 
70 
48 
66 
45 
50 

Afzonderlijk Migrerenden 

m. 
1030 
982 
915 
922 
912 
1254 
1025 
914 
943 
865 

vr. 
1574 
1591 
1613 
1511 
1627 
1918 
1784 
1875 
1786 
1776 

Bron: C.B.S. 

In de paragraaf over de omvang van de pensioenmigratie en in de paragraaf 

over de selectiviteit naar geslacht is de verdeling van de pensioenmigranten 

naar afstand beschreven, met behulp van een onderscheid tussen intra- en 

interprovinciale migratie. Een soortgelijke verdeling naar gezinsverband voor 

de leeftijdsklasse 65-69 jaar geeft tabel 10. Uit deze cijfers blijkt dat het 

aandeel van de gezinshoofden bij de intraprovinciale migratie in nagenoeg alle 

provincies lager is dan dat van de afzonderlijk gemigreerden. Alleen in Gro

ningen, Friesland en Utrecht zijn de verschillen te verwaarlozen. Het grotere 

aandeel van gezinshoofden bij migratie over relatief grotere afstand komt 

overeen met bevindingen in het buitenland. Pensioenmigratie wijkt nadruk

kelijk af van het algemeen veronderstelde patroon, waarin gezinnen overver

tegenwoordigd zijn bij migratie over kortere afstand. In bijlage 2 wordt dit 

meer algemene patroon voor een tweetal jaren, 1967 en 1975, cijfermatig 

aangetoond. 

Eerder is opgemerkt, dat mannelijke migranten naar verhouding meer over 

korte afstand migreren dan vrouwelijke. Nu blijkt dat gezinshoofden - nage

noeg uitsluitend mannen - juist achterblijven bij de korte afstandmigratie. De 

verklaring voor deze schijnbare tegenstelling moet gezocht worden in de 

beperking tot de groep afzonderlijk gemigreerden, waar het ging om de relatie 

geslacht en de afstand waarover men migreert. Indien echter de mannelijke 

gezinshoofden tezamen met de afzonderlijk gemigreerde mannen vergeleken 

worden met de afzonderlijk gemigreerde vrouwen, dan blijkt, dat verhou

dingsgewijs de man minder over korte afstand migreert dan de vrouw. 
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Tabel 10. Relatieve omvang van de i n t r a - en interprovincia le migrat ie, n a a r 
g e z i n s v e r b a n d , voor de leefti jdsklasse 65-69 j a a r , 1974-1976. 

Provincies 

Groningen 
Fries land 
D r e n t h e 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 

Gezinshoofden 

I n t r a 
% 

48,0 
40,1 
17,5 
24,5 
29,7 
25,7 
35,6 
40,4 
28,3 
37,0 
50,4 

I n t e r 
% 

52,0 
59,9 
82,5 
75,5 
70,3 
74,3 
64,4 
59,6 
71,7 
63,0 
49,6 

Afzonderlijk 
Gemigreerden 

I n t r a 
% 

47,5 
41,4 
20,6 
32,6 
32,8 
25,7 
40,3 
47,2 
35,1 
47,8 
58,6 

I n t e r 
% 

52,7 
58,7 
79,4 
67.4 
67,2 
74,3 
59,7 
52,8 
64,9 
52,2 
41,4 

B r o n : С . В . S . 

- Sociaal-economische s t a t u s -

De c o n s t a t e r i n g , dat de migrat iekans niet voor iedereen gelijk i s , is voor een 

niet onbelangri jk deel gebaseerd op de selectieve werking van de variabele 

sociaal economische s t a t u s . Dit geldt zowel bij migratie op grond van werkmo-

tieven als bij migratie op grond van woonfactoren. Bij migratie uit economi

sche overwegingen speelt vooral het beroep c . q . de opleiding als indicator 

van de sociaal-economische s t a t u s een ro l . In het algemeen geldt dat een 

hoger gekwalificeerde voor een daarbij p a s s e n d e functie gedwongen is zich 

meer te r i c h t e n op de nationale a r b e i d s m a r k t . Het aanvaarden van een hoger 

gekwalificeerde functie gaat dan ook vaker gepaard met migrat ie. Op de 

locale /regionale arbeidsmarkt zijn voor de lager gekwalificeerden veelal vol

doende mogelijkheden v o o r h a n d e n . Migratie is in mindere mate een noodzake

lijke voorwaarde. In feite b e t e k e n t een en a n d e r , dat de k a n s op migratie 

vanwege werkomstandigheden bij een hoger opgeleide aanzienlijk g r o t e r i s . Bij 

woonmigratie, waaronder vooral i n b e g r e p e n de s u b u r b a n i s a t i e , v indt eveneens 

een duidelijke selectie n a a r s t a t u s p l a a t s . Het zijn de middelbare en hogere 

inkomens, die over de mogelijkheden beschikken om n a a r 'bu i ten ' te m i g r e r e n . 

De veronders te l l ing dat de sociaal-economische s t a t u s ook een belangri jke 

factor is voor de pensioenmigrat ie, ligt voor de h a n d . Het meten van de i n -
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vloed van deze factor met data ontleend aan de statistiek van de binnenlandse 

migratie is echter niet mogelijk. Het beroep is de enige indicator van de 

sociaal-economische status die in de migratiestatistiek is opgenomen. Nog 

afgezien van de betrouwbaarheid ten aanzien van de registratie van deze 

indicator, werkt de invloed van de factor beroep in het geval van een pen

sioenmigratie slechts indirect. Denkbaar is dat de kans op een migratie mede 

afhankelijk is van het vóór het tijdstip van pensionering uitgeoefende beroep. 

Aangezien in de migratiestatistiek echter geen informatie is opgenomen over 

het beroep dat is uitgeoefend voorafgaand aan de pensionering, is de moge

lijke invloed van die factor niet te bepalen. 

De consequentie is dat men voor een analyse van de selectiviteit van de 

pensioenmigratie naar sociaal-economische status in Nederland aangewezen is 

op de volkstelling. Weliswaar bevat de volkstelling geen rechtstreekse migra-

tiegegevens, maar met de informatie over de periode van vestiging in de 

gemeente in samenhang met een aantal sociaal-economische indicatoren, kan 

toch een globale indruk worden verkregen van de selectiviteit naar sociaal-

economische status. Het gegeven 'periode van vestiging' in de gemeente uit de 

volkstelling 1971 is gekoppeld aan het inkomen en opleidingsniveau van de 

individueel gevestigde. Deze koppeling is uitgevoerd voor personen in de 

leeftijdsklasse 65-69 jaar (leeftijd gemeten op het moment van de telling 

28-2-1971), die ná 1969 in de huidige woongemeente zijn gevestigd en voor 

degenen in de leeftijdsgroep 65-69 jaar, maar reeds in de periode 1950-1954 

gevestigd in de huidige woongemeente. Aangenomen wordt dat voor de groep 

gevestigden ná 1969, het tijdstip van vestiging vrij redelijk aansluit bij het 

moment van pensionering. Voor de groep in de huidige woongemeente 

gevestigd in de periode 1950-1954 geldt, dat noch op het moment van pensio

nering noch in een ruime periode daarvoor een migratie heeft plaatsgevonden. 

De veronderstelling is dat beide groepen verschillende scores hebben op beide 

variabelen. Aangezien het hier een vestiging betreft gemeten op gemeenteni

veau, waardoor een reëele kans aanwezig is dat vestigingen over korte af

stand frequenter voorkomen, zou overeenkomstig de resultaten uit de buiten

landse literatuur bij de groep gevestigden ná 1969 de pensonen met 'lagere 

inkomens c.q. opleiding' moeten overheersen en dienovereenkomstig degenen 

met 'hogere inkomens c.q. opleiding' bij de groep gevestigden tussen 

1950-1954. 
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Rekening houdende met alle beperk ingen die inheren t zijn aan het gehan teerde 

cijfermateriaal, blijkt de veronders te lde relatie van relatief meer geves t igden 

met lagere inkomens c . q , opleidingen in de ves t ig ingsper iode ná 1969 ten 

opzichte van 1950-1954 ook uit dit cijfermateriaal (tabel 11) . De overgang naar 

relatief meer gevest igden met een hoger inkomen c . q , opleiding in de ves t i 

g ingsper iode 1950-1954 verloopt regelmatiger bij de mannelijke hoofden van 

huishoudens dan bij de al leenstaande v rouwen . 

Tabel 11. Absolute en relat ieve verdel ing van de leefti jdsklasse 65-69 jaar pe r 
28-2-1971, naar inkomen, opleiding en per iode van ves t ig ing pe r 
gemeente , alsmede naar geslacht en gez insve rband . +) 

Mannelijke hoofden van Huishoudens 

Inkomen. 

8000 
8000 -11999 
12000-15999 
16000-23999 

24000 

Opleiding. 

Basis niveau 
Lager niveau 
Middelbaar niveau 
semi)hoger niveau 

1950-1954 

ab s re l % 

1568 24,8 
1515 23,9 
1162 18,3 

986 15,6 
1102 17,4 
6333 100,0 

2125 40,0 
1294 24,4 

742 14,0 
1150 21,6 
5311 100,0 

na 1969 

ab s re l % 

1204 34,7 
737 21,3 
552 15,9 
482 13,9 
494 14,2 

3469 100,0 

1437 49,8 
674 23,3 
223 7,7 
553 19,2 

2887 100,0 

Alleenstaande vrouwen 

1950-1954 

ab s rel % 

1258 51,8 
644 26,5 
332 13,7 
131 5,4 
63 2,6 

2428 100,0 

1016 51,4 
523 26,5 
263 13,3 
173 8,8 

1975 100,0 

na 1969 

ab s re l % 

695 60,6 
240 20,9 
121 10,6 

51 4,4 
40 3,5 

1147 100,0 

64Ó èì .Ó 
212 20,9 
103 10,1 
61 6,0 

1016 100,0 

+ ) De beperk ing tot mannelijke hoofden van hu ishoudens en al leenstaande v r o u 
wen hang t samen met een voldoende celvull ing. 

Bron: Volkstelling 1971. 

I I . 4 . Samenvat t ing. 

Op bas is van secundai re b ronnen is in dit hoofdstuk een beschr i jv ing g e p r e 

sen tee rd van de migratie rond de pens ioengerecht igde leeftijd in Nederland 

naar omvang, r icht ing en samenstel l ing. Voorafgaande aan deze beschri jving 

is voor genoemde drie aspecten summier de ontwikkeling in enkele andere 

landen ge sche t s t . 
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- omvang -

Evenals in het buitenland valt in Nederland een relatieve toename te consta

teren van de migratie rond de pensioengerechtigde leeftijd. Bij een uitsplit

sing van deze migratie naar vertrek- en vestigingsprovincies treden vrij grote 

verschillen aan het licht. Noord- en Zuid-Holland zijn veruit de belangrijkste 

vertrekprovincies. Afgaande op het vestigingsaandeel in de totale inter- en 

intraprovinciale migratie (figuur 5) springen Drenthe en Overijssel en in iets 

mindere mate Friesland, Gelderland en Noord-Brabant eruit. 

- richting -

Vanuit Noord- en Zuid-Holland, de twee vertrekprovincies bij uitstek, richten 

zich de in absolute zin belangrijkste twee migratiestromen op Gelderland en 

Noord-Brabant. Echter ook op relatief grote afstand gelegen provincies, zoals 

Friesland en Drenthe, ontvangen belangrijke aantallen migranten uit het 

westen. Hierbij is een eerste aanwijzing gevonden voor de veronderstelling 

dat ook in Nederland pensioenmigratie minder afstandsgevoelig is. Op de 

vraag of met name de migratie naar het noorden als retourmigratie kan worden 

aangeduid, valt met de beschikbare cijfers geen afdoende antwoord te geven. 

Als aanvulling op de absolute cijfers is kartografisch (figuur 6) de 

relatieve invloed van de migratiestromen op de bestemmingsprovincies in beeld 

gebracht. Opnieuw blijkt de dominante positie van de twee westelijke provin

cies. Met uitzondering van Groningen zijn in relatieve zin de eerste en de 

tweede stroom voor iedere provincie afkomstig uit het westen. 

- samenstelling -

De invloed van de factor geslacht op de selectiviteit bij de migratie rond de 

pensioengerechtigde leeftijd is , voor zover aanwijsbaar, vrij gering. Bij de 

afzonderlijk migrerenden lijken mannen in vergelijking met vrouwen meer over 

korte afstand te migreren. 

De migratie van gehuwde gepensioneerden wijkt af van het algemene 

migratiepatroon, wanneer men kijkt naar de afstand waarover men migreert. 

In het algemeen nemen gezinnen vooral deel aan de korte-afstandsmigratie, 

maar onder pensioenmigranten komt de lange-afstandsmigratie het meest naar 

voren. 
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Inkomen en opleiding als indicatoren voor sociaal-economische status 

spelen een rol bij de selectiviteit, in die zin, dat degenen met een hogere 

status in grotere aantallen deelnemen aan de pensioenmigratie. Voorts is in de 

cijfers een aanwijzing te vinden dat de oververtegenwoordiging van migranten 

met een hogere status vooral geldt naarmate de afstand van de migratie 

toeneemt. 
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III. MIGRATIETHEORIE EN PENSIOENMIGRATIE. 

I I I . l . Inleiding. 

Tegen de achtergrond van een groeiende betekenis van de migratie als factor 

voor regionale bevolkingsspreiding en bevolkingsontwikkeling moet worden 

geconstateerd, dat de theorievorming over het migratieproces beperkt en 

weinig diepgaand is . In de aanhef van menige studie over migratie wordt de 

lezer geconfronteerd met deze of soortgelijke uitspraken. Zo stelt Lee (1966) 

dat na Ravenstein's 'Laws of Migration' talloze migratiestudies zijn versche

nen, zonder dat van een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de 

migratietheorie sprake is . Albrecht (1972, 7) is deze mening eveneens toege

daan. Hij stelt dat 'nur in wenigen Publikationen Ansätze zu theoretischen 

Aussagen versucht werden, die dann allerdings meist auch relativ unbedeut

sam zu sein pflegen'. Volgens hem is de betrokkenheid van uiteenlopende 

sociale disciplines een van de oorzaken. Nagenoeg iedere discipline benadert 

het verschijnsel migratie vanuit haar, van de andere discipline afwijkende, 

invalshoek. De sociologie richt haar belangstelling op onderzoek naar motieven 

voor migratie en de effecten daarvan op de gemeenschap in vertrek- en 

vestigingsgebieden. De economie is geïnteresseerd in de wisselwerking tussen 

migratie en arbeidsmarkt c .q. werkgelegenheid. De sociale geografie heeft 

zich vooral toegelegd op de analyse van ruimtelijke patronen naar herkomst en 

vestiging en de interactie tussen gebieden. Albrecht meent dat een en ander 

remmend heeft gewerkt op een cumulatieve integratie van aanzetten tot theo

rievorming. In soortgelijke bewoordingen uit zich Roseman (1971, 589) wan

neer hij wijst op een sterke verbrokkeling als gevolg van de 'variety of 

disciplinary viewpoints'. 

Ook het feit dat verschillende vormen van migratie die elk een eigen theore

tische aanpak vergen, zijn te onderscheiden, heeft er toe bijgedragen dat van 

een algemene migratietheorie nog geen sprake is . Zo vraagt een analyse van 

het verschijnsel residentiële migratie andere concepten dan een bestudering 

van arbeidsmigratie. Hierbij komt nog het probleem van de ruimtelijke schaal. 

Intra-stedelijke, inter-gewestelijke en internationale migratie, om slechts 

enkele schaalniveaus te noemen, vereisen ieder een eigen theoretische bena

dering juist als gevolg van het verschil in schaal. 

De vraag dringt zich op of dergelijke sombere geluiden ten aanzien van 
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de ontwikkeling van migratietheorieën terecht zijn. Gelukkig kan ook melding 

worden gemaakt van een aantal stappen in de goede richting, die het migra

tie-onderzoek ten goede komt. De mogelijk belangrijkste hiervan is het besef, 

dat voor het begrijpen van het migratieproces zogenaamde aggregaat-data over 

migratiepatronen te kort schieten. Bij deze werkwijze worden kenmerken van 

vertrek- en vestigingsgebieden gerelateerd aan migratiestromen. Alle op het 

graviteitsmodel gebaseerde migratiemodellen behoren hiertoe, evenals de 

zogenaamde 'push and pull' modellen. Aanvankelijk ging het daarbij vooral om 

economische kenmerken van vertrek- en vestigingsgebieden. Later zijn ook 

niet-economische kenmerken, waaronder woonfactoren, in deze modellen opge

nomen . 

Een groot bezwaar van deze werkwijze is dat de op theoretische gronden 

gekozen variabelen niet noodzakelijk die zijn, welke de individuele migrant in 

zijn beschouwing betrekt (Sarre 1972). Dit ondanks een veelal hoog statistisch 

verband tussen kenmerken van gebieden en migratiestromen. Achter dit 

bezwaar gaat in feite de problematiek van het meten op verschillende niveaus 

(multi-level analysis) en het hiermee samenhangende 'fallacy' probleem schuil. 

Er worden nogal eens conclusies getrokken terwijl de analyse-eenheid en de 

waarnemingseenheid niet aan elkaar gelijk zijn. In het geval dat de analyse-

eenheid kleiner is dan de waarnemingseenheid kan 'group fallacy' optreden. 

Een bijzondere vorm van 'group-fallacy' is de zogenoemde 'ecological fallacy'. 

In het migratieonderzoek doet zich deze laatste vorm regelmatig voor, wanneer 

aan de hand van factoren, waargenomen op gebiedsniveau, conclusies worden 

getrokken inzake het migratiegedrag op individueel niveau. 

Het zal duidelijk zijn dat bij gebruik van aggregaat-data geen beeld 

wordt verkregen van de wijze waarop het individu de voor migratie van 

belang zijnde omstandigheden beoordeelt. Het is juist de persoonlijke perceptie 

die veelal bepalend is voor het al dan niet optreden van migratie. Reeds in 

1955 heeft Rossi in zijn studie 'Why families move' hierop gewezen. Na hem 

hebben o.a. Wolpert (1965), Lee (1966), Brown/Moore (1970) en Morrissen 

(1973) ook het belang van de individuele gedragscomponent benadrukt 

De bewustwording, dat er bij de migratiebeslissing slechts sprake is van een 

relatieve keuzevrijheid van het individu door te wijzen op de condities, die 

van 'buiten af' op het individu afkomen, is een tweede stap (o.a. Hägerstrand 

1970, Robson 1975, Cortie/Ostendorf 1977). De marges waarbinnen de migra

tiebeslissing tot stand komt, worden in meer of mindere mate bepaald 
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door externe omstandigheden, waarop het individu veelal slechts beperkt 

invloed kan uitoefenen. Short (1977, 364) formuleerde de inperking van de 

keuzevrijheid als volgt: 'all decisions have to be made within a decision

making environment not necessarily structured by the individual household'. 

Genoemde en soortgelijke ontwikkelingen hebben weliswaar nog niet geleid tot 

een veelomvattende migratietheorie. Ze hebben daarentegen wel bijgedragen 

tot een meer realistische kijk op het migratieproces. Men kan zich overigens 

ook afvragen of een streven naar een min of meer algemene migratietheorie 

haalbaar is . Op zijn minst kan men hierover van mening verschillen. De grote 

verscheidenheid in het migratieproces naar omvang, duur, afstand, richting 

en oorzaak maakt het opstellen van zelfs een eenvoudige classificatie, als 

eerste stap op weg naar het ontwikkelen van een migratietheorie, nauwelijks 

mogelijk. Dit betekent dat men nog ver af staat van een algemene migratie

theorie, ondanks waardevolle aanzetten van o.a. Brown/Moore (1970), Hoff-

mann-Novotny (1970), Albrecht (1972) en Short (1977). 

Het onderhavige onderzoek naar de omstandigheden waaronder iemand rond 

zijn pensionering migreert, laat zich typeren als een vorm van residentiële 

migratie. Nadrukkelijk wordt niet gesproken van residentiële mobiliteit, een 

term die nogal eens gelijk gesteld wordt met intra-regionale migratie, d.w.z. 

een migratie over relatief korte afstand. Bij intra-regionale migratie over

heersen in het algemeen de woonfactoren en is de afstand van ondergeschikt 

belang. Als men afziet van de beperking voortkomend uit de relatieve keuze

vrijheid van het individu c.q. huishouden, dan bepalen in het geval van een 

pensioenmigratie de woning- en woonomgevingsfactoren eveneens de migratie

beslissing. Bij een pensioenmigratie kan echter de afstand waarover wordt 

gemigreerd vrij aanzienlijk variëren. 

Het gegeven, dat pensioenmigratie wordt opgevat als een vorm van residenti

ële migratie, vormt de leidraad bij de navolgende bespreking van een aantal 

relevante concepten ten behoeve van een nog op te stellen theoretisch kader. 

Hieraan kan worden toegevoegd dat ieder geval van een residentiële (pensi

oen) migratie wordt opgevat als de resultante van een besluitvormingsproces op 

individueel niveau. Kenmerken en gedragscomponenten, rationalisaties en 

(subjectieve) interpretaties van het individu c.q. huishouden zijn bepalend. 

De veel gebruikte aanduiding behaviorale benadering voor deze aanpak wijst 
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hier ook op. Dit betekent overigens niet dat externe factoren, waarvoor men 

zich geplaatst ziet, van geen belang zijn. De betekenis van deze factoren 

wordt door het individu c.q. huishouden gewogen en krijgt daarmee een sub

jectieve waarde. Afhankelijk van de maatschappelijke situatie spelen externe 

factoren een rol bij de migratie. 

III .2. 'Life cycle' concept. 

Centraal in deze benadering staat de samenhang tussen veranderingen tijdens 

het overgaan naar een andere levensfase en een daarmee parallel lopende ver

hoogde migratiekans. Het begrip levensfase omvat meerdere dimensies zoals: 

leeftijd, beroep, gezin en inkomen. De overgang naar een andere levensfase 

heeft meestal betrekking op meer dan een van de genoemde dimensies. Voor

beelden van een overgang zijn o.a. het afsluiten van een opleiding, een 

huwelijkssluiting of scheiding, de stadia in het huwelijk samenhangend met het 

krijgen en opgroeien van kinderen en ook een pensionering. In het geval van 

een pensionering is het duidelijk dat meerdere dimensies in het geding zijn; 

de beroepsfase, maar ook de economische fase in verband met een achteruit

gang in inkomen en doordat men afhankelijk wordt van een uitkering (A.O.W. 

eventueel in combinatie met een pensioen). 

In diverse studies is de betekenis van de factor levensfase ter verklaring van 

migratie benadrukt (Leslie/Richardson, 1961; Sabagh e .e . 1969; Robson, 

1975). Een kwantitatieve indruk van de betekenis van deze factor geeft 

Simmons (1968) voor de Verenigde Staten wanneer hij stelt, dat van de 8 à 9 

migraties die in een mensenleven kunnen worden verwacht, er minimaal 4 à 5 

in verband staan met de levensfase. 

Degenen, die gebruik maken van de factor levensfase beroepen zich 

daarbij veelal op het inmiddels klassiek geworden werk van Rossi uit 1955, 

'Why families move'. De essentie van de redenering van Rossi houdt in dat 

een migratie een antwoord is op veranderende woonbehoeften, welke in het 

algemeen ontstaan door wijzigingen in de samenstelling van het huishouden als 

gevolg van veranderingen in de 'life cycle'. Nadat Rossi eerst heeft aange

toond dat migratiecijfers van verschillende wijken ook een functie zijn van de 

kenmerken van die wijken, onderzoekt hij vervolgens, op individueel niveau, 

welke wensen en behoeften van belang zijn voor de beslissing te migreren. 

Daartoe construeert hij een tweetal indexen: de 'Mobility Potential Index' en 
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de 'Combined Complaints Index'. 

De eerste is geoperationaliseerd aan de hand van scores door het huishouden 

op drie variabelen: de grootte van het huishouden, de leeftijd van het hoofd 

van het huishouden en de eigendomsverhouding ten aanzien van de woning. 

Hiermee verkreeg Rossi een beeld van het stadium van de levensfase, opgevat 

als gezinsfase, waarin een huishouden zich bevindt. 

Met de tweede index is de houding van het huishouden ten opzichte van 

de woning en de woonomgeving onderzocht. De index vormt de neerslag van 

de scores van een groot aantal vragen op een zestal aspecten: de grootte van 

de woning, de voorzieningen in de woning, de ligging ten opzichte van alge

mene voorzieningen, de fysieke omgeving, de sociale omgeving en de woonlas

ten. De respondenten is vervolgens gevraagd naar plannen om binnen afzien

bare tijd (10 maanden) te migreren. Deze voornemens zijn gerelateerd aan de 

scores op beide indexen, waaruit blijkt dat de neiging tot migratie groeit 

naarmate het hoofd van huishouden jonger is,de grootte van het huishouden 

toeneemt, er een behoefte bestaat aan een woning in eigendom en de onte

vredenheid met de woonsituatie groter i s . In een vervolgonderzoek is een 

toetsing uitgevoerd door na te gaan wie wel/niet gemigreerd is . Dit gegeven 

is gerelateerd aan eerder kenbaar gemaakte plannen en scores op beide in

dices. 

De uitkomsten zijn zeer overtuigend. Slechts in iets meer dan 10% van de 

gevallen wijkt het feitelijke gedrag af van het verwachte. Rossi (1955, 97) 

concludeert vervolgens: 'It is fairly well demonstrated that residential mobility 

is primarily a matter of the interaction of households with particular housing 

needs, with particular dwellings which do or do not meet these needs. Resi

dential mobility consists of the adjustive reactions of households to their 

housing needs. It is not likely that the findings presented here concerning 

family life cycle will be contradicted in other studies'. 

Toch dient bij deze voortreffelijke studie een enkele kanttekening te worden 

geplaatst. Een eerste opmerking betreft het begrip 'life cycle' dat Rossi min 

of meer gelijkstelt aan gezinsfase. Dat Rossi anno 1955 uitgaat van een pa

troon, waarbij men pas op het moment van het huwen de ouderlijke woning 

verlaat, de vrouw niet werkt maar primair kinderen krijgt, kinderen thuis 

opgroeien en op hun beurt pas na het trouwen de ouderlijke woning verlaten 

en tenslotte de dood de 'life cycle' afsluit, mag hem niet worden verweten. 

Veel meer geldt dit voor talloze onderzoekers die tot de dag van vandaag dit 
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traditionele 'life cycle' concept van Rossi zonder wezenlijke aanpassingen 

vrijwel klakkeloos hebben overgenomen. Zij zijn feitelijk in de tijd blijven 

stilstaan en hebben geen oog gehad voor fundamentele veranderingen op het 

terrein van huwelijk en gezinsvorming. Het concept behoeft duidelijk aanpas

sing, waarbij veranderingen in de recente maatschappelijke opvattingen over 

bijvoorbeeld huwen en scheiden, het werken van de gehuwde vrouw, het 

hebben van kinderen, opgenomen dienen te worden in het begrip 'life cycle'. 

Een meer omvattend concept is gewenst, omdat dan naast de ontwikkelingsfa

sen van het traditionele gezin ook die van andere categorieën met behulp van 

hetzelfde concept beschreven kunnen worden. Te denken valt aan huishou

dens waar man en vrouw werken of aan wat nogal eens wordt aangeduid met 

de suggestieve, op traditionele opvattingen gebaseerde term van onvolledige 

huishoudens. Een aanzet tot herformulering van het traditionele 'life cycle' 

concept in deze zin presenteert Stapleton (1980). Het zal duidelijk zijn, dat 

wensen ten aanzien van woning c.q, woonomgeving bij deze groepen aanzien

lijk kunnen verschillen van die bij het traditionele gezin. De toepasbaarheid 

van het concept 'life cycle' bij de analyse van intraregionale migratie lijkt 

nadrukkelijk te worden vergroot bij een ruimere interpretatie. 

Een tweede opmerking is van meer fundamentele aard. In hoeverre kan 

een verandering van levensfase fungeren als een verklarende variabele. Met 

Moore (1972) zijn wij van mening dat een verandering van levensfase slechts 

de kans op een migratie verhoogt. Uit het betoog van Rossi zou de conclusie 

getrokken kunnen worden, dat hij feitelijk deze mening ook is toegedaan. De 

beide indices op grond waarvan het migratiegedrag wordt voorspeld en ge

toetst, blijken bij grote huishoudens aanzienlijk minder betrouwbaar. Van de 

huishoudens die wensten te migreren, maar uiteindelijk geen kans zagen dit te 

realiseren, omdat een geschikte woning ontbrak, bestaat 80% uit 5 of meer 

personen. Dus ondanks het feit dat een behoefte aan een grotere woning, 

voortkomend uit een ontwikkeling in de gezinsfase, is uitgesproken, verhinde

ren klaarblijkelijk andere factoren, zoals het aanbod en de prijs van de 

woning, een migratie. 

De betekenis van het door Rossi in de migratieliteratuur geïntroduceerde 'life 

cycle' voor het proces van pensioenmigratie laat zich kort samenvatten. Migra

tie is in veel voorkomende gevallen een reactie op veranderende woonbehoef

ten als gevolg van een wijziging in de gezinsfase of, indien breder opgevat, 

van de overgang naar een volgende levensfase. Met pensionering wordt een 
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levensfase afgesloten die werd gekenmerkt door regelmatige arbeid. Het moge 

duidelijk zijn dat de overgang naar een fase zonder arbeid, aanleiding kan 

worden voor een heroriëntatie ten aanzien van woonwensen c.q. woonbehoef

ten. De uitkomst van deze heroriëntatie kan gepaard gaan met een migratie. 

I I I .3 . 'Stress-awareness' concept. 

Het door Rossi geïntroduceerde 'life cycle' concept is door Brown/Moore 

opgenomen en verwerkt in een meer algemeen spanningsconcept. In de door 

hen ontwikkelde opvatting is migratie een antwoord op een stress-situatie in 

het wonen. Migratie is een middel om de feitelijke woonsituatie, waarover men 

niet tevreden is , in overeenstemming te brengen met een meer ideale woonsi

tuatie. Brown/Moore (1970, 2) formuleren het als volgt: 'migration may be 

viewed as a process of adjustment whereby one residence of location is sub

stituted for another in order to better satisfy the needs and desires of each 

intended migrant; i .e . in order to increase place utility of the residential 

location occupied'. De hier bedoelde behoefte aan aanpassing van de woonsitu

atie kan ondermeer het gevolg zijn van veranderingen in de levensfase, zoals 

gezinsuitbreiding of pensionering. Overigens is een migratie niet het enige 

alternatief. Beide auteurs wijzen ook nog op de mogelijkheid van een aanpas

sing van de woonwensen en -behoeften aan de bestaande woonsituatie en 

omgekeerd. 

Feitelijk vormt het door beide auteurs geformuleerde concept een aanvul

ling op de door Rossi ontwikkelde gedachte. Immers ook hij stelde, dat het 

huishouden streeft naar een zo ideaal mogelijke woonsituatie. Brown/Moore 

beperken zich daarbij niet tot de factor 'life-cycle', maar stellen meer in het 

algemeen dat migratie een reactie vormt op een wijziging in de woonsituatie, 

waarvoor in principe een veelheid van factoren verantwoordelijk kan zijn. Zij 

baseren zich hierbij op het door Wolpert (1965) ontwikkelde begrip plaatsnut 

('place utility'). Buursink (1980) omschrijft het begrip plaatsnut als het 

geheel van voordelen, dat men kan ontlenen aan een woning op een bepaalde 

plaats. Migratie is dan te beschouwen als de uitkomst van een subjectieve 

evaluatie van het plaatsnut. 

Brown/Moore onderscheiden in het migratieproces twee fasen. In de eerste 

fase kan een wijziging in het plaatsnut uitmonden in een s t ress , in een dis

crepantie tussen de gegeven woonsituatie en een gewenste. Op grond van 

deze discrepantie kan een migratie worden overwogen. Wijzigingen in de 'place 

55 



utility' kunnen het gevolg zijn van interne veranderingen binnen het huishou

den, zoals een gezinsuitbreiding of een verandering van financiële aard met 

consequenties voor de behoeften. Ook een pensionering is hiertoe te rekenen. 

Allereerst wegens het feit, dat de potentiële pensioenmigrant bijvoorbeeld de 

gelegenheid krijgt een lang gekoesterde woonwens te realiseren. De relatieve 

binding van een woonlocatie aan het werk is immers weggevallen. In een 

situatie als deze gaat het vanzelfsprekend om een migratie als gevolg van een 

stress in de woonsituatie. Pensionering betekent evenwel ook een inkomensda

ling, waardoor mogelijk de woonlasten in de bestaande woonsituatie nauwelijks 

of niet meer op te brengen zijn. Denkbaar is dat een daaruit voortkomende 

stress wordt weggenomen door een migratie. Beide voorbeelden, zowel de 

realisering van een lang gekoesterde woonwens als een migratie als reactie op 

een s t ress , laten zich illustreren aan de hand van de migratie van gepensio

neerden vanuit het westen van ons land naar minder verstedelijkte en meer in 

de periferie gelegen provincies zoals Friesland en Drenthe. Deze migratie kan 

de resultante zijn van een grote behoefte aan rust en natuur. Hiermee komt 

die lang gekoesterde woonwens binnen bereik. Er is echter ook een andere 

lezing mogelijk. Deze stelt, dat een migratie vanuit het westen ook kan wor

den geïnterpreteerd als een verplaatsing naar economisch zwakkere gebieden 

met lagere kosten voor het levensonderhoud, welke daardoor beter aansluit bij 

het, als gevolg van pensionering, gereduceerde inkomen. Dat deze zwakkere 

gebieden gekenmerkt worden door een slechtere werkgelegenheidssituatie treft 

deze groep van gepensioneerde migranten niet, daar zij een arbeidsloos inko

men genieten. Bezien vanuit deze gezichtshoek is de trek uit het westen 

minder de uitkomst van een afweging van wensen en behoeften en meer het 

gevolg van een spanning in de woonsituatie. 

Behalve deze interne factoren kunnen ook omstandigheden van 'buiten af' 

(externe factoren) verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van een discre

pantie. Een zeer reëel voorbeeld hiervan kan zijn een toegenomen verkeers

drukte en de aanwezigheid van verkeerslawaai. De ontevredenheid die hiervan 

het gevolg is , kan, mits deze voldoende groot i s , eveneens uitmonden in een 

migratie. Men doet er voorts goed aan zich te realiseren, dat in veel gevallen 

de ontevredenheid met de feitelijke woonsituatie mede wordt opgeroepen door 

kennis en verwachtingen omtrent alternatieve locaties. 

In de context van dit betoog is het onderscheid relevant, dat Priemus 

(1968) maakt tussen het ideaalbeeld en aspiratiebeeld van de gewenste woonsi

tuatie. Priemus stelt, dat het ideaalbeeld, dat iemand zich vormt van zijn 
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woonsituatie altijd zal afwijken van de feitelijke woonsituatie. In het ide

aalbeeld van de woonsituatie kunnen de woonwensen zeer hoog, te hoog, zijn 

opgeschroefd. In feite is het ideaalbeeld slechts zelden te verwezenlijken en 

kan het ook geen uitgangspunt zijn voor een afwegende beoordeling van de 

huidige woonsituatie versus de gewenste. Indien er, zoals reeds gesteld, 

sprake is van een discrepantie en aan een andere woonsituatie de voorkeur 

wordt gegeven, betreft dit dan ook het aspiratiebeeld. Men verhuist naar een 

woning, die, gezien de eigen mogelijkheden en de externe omstandigheden, 

haalbaar is . 

Nadat de beslissing om te migreren genomen is, zal een nieuwe woonlo

catie moeten worden gezocht. In deze tweede fase onderscheiden Brown/Moore 

het zoeken naar een nieuwe woning en daarnaast de evaluatie van de beschik

bare mogelijkheden. De afweging geschiedt aan de hand van een groot aantal 

criteria, waaronder de bereikbaarheid van het werk, de aanwezigheid en 

bereikbaarheid van voorzieningen, de aard van het sociale woonmilieu, de 

fysieke woonomgeving en de kenmerken en site van de woning. De auteurs 

introduceren vervolgens het begrip aspiratiegebied, zijnde het 'gebied' dat 

gezien de mogelijkheden van de potentiële migrant als nieuwe locatie haalbaar 

is. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt binnen wat Brown/Moore de 'aware

ness space' noemen. Hieronder wordt verstaan het gebied waarover voldoende 

informatie beschikbaar is . De uitkomst van de tweede fase behoeft niet nood

zakelijk uit te monden in een daadwerkelijke migratie. Denkbaar is dat de 

gewenste nieuwe woonlocatie niet wordt gevonden of dat een realisering daar

van niet mogelijk is . Een voorbeeld van dit laatste doet zich voor wanneer 

bijvoorbeeld aan een vereiste economische binding in de gemeente van de 

nieuwe woonlocatie niet kan worden voldaan. 

In het model van Brown/Moore wordt recht gedaan aan de rol van het indi

vidu c.q. huishouden als drager van de besluitvorming. Dit laatste is es 

sentieel, daar een verklaring van migratie slechts dan mogelijk is , als deze 

wordt opgevat als de resultante van een besluitvormingsproces op individueel 

niveau. De waarde van dit model beperkt zich niet tot intra-regionale migratie 

waar overwegend woonfactoren bepalend zijn. Het model is in zijn algemeen

heid ook toepasbaar op inter-regionale migratie. 

Een andere verdienste is het streven van beide auteurs de verschillende 

relevante factoren te integreren in een consistent model. Brown/Moore onder

scheiden, zoals opgemerkt interne factoren, waaronder maar niet uitsluitend 
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factoren samenhangend met de stadia in de gezinsfase ('life cycle' bij Rossi), 

en externe factoren, welke samenhangen met de woning en woonomgeving. 

Tezamen is dat een complex van factoren dat de 'place utility' bepaalt. Deze 

kunnen elkaar in hun onderlinge samenhang versterken waardoor de kans op 

een migratie groter c.q. kleiner wordt. 

Een derde voordeel van het model van Brown/Moore is tenslotte, dat 

door het onderscheiden van twee fasen in de besluitvorming het gecompliceer

de migratieproces beter geanalyseerd kan worden. 

Aan het twee-fasen model van Brown/Moore kleeft toch een aantal bezwaren. 

Een eerste bezwaar vloeit voort uit het ontbreken van een aanzet tot operatio-

nalisatie. Een uitwerking van de verschillende beslissingsmomenten en vooral 

ook van het centrale concept 'stress' en de daarbij horende drempelwaarden 

wordt node gemist. Overigens zou in dit verband beter van een tekortkoming 

kunnen worden gesproken. Een bezwaar duidt op een onvolledigheid in het 

model. Het afwezig zijn van een operationalisatie kan niet als zodanig worden 

aangeduid. 

Een tweede bezwaar richt zich op de veronderstelde chronologische 

volgorde van beide fasen. De beslissing om te migreren behoeft niet noodza

kelijk en altijd vooraf te gaan aan een keuze van een nieuwe woonlocatie. Het 

is zeer wel mogelijk, dat bijvoorbeeld het beschikbaar komen van een woning 

de beslissing om te migreren stimuleert of in gang zet. Popp (1976) toont 

overtuigend aan, dat fase 2 vooraf kan gaan aan fase 1 of dat een van beide 

geheel ontbreekt. Een voorbeeld van dit laatste is de gedwongen migratie als 

gevolg van sanering, zonder dat er sprake is van een vermindering van de 

'place utility'. In dit geval ontbreekt fase 1. Er valt voor het individu immers 

niets te beslissen. Ook is het denkbaar, dat beide fasen min of meer gelijktij

dig voorkomen. Immers in een aantal gevallen zal het bereiken van het punt, 

waarop de onvrede met de bestaande locatie voldoende is om te beslissen tot 

een migratie, de uitkomst zijn van en in relatie staan met elders gepercipi

eerde alternatieve locaties. 

Een derde bezwaar betreft een vrij essentieel punt van kritiek: de 

veronderstelde keuzevrijheid van het individu c.q. huishouden. De suggestie 

dat de beslissing tot migreren uitsluitend de uitkomst is van een afwegings

proces van wensen en behoeften door het individu lijkt weinig realistisch. 

Short (1977, 364) spreekt in dit verband van de fictie van de 'consumer 

souvereignity' en wijst er vervolgens op, dat de beslissing om te migreren 
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niet als een afzonderlijke en op zichzelf staande gebeurtenis kan worden be

schouwd. Het is noodzakelijk het migratieproces te plaatsen binnen de maat

schappelijke en ruimtelijke context, waarvan het deel uitmaakt. Short illus

treert dit door te wijzen op de factor aanbod van woningen op de woning

markt. De potentiële migrant, als vrager op een woningmarkt, is ook afhan

kelijk van dit aanbod, dat als onafhankelijke variabele fungeert. Hij kan in 

principe hierop geen invloed uitoefenen. Dit betekent dat 'households are not 

autonomous decision-making units and that behavioural aspects of residential 

mobility are more realistically explained as a form of adaptive behaviour to the 

system of housing supply and allocation, which is of course, dependent on 

the structure of the wider society' (Short, 1978, 442). De betrekkelijkheid 

van de keuzevrijheid, een vrij centraal gegeven in het model van Brown/ 

Moore, is hiermee voldoende benadrukt. 

Een laatste bezwaar, waarop in de literatuur o.a. door Kester/Van Vil-

steren (1979) is gewezen, heeft betrekking op het ontbreken van een duide

lijk onderscheid in 'push' en 'pull' factoren. Zij beroepen zich daarbij op een 

studie van Michelson (1977). Toch lijkt in dit verband enige voorzichtigheid 

geboden. Allereerst omdat door het ontbreken van enige vorm van operationa-

lisatie niet goed te beoordelen valt of het onderscheid tussen 'push' en 'pull' 

factoren al dan niet aanwezig is in het model. Het valt zelfs te be

argumenteren dat zij impliciet wel opgenomen zijn. Brown/Moore gaan er 

immers vanuit, dat in de eerste fase de beslissing tot migratie een reactie is 

op een onvrede met de woonsituatie als gevolg van wijzigingen in die woon

situatie. Als zodanig kan hier van een 'push' worden gesproken. In de tweede 

fase van hun model, de selectie van de nieuwe locatie, gaan beide auteurs er 

vanuit, dat deze geschiedt aan de hand van door het individu c.q. huishou

den relevant geachte kenmerken van mogelijke nieuwe locaties; dus van 'pull' 

factoren. 

Het door Brown/Moore ontwikkelde besluitvormingsmodel, waarbij het migratie

proces in twee fasen is uiteengelegd, vormt in dit onderzoek primair als 

descriptief kader het richtsnoer voor de analyse van de pensioenmigratie. Het 

centrale deel van de probleemstelling, waarin gezocht wordt naar de omstan

digheden, waaronder het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd gepaard 

gaat met een migratie, kan min of meer gelijkgesteld worden met de eerste 

fase uit het model van Brown/Moore. In deze fase gaat het immers eveneens 

om een afwegingsproces, dat kan uitmonden in een beslissing te migreren. Het 
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tweede deel van de probleemstelling, met de vraag naar de selectie van de 

nieuwe locatie, is identiek aan de tweede fase van het model. 

Uit het voorgaande zal voorts duidelijk zijn geworden, dat het door 

Brown/Moore ontwikkelde spanningsconcept, waarbij migratie een middel is om 

de feitelijke, minder gewenste, woonsituatie in overeenstemming te brengen 

met een meer ideale situatie, ook als verklaringskader kan worden gebruikt. 

Onder bepaalde omstandigheden, met name bij een relatief grote inkomensda

ling als gevolg van de pensionering, is het denkbaar, dat een pensioenmigra

tie de oplossing is voor een ontstane spanning (stress) in de bestaande 

woonsituatie. 

Ш . 4 . Migratie: een 'constraint' benadering. 

Migratie, die wordt opgevat als uitkomst van een besluitvormingsproces op 

individueel niveau en waarbij men de keuzevrijheid voorop stelt, vormde het 

uitgangspunt bij zowel Rossi als in het door Brown/Moore geformuleerde 

conceptuele kader. Short (1977) meent dat bij een dergelijke benadering de 

variaties in de door huishoudens genomen beslissingen niets anders zijn dan 

de uitkomsten van variaties in voorkeuren van die huishoudens. Het huishou

den wikt en weegt en neemt zijn beslissing, ook ten aanzien van een nieuwe 

locatie, op grond van individuele voorkeuren. 

De vraag is of die veronderstelde keuzevrijheid een reëel uitgangspunt 

vormt. Zeer zeker zal in het geval van een residentiële migratie (een pen

sioenmigratie wordt eveneens als zodanig aangeduid; hoofdstuk III. 1), binnen 

een woningmarkt, die ook nog voor een niet gering deel onder controle staat 

van de overheid, de keuzevrijheid van het individu aan banden worden ge

legd. Zo hebben o.a. Simmons (1968) en Robson (1975) gewezen op de compo

nent aanbod van woningen als een belangrijke beperkende factor. Priemus 

(1978) spreekt in dit verband van de woningmarktparadox, waarmee hij aan

geeft dat de meest gangbare woningen het minst in omloop zijn. Dit betekent 

dat de potentiële migrant in zijn keuze wordt beperkt en bij gevolg min of 

meer gedwongen is een beroep te doen op kwalitatief minder aantrekkelijke of 

duurdere delen van de woningmarkt. Daarnaast spreekt de overheid als 

regulerende instantie een woordje mee. De toegankelijkheid tot bepaalde 

segmenten van de woningmarkt is aan allerlei regels gebonden, In bepaalde 

gevallen wordt men zelfs in het geheel niet toegelaten, omdat men niet aan de 

gestelde voorwaarden kan voldoen. In het geval van pensioenmigratie kan 
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gedacht worden aan de door veel gemeenten gestelde eis van economische 

binding, een eis waaraan de potentiële pensioenmigrant vanzelfsprekend niet 

kan voldoen. Deze en andere variabelen interveniëren als externe factoren in 

het migratiegedrag. 

De vrijheid van met name de locatiekeuze is dan ook slechts betrekkelijk en 

binnen enigszins grotere ruimtelijke kaders afhankelijk van beslissingen over 

bouwlocaties door vooral de overheid, woningbouwcorporaties, projectontwik

kelaars en bouwbedrijven. Dit betekent overigens niet, dat het gekozen uit

gangspunt inzake migratie als een besluitvormingsproces op individueel niveau 

behoeft te worden losgelaten. Er dient echter iets aan te worden toegevoegd. 

In het besluitvormingsproces moet naast de wensen en behoeften van de 

potentiële migrant, alsmede diens realiseringsvermogen, dat in sterke mate 

afhankelijk is van zijn financiële mogelijkheden, ook de maatschappelijke 

context waarin hij zich bevindt, worden betrokken. Deze context legt beper

kingen, 'constraints', op aan de potentiële migrant. Van belang hierbij is te 

onderkennen, dat de potentiële migrant nauwelijks over mogelijkheden beschikt 

om op individueel niveau de werking van de 'constraints' te sturen. 

Noodzakelijk is dat in het algemeen 'constraints', voortvloeiend uit de maat

schappelijke context in vertrek- en vestigingsgebieden, in het besluitvor

mingsproces voor een migratie worden betrokken. Een migratie-benadering, 

waarbij naast de wensen en behoeften van de potentiële migrant, naast diens 

realiseringsvermogen, welke in sterke mate afhankelijk is van zijn financiële 

mogelijkheden, ook rekening wordt gehouden met de maatschappelijke context, 

wordt aangeduid als een situationele benadering (Cortie/Ostendorf 1977). Het 

zal duidelijk zijn dat bij deze benadering de veronderstelde keuzevrijheid van 

het individu in een ander daglicht komt te staan. 

Overeenkomstig een veel gehanteerde tweedeling (o.a. Desbarats 1977, 

White 1979) wordt ook hier een onderscheid gemaakt tussen interne en externe 

'constraints'. De interne 'constraints' zijn aan het individu c.q. huishouden 

gebonden. Hiertoe behoren o.a. fysieke en sociaal-economische kenmerken, 

maar ook de mogelijkheden tot het verkrijgen van informatie over alternatieve 

locaties. In het 'life cycle' concept en in het twee-fasen model is indirect ook 

het belang van deze interne 'constraints' onderkend. In die zin is er niets 

nieuws onder de zon. Waar het om gaat binnen het kader van een situationele 

benadering zijn de externe 'contraints'; de beperkingen waarmee het individu 

c.q. huishouden wordt geconfronteerd tijdens het besluitvormingsproces. 

Desbarats (1977, 284) geeft het bondig aan wanneer hij stelt: 'External con-
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straints intervene between the individuals behavioural intention and his 

actions'. 

De externe 'constraints' zijn op te splitsen in materieel-ruimtelijke en in 

een stelsel van regelgebonden 'constraints'. Tot de eerste groep worden 

gerekend de woningmarkt, de arbeidsmarkt en de voorzieningenstructuur 

(Bakels 1978). Het zal duidelijk zijn dat de arbeidsmarkt als 'constraint' in dit 

onderzoek niet relevant is . Nog sterker: voor velen is juist een 'constraint' 

weggevallen. Immers dankzij een pensionering is de noodzaak om op relatief 

korte afstand van het werk te wonen, opgeheven. Resteren nog de woning

markt en de voorzieningenstructuur. Gegeven een maatschappelijke situatie, 

waarin het individu c.q. huishouden verkeert, kunnen de verhuismogelijk-

heden daarvan afhankelijk zijn. 

Binnen de woningmarkt oefenen het type, de prijs en de locatie invloed 

uit op het keuzegedrag van de potentiële migrant. Zo is de trek naar buiten 

vanuit de stad door een zich uitbreidend huishouden alleen maar te begrijpen, 

indien het aanbod van een bepaald type en de prijs van de woning in de 

suburbane gordel mede in beschouwing worden genomen. Een vergelijkbare 

woning in de stad is nauwelijks voorhanden. Denkbaar is dat, indien de 

gewenste woning qua type en tegen een betaalbare prijs in de stad beschik

baar zou zijn, men de voorkeur zou geven aan het blijven wonen in de stad. 

Ook de voorzieningenstructuur en in het bijzonder het ontbreken van 

specifieke voorzieningen kan als een 'constraint' worden ervaren. Huishoudens 

zijn in meerdere of mindere mate aangewezen op een groot aantal voorzienin

gen, zoals o.a. winkels, onderwijs en medische voorzieningen, openbaar 

vervoer en recreatieve voorzieningen. Aangezien deze voorzieningen ruimtelijk 

niet gelijkmatig zijn verspreid, kunnen zij een beperkende invloed hebben op 

de locatiekeuze. In het geval van een voorgenomen pensioenmigratie kan het 

ontbreken van een ruim aanbod van openbaar vervoer of het niet aanwezig 

zijn op relatief korte (loop)afstand van winkels voor de primaire levensbe

hoeften als een 'constraint' gaan werken. De mate van afhankelijkheid is 

uiteraard weer nauw verbonden met de maatschappelijke situatie van het 

individu c.q. huishouden. 

Het stelsel van regelgebonden 'constraints', de formele en informele 

regels op locale schaal, kan de mogelijkheden van het individu c.q. huis

houden inperken. Zo worden in ons land regels gehanteerd met betrekjcing tot 

de toelating van bepaalde categorieën personen in huur- en premiekoopwonin

gen. Op gemeentelijk niveau wordt vrijwel altijd de eis van economische of 
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sociale binding gesteld. Recentelijk heeft zelfs een aantal gemeenten een 
zogenaamde vestigingsregeling geïntroduceerd, waardoor een vergunning voor 

12) vestiging vereist wordt voor alle vrijkomende woningen . Het verkrijgen van 

voldoende financiële middelen voor het kopen van een woning is eveneens 

afhankelijk gesteld van bepaalde regels, c.q. voorwaarden. Deze hebben niet 

alleen betrekking op de hoogte van het inkomen. Steeds vaker worden garan

ties gevraagd omtrent de zekerheid van het inkomen (Van Ginkel, 1979). 

Maar ook informele regels structureren de realiseringscapaciteit. In dit 

verband dient zeker te worden gewezen op de rol, die woningbouwcorporaties 

en makelaars spelen bij de toewijzing van woningen. Kester/Van Vilsteren 

(1979) komen op grond van uitkomsten van een onderzoek in Arnhem tot de 

conclusie, dat makelaars vooral beducht zijn voor vermindering van het aan

zien van de buurt : de belegging moet winstgevend blijven. Daarentegen 

zouden woningbouwcorperaties meer werken vanuit sociale doelstellingen en als 

zodanig ook eerder geneigd zijn zogenaamde 'moeilijke gevallen' in de buurt te 

plaatsen. Ook Engelsdorp Gastelaars (1980) wijst op mogelijke practijken van 

woningbouwverenigingen en particuliere huiseigenaren, die bij toewijzing 

gegadigden selecteren op inkomen en maatschappelijk gedrag. Een ander 

voorbeeld uit de praktijk van woningtoewijzing is het proces van discriminatie 

op grond van etnische kenmerken, dat in de grote steden vrij veel voorkomt 

(o.a. Mik 1980). Ook het weigeren van personen op grond van een andere 

levensstijl of het onderworpen worden aan een onderzoek door een ballota

gecommissie, zijn voorbeelden van het toepassen van informele regels. Van 

beide, de formele en informele regels, kan een belemmerende werking uitgaan 

bij het kiezen van een nieuwe woonlocatie c.q. woning. 

In deze paragraaf is benadrukt dat er van een volstrekte individuele keuze

vrijheid in het migratieproces geen sprake kan zijn. De migrant wordt ge

confronteerd met een maatschappelijke context, die zijn gedrag (kan) inper

ken. Ook in het geval van een pensioenmigratie gelden beperkingen, 'con

straints ' , in het bijzonder ten aanzien van de toegang tot de woningmarkt. 

Een tekort aan betaalbare woningen en/of een stelsel van toelatingsregels kan 

voor de potentiële pensioenmigrant aanleiding zijn van een migratie af te zien, 

dan wel een alternatieve locatie(s) te kiezen. 
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III .5. Pensioenmigratie: een conceptueel kader 

In hoeverre kunnen de uit de literatuur verkregen inzichten over residentiële 

migratie toegepast worden op de analyse van het verschijnsel pensioenmi

gratie? Zoals uit de eerste probleemstelling blijkt, dient dit onderzoek een 

antwoord te geven op de vraag, onder welke omstandigheden het bereiken van 

de pensioengerechtigde leeftijd gepaard gaat met een migratie binnen Neder

land. De literatuur over het 'life cycle' concept heeft duidelijk gemaakt, dat, 

als gevolg van een overgang naar een andere levensfase, de kans op migratie 

sterk toeneemt. In de sociaal-gerontologische literatuur zijn hiervoor eveneens 

aanwijzingen gevonden. Zonder twijfel betekent pensionering een markante 

overgang naar een andere levensfase: een positie met vaste arbeidstijden 

wordt vervangen door een positie zonder betaalde en regelmatige arbeid. 

Bovendien brengt deze overgang met zich mee, dat de binding aan de werklo-

catie verdwijnt, een tot dan toe belangrijke 'constraint' voor migratie. 

Of er als reactie op de pensionering een migratie optreedt, is afhankelijk van 

een complex van omstandigheden, waarin de potentiële migrant verkeert. 

Pensionering is op zich geen voldoende voorwaarde voor een migratie. Golant 

(1972, 70) formuleert de situatie van een verhoogde migratiekans waarin een 

individu c.q. huishouden als gevolg van een pensionering terecht komt, zeer 

treffend met het concept 'motility', omschreven als 'the capability of initiating 

a change in his residential location, the capability of becoming mobile'. 

Slechts in het geval men voor zijn pensionering een dienstwoning had betrok

ken, kan pensionering een voldoende voorwaarde zijn voor migratie. 

Van belang is te bepalen wie wel en wie niet migreert als reactie op 

een pensionering. Slechts een deel der gepensioneerden zal inderdaad migre

ren. Voor de meerderheid bestaat er geen enkele aanleiding tot migratie. De 

consequentie hiervan is , dat op de vraag in de centrale probleemstelling een 

antwoord zal worden gezocht door een vergelijking van de (woon)omstan-

digheden van huishoudens van pensioenmigranten met die van huishoudens 

van niet-gemigreerde gepensioneerden. Feitelijk gaat het bij die vergelijking 

om een (her)waardering van de woonsituatie op of rond het tijdstip van 

pensionering. Voor de keuze van de daarbij van belang zijnde omstandigheden 

wordt teruggegrepen op de kennis en inzichten uit de meer algemene migra

tie-literatuur, en in het bijzonder uit de intraregionale (residentiële) mi

gratie-literatuur. Voor zover beschikbaar worden resultaten uit onderzoek op 

64 



het meer specifieke t e r r e i n van de pensioenmigratie eveneens i n g e p a s t . Ana-
13) 

lyse van de b innen het k a d e r van de probleemstell ing re levante l i t e r a t u u r 

l e e r t , dat voor een vergeli jking van de (woon)omstandigheden op het ti jdstip 

van pens ioner ing van gemigreerden en niet-gemigreerden de volgende v ier 

elementen primair van belang zijn: 

- de persoonlijke omstandigheden 

- de woning 

- de woonomgeving 

- de sociale b i n d i n g . 

Figuur 8. Relatieschema pens ioner ing en migrat ie. 
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Deze elementen vormen de k e r n van de h y p o t h e s e n , die met b e t r e k k i n g tot 

pensioenmigratie k u n n e n worden opgeste ld . Daar de invloed van een enkele 

factor niet los kan worden gezien van a n d e r e factoren, zal ook aandacht 
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worden besteed aan de onderlinge samenhang en de daaruit voortvloeiende 

gevolgen voor een potentiële pensioenmigrant. Bovendien wordt onderzocht in 

hoeverre bekendheid met en informatie over alternatieve locaties van invloed 

zijn geweest op de uitkomst bij de herwaardering. Voorts lijkt het van belang 

na te gaan of een aantal huishoudens, weliswaar op grond van de uitkomst bij 

de herwaardering, een migratie heeft overwogen, maar deze als gevolg van de 

werking van externe 'constraints' niet heeft gerealiseerd. In figuur 8 is 

schematisch tot uitdrukking gebracht hoe de verschillende omstandigheden met 

elkaar samenhangen. 

In aansluiting op de centrale probleemstelling wordt in de daarvan afgeleide 

vraag naar de factoren, die van invloed zijn op de selectie van nieuwe woon

locaties en de uiteindelijke keuze van één daaruit, de aandacht uitsluitend 

gericht op de groep daadwerkelijke pensioenmigranten. Waar zochten zij een 

nieuwe woonlocatie en waarom juist daar? Brown/Moore (1970) hebben gewezen 

op de beperkingen van tijd en ruimte waarmee de potentiële migrant in het 

keuzeproces wordt geconfronteerd. Een mogelijke keuze blijft beperkt tot de 

bewust gekende ruimte ('awareness space'). Daarnaast onderscheiden zij een 

zogenaamde zoekruimte ('search space'), dat is het gebied binnen de bewust 

gekende ruimte, waar het huishouden zich bij het selecteren van een nieuwe 

woonlocatie tot beperkt. Deze zoekruimte vormt een afspiegeling van vooral de 

persoonlijke omstandigheden van de potentiële migrant. Ook de bestaande 

woonlocatie is daarbij richtinggevend. Het zal tevens duidelijk zijn dat de 

zoekruimte zich beperkt tot die ruimte welke in principe voldoet aan de 

locationele wensen c.q. behoeften van de potentiële migrant. Welke variabelen 

zijn nu van belang bij de keuze van een concrete woonlocatie? Na analyse van 

de literatuur is gekozen voor een drietal aspecten: 

- de regionale woonvoorkeuren 

- de woning 

- de sociale binding. 

De keuze van deze aspecten is alleszins begrijpelijk, wanneer men zich reali

seert, dat pensioenmigratie kan worden gezien als een voorbeeld van residen

tiële migratie. Het lijkt aannemelijk dat een pensioenmigrant, niet meer ge

hinderd door een binding aan de werklocatie, bij de keuze van een nieuwe 

locatie tracht zowel zijn wensen/behoeften inzake een bepaalde woning, alsook 

die betreffende een meer aantrekkelijke woonomgeving of vertrouwd sociaal 

milieu te realiseren. 
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Figuur 9. Relatieschema locatiekeuze. 
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In de migratieliteratuur wordt ook de factor afstand regelmatig genoemd 

als keuze variabele. De keuze van een nieuwe woonlocatie wordt mede bepaald 

door de afstand tussen de bestaande woonlocatie en de beschikbare 

alternatieven. Het valt echter te betwijfelen of afstand een autonome factor in 

het keuzeproces is, die afzonderlijk gewogen moet worden. Hier wordt aange

nomen dat de betekenis van deze factor impliciet tot zijn recht komt bij de 

door de huishoudens uitgesproken woonvoorkeuren. 

Ook de persoonlijke omstandigheden ontbreken in het rijtje van de drie 

aspecten. Hiervoor geldt min of meer hetzelfde motief als voor de factor 

afstand. Bovendien is het zo, dat in de uitgangspositie bij de vraag naar de 

invloed van factoren op de keuze van een woonlocatie de persoonlijke omstan

digheden van de pensioenmigrant reeds impliciet zijn betrokken. Immers de 

waarde die aan ieder van de drie aspecten wordt toegekend is juist voor 
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een niet gering gedeelte afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden. 

Bij hetgeen tot nu toe is opgemerkt over de keuze van een nieuwe 

woonlocatie zou de indruk gewekt kunnen zijn dat de pensioenmigrant over 

een grote mate van individuele keuzevrijheid beschikt. In de praktijk is 

daarvan echter slechts beperkt sprake. Vele pensioenmigranten hebben te 

maken met externe 'constraints'. In het bijzonder is de aanbodsituatie op de 

woningmarkt verantwoordelijk voor een inperken van de marges van de 

keuzevrijheid. In figuur 9 is schematisch aangegeven hoe de verschillende 

relevant geachte elementen in het keuzeproces met elkaar samenhangen. 
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IV. DE ONDERZOEKSVRAGEN. 

IV. 1. Inleiding. 

In hoofdstuk III is een theoretisch kader opgesteld met als uitgangspunt de 

verhoogde migratiebereidheid van een huishouden bij pensionering. 

Daartoe is een tweeledige probleemstelling geformuleerd: 

1. Onder welke omstandigheden gaat het bereiken van de pensioengerechtigde 

leeftijd gepaard met een migratie binnen Nederland? 

2. Welke factoren zijn van invloed op de selectie van nieuwe woonlocaties door 

pensioenmigranten, en op grond waarvan wordt de uiteindelijke keuze 

bepaald? 

Bij de nadere uitwerking hiervan wordt voor de eerste probleemstelling een 

aantal hypothesen opgesteld, die zullen worden getoetst door de (woon)om-

standigheden, waaronder gemigreerden (pensioenmigranten) verkeerden op het 

tijdstip van pensionering te vergelijken met die van niet-gemigreerde gepen

sioneerden (blijvers). Op grond van de literatuur-analyse spitst deze verge

lijking zich toe op de persoonlijke omstandigheden, de woning, de woon

omgeving en de sociale binding. Enigszins buiten de vergelijking staan de 

'constraints' in de woningmarkt. Belicht wordt in hoeverre deze verantwoor

delijk kunnen zijn voor het niet effectueren van een voorgenomen migratie. 

In tegenstelling tot de eerste probleemstelling worden bij de tweede, 

waar het gaat om de factoren die van invloed zijn op de selectie van de 

nieuwe woonlocatie, geen hypothesen geformuleerd. De vraag naar de keuze 

van de woonlocatie wordt in meer exploratieve zin geanalyseerd. Zoals in het 

vorige hoofdstuk is betoogd zal daarbij de aandacht worden gericht op een 

drietal aspecten: de regionale woonvoorkeuren, de woning en de sociale 

binding. 

IV.2. Vergelijking van blijvers en pensioenmigranten: formulering van hypo

thesen. 

De vergelijking van blijvers en pensioenmigranten heeft, zo is reeds opge

merkt, betrekking op de persoonlijke omstandigheden, de woning, de woonom

geving en de sociale binding. Tot de persoonlijke omstandigheden worden, 
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naast de burgerlijke staat en de samenstelling van het huishouden, de sociaal 

economische status en de inkomenspositie gerekend. 

Bij de woning wordt ingegaan op een aantal fysieke kenmerken, de waarde

ring, de eigendomsvorm en de woonkosten. Voor de woonomgeving staat bij de 

vergelijking de waardering van de sociale omgeving centraal. Wat het laatste 

aspect, de sociale binding betreft, wordt het accent gelegd op de woonduur 

en de mate waarin men gehecht is aan zijn woonomgeving. In het verlengde 

daarvan wordt nog aandacht besteed aan daarmee verband houdende aspecten 

zoals migratiefrequentie en bekendheid met andere gebieden. Deze paragraaf 

wordt afgesloten met een bespreking van de 'constraints' en de woningmarkt. 

IV.2 .1 . Persoonlijke omstandigheden 

Naast demografische kenmerken is het vooral de sociaal-economische positie 

van het individu c.q. huishouden, die bij een eventuele migratie veel gewicht 

in de schaal legt. In het algemeen worden als kenmerken behorende tot de 

sociaal-economische status gerekend: inkomen, opleidingsniveau en het be

roep. Het laatste lijkt voor ons van geringere betekenis, daar de potentiële 

migrant in principe geen beroep meer uitoefent. Toch is het vóór het tijdstip 

van pensionering uitgeoefende beroep van belang bij de bepaling van de 

sociaal-economische status. Het individu c.q. huishouden bezit of meet zich 

een status aan, die gedurende een lange reeks van jaren voorafgaande aan de 

pensionering, is opgebouwd en waarop het uitgeoefende beroep mede van 

invloed is . Het is deze status die als zodanig doorwerkt bij een beslissing 

over pensioenmigratie. 

Een verband tussen migratie en sociaal-economische status lijkt plausibel. 

Toch blijkt men in de algemene migratieliteratuur minder eensgezind te zijn 

ten aanzien van de invloed van die factor. In het migratie-onderzoek is 

weliswaar herhaaldelijk een positieve associatie tussen sociaal-economische 

status en migratiegeneigdheid c.q. migratiefrequentie aangetoond, maar er 

worden ook andere geluiden gehoord (o .a . , Goldscheider e.a. 1966, Butler/ 

Kaiser 1971). Daarbij worden twijfels geuit over deze samenhang. Voor een 

deel wordt deze twijfel gevoed doordat de sociaal-economische status sterk 

intercorreleert met andere variabelen. Een voorbeeld hiervan is de samenhang 

tussen deze factor en de eigendomsvorm van de woning. Indien het zo is dat 

een hogere sociaal-economische status samengaat met een grotere migratiekans, 

70 



dan dienen wij wel te beseffen dat de groep met die status veelal in het bezit 

is van een eigen woning. Volgens sommige auteurs (o.a. Morrison 1967, 

Speare 1974) zou dit juist remmend werken op migratie. Voor zover de sociaal-

economische status een rol speelt in de pensioenmigratie is meer duidelijkheid 

gewenst. 

Eerder is reeds geconstateerd dat onder pensioenmigranten de categorie 

met een hogere sociaal-economische status overheerst. Hij verwijst daarbij ook 

nog naar een onderzoek inzake migratiebereidheid op het tijdstip van pensio

nering, waaruit blijkt dat deze groep oververtegenwoordigd is . Andere onder

zoekingen (Law/Warnes 1973, Karn 1977, Chevan/Fisher 1979) bevestigen deze 

uitkomsten. Analyse van de afzonderlijke componenten inkomen en opleidings

niveau levert dezelfde resultaten op (Manley 1954, Cribier 1975, Chevan/ 

Fisher 1979). Een oververtegenwoordiging van de categorie met een hogere 

sociaal-economische status is bovendien om een andere reden aannemelijk. Het 

lijkt namelijk waarschijnlijk dat deze categorie in het algemeen minder gevoelig 

is voor de werking van de externe 'constraints', met name voor die, welke 

samenhangen met de woningmarkt. De genoemde auteurs lijken in deze dezelf

de mening te zijn toegedaan. Men mag echter niet uit het oog verliezen, dat 

in de buitenlandse literatuur gedoeld wordt op een migratie over grotere 

afstand. In hoofdstuk II is daar ook op gewezen. De korte-afstandsmigratie 

daarentegen wordt gedomineerd door personen met een lagere sociaal-econo

mische status. In de analyse zal daarom aandacht worden besteed aan het 

verband tussen de sociaal-economische status van pensioenmigranten en de 

afstand waarover men migreert. 

De hypothese over de invloed van de sociaal-economische status luidt: 

7. Bij vergelijking van pensioenmigranten en blijvers op het tijdstip rond de 

pensionering bezitten pensioenmigranten (gemiddeld) een hogere sociaal-

economische status. 

Hoewel mag worden aangenomen dat in de sociaal-economische status het 

inkomensniveau min of meer is verdisconteerd, is nog een afzonderlijke hypo

these over de inkomenspositie geformuleerd. Er is reeds opgemerkt dat deze 

factor in dezelfde richting werkt als de sociaal-economische status. In zoverre 

zou een afzonderlijke inkomenshypothese achterwege kunnen blijven. Daar 

evenwel het concept sociaal-economische status een complex begrip is , dat in 

de analyse wordt geoperationaliseerd met als indicatoren het uitgeoefende 
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beroep en het opleidingsniveau, lijkt het toch zinvol een afzonderlijke hy

pothese over de inkomenspositie op te nemen. Hetgeen opgemerkt is over de 

samenhang sociaal-economische status en afstand geldt eveneens voor het 

inkomen. 

De hypothese luidt: 

2. Bij vergelijking van pensioenmigranten en blijvers op het tijdstip rond de 

pensionering hebben pensioenmigranten (gemiddeld) een hoger inkomen 

genoten. 

Van de demografische kenmerken zijn het in verband met pensionering, vooral 

de burgerlijke staat en de samenstelling van het huishouden, welke discrimi

neren tussen gemigreerden en blijvers. De betekenis van de factor geslacht 

lijkt, zoals in hoofdstuk II reeds wordt opgemerkt, vrij gering (Rogers 1974, 

Chevan/Fisher 1979). De stelling, dat bij pensioenmigratie echtparen of sa

menwonenden domineren, wordt in de literatuur nadrukkelijk onderschreven 

(Koch 1975, Karn 1977, Krimp/Pil 1977). Dit geldt met name bij migratie over 

langere afstand. Law/Warnes (1980) komen in een recent onderzoek ook tot de 

conclusie, dat onder pensioenmigranten echtparen c.q. samenwonenden over

vertegenwoordigd zijn. Zij voegen daar echter aan toe dat de blijvers zich op 

dit punt niet onderscheiden. 

De hypothese luidt: 
3. Bij vergelijking van pensioenmigranten en blijvers op het tijdstip rond de 

pensionering komen onder pensioenmigranten meer echtparen c.q. samenwo

nenden voor. 

Het tweede demografische kenmerk is de gezinssamenstelling. Het is zeer 

aannemelijk dat het hebben van kinderen - vooral indien zij in de nabije 

omgeving woonachtig zijn - van invloed is op de migratiebereidheid. Law/ 

Warnes (1980) constateren dat bij kinderloze echtparen of bij echtparen, 

waarvan de kinderen reeds zijn overleden of op te grote afstand wonen voor 

een regelmatig contact, een grotere migratiebereidheid kan worden verwacht 

op het moment van pensionering. Uit het onderzoek van Karn (1977) blijkt dat 

maar liefst 39% van de pensioenmigranten op het tijdstip van het survey 

kinderloos is en dat van degenen, die kinderen hebben ca. 40% slechts één 

kind heeft. Law/Warnes (1980) komen in dit verband nog met een interessant 

aanvullend gegeven. Echtparen, waarvan de kinderen een hoge verhuismo-
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biliteit vertonen, bezitten een grotere geneigdheid om bij pensionering te 

migreren. Zij vermelden niet of die hogere mobiliteit van de kinderen een 

motief is om een woonlocatie te behouden of juist te zoeken. In de analyse zal 

aan dit door Law/Warnes genoemde aspect aandacht worden besteed. 

De hypothese wordt als volgt geformuleerd: 

4. Bij vergelijking van pensioenmigranten en blijvers op het tijdstip rond de 

pensionering is onder de blijvers het aandeel huishoudens met kinderen 

hoger dan bij de pensioenmigranten. 

IV.2.2. Woning. 

Herhaaldelijk is in de literatuur over residentiële migratie gewezen op de 

betekenis van de woning als verklarende variabele. Ter Heide (1965) heeft in 

dit verband opgemerkt, dat een kwantitatief en kwalitatief woningtekort in 

Nederland, naast de behoefte aan rust , vooral verantwoordelijk is geweest 

voor de migratie over korte afstand. Na hem hebben nog velen gewezen op de 

betekenis van de woning, in het bijzonder als 'push' factor. De vraag is 

thans of de in dit verband genoemde aspecten (fysieke kenmerken, waarde

ring, eigendom en de woonkosten) van de woning ook van invloed zijn in het 

geval van een pensioenmigratie. 

- fysieke kenmerken en waardering -

Verwacht mag worden dat ook bij pensioenmigratie de fysieke kenmerken van 

de woning, waartoe gerekend kunnen worden voorzieningen als: een bad/ 

douche en c v . , de beschikbare ruimte en de woonvorm (meergezinswoning, 

eensgezinswoning in een ri j , twee onder één kap of vrijstaand), een belang

rijke rol spelen. Deze verwachting is , zoals reeds opgemerkt, gebaseerd op 

de resultaten uit de algemene migratieliteratuur. Daarin wordt bij herhaling 

betoogd, dat klachten over de woning op genoemde kenmerken de migratiege-

neigdheid sterk vergroten (o.a. Goldscheider e.a. 1966, Simmons 1968). 

In het geval van pensioenmigratie blijken de fysieke kenmerken van de 

woning als 'push' factor echter van betrekkelijke waarde te zijn (Havighurst/ 

Albrecht 1953, Law/Warnes 1973, Karn 1977). Karn vindt in haar onderzoek, 

dat 55% van de pensioenmigranten voor het tijdstip van pensionering geen 

enkele klacht heeft over de woning. Haar populatie bestaat voor 75% uit 

73 



personen, die in het bezit waren van een eigen woning. Koch (1975) consta

teert tussen de woningen van pensioenmigranten in de vertrek- en vestigings-

gebieden geen verschillen in de voorzieningen (bad, w,c. en c v . ) . In hun 

studie uit 1980 vinden Law/Warnes geen significante verschillen tussen de 

woningen van blijvers en gemigreerden ten aanzien van het type en de groot

te van de woning, respectievelijk de vorige woning. Ook Nelson/Winter (1975) 

concluderen dat de grootte van de woning geen invloed uitoefent. Voor de 

hypothese over de fysieke kenmerken wordt dan ook, op grond van genoemde 

resultaten, aangenomen, dat in deze zich geen verschillen voordoen tussen 

blijvers en pensioenmigranten. 

De hypothese luidt: 

5. Bij vergelijking van de pensioenmigranten en de blijvers op het tijdstip 

rond de pensionering blijken de woningen van de blijvers in fysieke ken

merken niet te verschillen van de vorige woningen van de pensioenmigran

ten. 

In tegenstelling tot de fysieke kenmerken speelt volgens diverse auteurs de 

factor waardering van de woning wel een rol van betekenis bij de beslissing 

om te migreren. Lawton (1973) wijst er op dat ontevredenheid over de woning 

een factor van gewicht kan worden bij die beslissing. Nelson/Winter (1975), 

die reeds constateerden dat de grootte van de woning geen rol speelt, bena

drukken eveneens het belang van de satisfactie met de woning. Ook anderen 

(o.a. Goldscheider 1966, Law/Warnes 1980) concluderen dat gemigreerden een 

ongunstiger oordeel hebben over hun vorige woning dan de blijvers over hun 

huidige woning. Bij het opstellen van de hypothese wordt er daarom vanuit 

gegaan dat tussen blijvers en pensioenmigranten een duidelijk verschil in 

waardering van de woning bestaat. Dit is ook in overeenstemming met de 

algemene literatuur over residentiële migratie. 

De hypothese luidt: 

6. Bij vergelijking van pensioenmigranten en blijvers op het tijdstip rond de 

pensionering blijken de pensioenmigranten een geringere waardering te 

hebben voor de woning die zij op het tijdstip rond de pensionering be

woonden dan de blijvers. 
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- eigendomsvorm -

De uitspraak dat de huurder mobieler is dan de eigenaar/bewoner, wordt min 

of meer algemeen aanvaard (o.a. Butler/Kaiser 1971, Roseman 1971, Moore 

1972). Hieraan ligt de volgende redenering ten grondslag: een bewoner van 

een eigen huis heeft in sterkere mate zijn woonwensen gerealiseerd en is 

dienovereenkomstig minder geneigd te migreren. Tevens geldt dat het bezit 

van een woning de binding versterkt en dientengevolge de kans op migratie 

verkleint. In dit verband wordt ook gewezen op de 'cumulatieve inertia', 

waaronder verstaan wordt de geringe neiging tot migratie naarmate men langer 

op een plaats woont (Morrison 1967). Speare (1970) acht dit uitsluitend van 

toepassing op de bewoner van een eigen huis. Hetgeen gesteld is over een 

geringere migratiegeneigdheid bij deze groep zal echter onder bepaalde om

standigheden ook van toepassing kunnen zijn op huurders . Bedoeld is hier de 

huurder, die relatief goedkoop woont en voor wie een realisering van nog 

openstaande woonwensen gepaard zou gaan met een zodanige stijging van de 

kosten, dat daarvan wordt afgezien. Jobse (1974) heeft in zijn onderzoek naar 

de bevolkingssamenstelling en -ontwikkeling in nieuwbouwwijken van de vier 

grote steden in Nederland gewezen op de migratieremmende invloed van lage 

huurlasten. 

In het geval van pensioenmigratie is de situatie minder duidelijk. Sommige 

studies (Prasad/Johnson 1964, Goldstein 1967) spreken van een hogere migra

tiefrequentie bij huurders . Of deze studies betrekking hebben op pensioen

migratie, dan wel op migratie van ouderen, laat zich echter moeilijk vast

stellen. Ook Koch (1975) signaleert bij bewoners van een eigen woning een 

grotere terughoudendheid inzake migratie. Dit geldt in die gevallen, waar het 

verkrijgen van een woning op de gewenste locatie op financiële problemen 

stuit. 

Tegenover deze opvatting staat de gedachte, dat onder de pensioenmi

granten de bewoner van een eigen huis oververtegenwoordigd is (Law/Warnes 

1973, Karn 1977). Een meermalen genoemd argument voor deze oververtegen

woordiging is de mogelijkheid om bij verkoop financiële middelen vrij te maken 

voor de aankoop van een woning elders (Lemon 1973, Murphy 1979). Deze 

interpretatie lijkt meer voor de hand te liggen dan de veronderstelling van 

Koch. 

Een eventuele oververtegenwoordiging van de bewoner van een eigen 

75 



huis is daarenboven om een andere reden begrijpelijk. Al eerder is gesteld 

dat pensioenmigranten gemiddeld een hogere sociaal-economische status bezit

ten. Daar degenen met een hogere sociaal-economische status relatief meer 

over een eigen woning beschikken, is de oververtegenwoordiging van de 

bewoners van een eigen huis bij pensioenmigranten niet zo opmerkelijk. 

De hypothese is dan ook als volgt: 

7. Bij vergelijking van pensioenmigranten en blijvers op het tijdstip rond de 

pensionering komen onder pensioenmigranten overwegend bewoners van een 

eigen huis voor. 

- woonkosten -

De kosten voor het wonen blijken, in tegenstelling tot wat misschien in het 

algemeen gedacht wordt, bij een verhuizing een geringe invloed uit te oefenen 

als 'push' factor (Rossi 1955, Moore 1972). Welke rol spelen deze kosten nu in 

het geval van een (potentiële) pensioenmigratie, wanneer door pensionering 

een aanzienlijke vermindering in het inkomen kan optreden? Is die teruggang 

een voldoende aanleiding uit te zien naar een goedkopere woonlocatie? 

De geconstateerde migratiestromen uit de twee westelijke provincies naar 

o.a. Friesland en Drenthe, zoals beschreven in hoofdstuk Π, zijn mogelijk te 

zien als een aanwijzing voor de invloed van het kostenaspect. In de literatuur 

wijzen Chevan/Fisher (1979) en Koch (1975) op soortgelijke overwegingen. De 

reeds eerder gemaakte veronderstelling, dat, door verkoop van de eigen 

woning en het betrekken van een nieuwere, goedkopere woning elders, finan

ciële middelen overblijven voor andere doeleinden, is ook in dit kader te 

plaatsen (Green 1966, Krimp/Pil 1977). 

De opvatting over de gevolgen van een teruggang in het inkomen en een 

daaruit voortvloeiende grotere migratiebereidheid wordt evenwel minder be

grijpelijk tegen de achtergrond van de gemiddeld hogere sociaal-economische 

status van pensioenmigranten. Men mag veronderstellen dat voor die groep 

een achteruitgang in het inkomen geen aanleiding is om te migreren. Van het 

opstellen van een algemene hypothese wordt, wegens onvoldoende duidelijkheid 

over de werking van de kostenfactor, dan ook afgezien. Uiteraard zal wel 

worden onderzocht welke rol de kosten van het wonen spelen, gegeven de 

inkomensvermindering bij pensionering. Wat betreft de pensioenmigranten, 

afkomstig uit de twee westelijke provincies, zal voorts worden bezien of het 
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deel van de woonkosten in het (gedaalde) inkomen sterker is toegenomen dan 

bij de andere pensioenmigranten of de blijvers. 

IV.2.3. Woonomgeving. 

De waardering van de woonomgeving vormt in het algemeen een belangrijk 

element in de residentiële migratie. Verschillende studies (Rossi 1955, 

Butler/Kaiser 1971, Moore 1972) maken melding van de betekenis van deze 

factor. In die context wordt o.a. gewezen op een zich wijzigende sociale 

omgeving, als ook op het verdwijnen van diverse voorzieningen. Moore (1972) 
14) attendeert ons op een studie van Redding , waarin deze opmerkt dat niet 

alleen het ontbreken van voorzieningen, dan wel een slechte toegankelijkheid 

daartoe, maar ook een te veel aan voorzieningen de waardering van een 

woonomgeving ongunstig kan beïnvloeden. Het wonen in de onmiddelijke 

omgeving van allerlei voorzieningen, die geassocieerd worden met ongewenste 

kenmerken zoals lawaai, verkeer en stank, kan aanleiding zijn tot een nega

tieve waardering van die omgeving. 

De opvattingen over de betekenis van de factor waardering van de 

woonomgeving zijn, in het geval van een pensioenmigratie, niet geheel eens

luidend. Karn (1977) is de mening toegedaan dat deze factor nauwelijks 

gewicht in de schaal legt. Bijna 60% van haar populatie heeft geen enkele 

klacht over de vorige woonomgeving. Wel valt op dat van de migranten, 

afkomstig uit de conurbatie Londen, een deel op een sociaal verval van de 

woonomgeving en een verkeersoverlast wijst. Ook uit het onderzoek van 

Law/Warnes (1973) blijkt, dat de ontevredenheid met de vorige woonomgeving 

als 'push' factor van geringe betekenis is . Beide auteurs constateren echter 

in een recenter onderzoek uit 1980, waarin zij blijvers en gemigreerden ver

gelijken, in deze toch niet onbelangrijke verschillen. De gemigreerden oor

delen meer in negatieve termen over hun vorige woonomgeving dan de blijvers 

(47% versus 26%). Daarbij wordt met name gewezen op veranderingen in de 

sociale omgeving. De blijvers laten zich daarentegen meer in positieve zin uit 

over de woonomgeving; 71% tegenover 46% bij de gemigreerden. 

Hierbij mag niet worden vergeten dat een deel van het verschil in waar

dering het gevolg kan zijn van het feit, dat de blijver minder snel geneigd 

zal zijn zich in negatieve termen te uiten over zijn woonomgeving, waarin men 

nog dagelijks vertoeft. Voor eventuele nadelen worden de ogen gesloten of 

men berust erin. 
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Behalve door Law/Warnes (1980) wordt er ook in andere onderzoekingen 

gewezen op een meer negatieve waardering van zijn vorige woonomgeving door 

de (potentiële) pensioenmigranten. Nelson/Winter (1975) merken op dat de 

neiging te migreren rond de pensioengerechtigde leeftijd nauw verbonden is 

met een lage waardering van de sociale woonomgeving. Goldscheider e.a. 

(1965) benadrukken eveneens de ontevredenheid met de woonomgeving als 

belangrijke 'push' factor. Koch (1975) en Krimp/Pil (1977) merken voorts nog 

op dat in een stedelijke woonomgeving, waar veranderingen sneller optreden 

en vaak ook ingrijpender zijn, de kans groter is dat de houding ten opzichte 

van die woonomgeving mede een rol speelt bij een migratiebeslissing. 

Bij het opstellen van de hypothese wordt, op grond van de overigens 

niet geheel eensluidende opvattingen, er vanuit gegaan dat tussen blijvers en 

pensioenmigranten een duidelijk verschil in waardering van de sociale woon

omgeving bestaat. Een in deze zin geformuleerde hypothese is ook meer in 

overeenstemming met de algemene literatuur over residentiële migratie. 

De hypothese luidt: 

8. Bij vergelijking van pensioenmigranten en blijvers op het tijdstip rond de 

pensionering bestaan er aanzienlijke verschillen in de waardering van de 

sociale woonomgeving en daarin optredende veranderingen. 

IV.2.4. Sociale binding. 

De sociale binding, o.a. tot uitdrukking komend in frequente en intensieve 

contacten met kinderen, familie en vrienden, maar ook in het aantal sociale 

rollen, die men vervult, heeft een remmende werking op een mogelijke migra

tie. Een residentiële stabiliteit zou dan ook het resultaat kunnen zijn van een 

sterke sociale binding. In de literatuur spreekt men van de woonduur (Morri

son 1967, Roseman 1971), waarmee tot uitdrukking wordt gebracht, dat, naar

mate men langer op eenzelfde plaats woont, het netwerk van sociale relaties 

intensiever is en bijgevolg de migratiegeneigdheid geringer. In een aantal 

studies (o.a. Nelson/Winter 1975, Law/Warnes 1980) wordt de opvatting, dat 

de sociale binding zeer zeker een factor van belang kan zijn bij een migra

tiebeslissing gedeeld; maar er wordt tegelijkertijd opgemerkt dat woonduur als 

indicator voor de sterkte van de sociale binding niet bruikbaar i s . Een lang

durig verblijf op een enkele plaats vormt op zich geen garantie voor een 

sterke sociale binding. 

Dat de woonduur geen bruikbare indicator is valt ook af te leiden uit de 
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resultaten van Karn (1977). Maar liefst meer dan 60% van de migranten rond 

de pensioengerechtigde leeftijd bleek minimaal 20 jaar op hun vorige woon

plaats te hebben gewoond. Hier kan nog aan worden toegevoegd dat de 

indicator woonduur vooral van belang is bij de migratiebereidheid binnen een 

bepaalde levensfase (Golant 1972, Van der Knaap, 1982). Indien zich echter 

een ingrijpende wijziging (bijvoorbeeld: pensionering) voordoet in de 

maatschappelijke situatie van het huishouden, kan dit de aanleiding worden 

voor een migratie, ongeacht de verblijfsduur op dat moment. 

Overigens lijkt het alleszins aannemelijk te veronderstellen, dat, met 

name in het geval van een mogelijke pensioenmigratie, het patroon van sociale 

contacten als een 'constraint' kan gaan werken. Te meer daar ouderen in 

vergelijking met jongeren minder flexibel zijn in het leggen van nieuwe con

tacten, terwijl bovendien de mogelijkheid via het werk een kennissenkring op 

te bouwen, is weggevallen. Het is dan ook opmerkelijk, dat Wiseman/Roseman 

(1979) juist de betekenis van de factor sociale binding ter discussie stellen. 

Zij beroepen zich daarbij op de hogere mobiliteit van kinderen, waardoor deze 

gemiddeld minder in de onmiddellijke omgeving wonen en op een verhoogde 

mobiliteit van verwanten en vrienden, waardoor het netwerk van sociale 

relaties regelmatig verandert en bijgevolg een minder sterke binding uitoe

fent. Law/Warnes (1980) constateren eveneens slechts geringe verschillen in 

de contactfrequentie tussen gemigreerden en blijvers. 

De conclusie is , dat 'woonduur' en 'sociale binding' als twee afzonderlijke 

variabelen in het besluitvormingsproces met betrekking tot pensioenmigratie 

moeten worden beschouwd. 

Daarom zijn de volgende twee hypothesen geformuleerd: 

9. Bij vergelijking van pensioenmigranten en blijvers op het tijdstip rond de 

pensionering blijkt de woonduur van pensioenmigranten niet korter te zijn 

geweest dan die van blijvers. 

10. Bij vergelijking van pensioenmigranten en blijvers op het tijdstip rond de 

pensionering bezaten de pensioenmigranten een geringere sociale binding 

in de vorige woonplaats. 

Een aspect, dat indirect samenhangt met de factor sociale binding is de 

migratie-frequentie. Naarmate deze groter is neemt de kans op een sterke 

sociale binding af. In de literatuur over residentiële mobiliteit (Goldscheider 

e.a. 1965, Speare 1974), maar ook in het onderzoek naar pensioenmigratie 
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(Karn 1977, Chevan/Fisher 1979), wordt het hebben van migratie-ervaring 

beschouwd als een factor, die de migratiegeneigdheid vergroot. Law/Warnes 

(1980) benadrukken eveneens dat pensioenmigranten over een grotere, vooral 

interregionale migratie-ervaring beschikken. 

De veronderstelling omtrent een geringere interregionale migratie-ervaring kan 

voor de blijvers ook in positieve termen worden geformuleerd. Uitgangspunt is 

in dat geval de mate van autochtoniteit, waarvan mag worden verwacht dat 

deze bij de blijvers aanzienlijk groter is . 

De hypothese op grond van migratie-ervaring luidt: 

7 7. Bij vergelijking van pensioenmigranten en blijvers op het tijdstip rond de 

pensionering blijken de pensioenmigranten over een grotere ervaring met 

interregionale migratie te beschikken. 

Deze hypothese sluit zeer wel aan bij die over een hogere sociaal-economische 

status bij pensioenmigranten. De samenhang tussen grotere ervaring en 

hogere sociaal-economische status vloeit voort uit het feit dat deze groep, bij 

het verkrijgen van een betrekking, zich in het verleden moest richten op 

een, ruimtelijk gezien, grote arbeidsmarkt. ledere verandering van baan 

betekende veelal ook een migratie, met als resultaat een grotere bekendheid 

met en kennis van verschillende regio's. Bekendheid met alternatieve woonlo

caties kan ook anderszins worden verkregen. Te denken valt aan regelmatige 

vakanties en uitstapjes, welke het blikveld van de potentiële pensioenmi

granten vergroten (Murphy 1979, Law/Warnes 1980). Een meer negatieve 

houding ten opzichte van de bestaande woonomgeving kan hieruit voortvloei

en. 

De hypothese kan als volgt worden geformuleerd: 

12. Bij vergelijking van pensioenmigranten en blijvers op het tijdstip rond de 

pensionering blijkt dat de pensioenmigranten over een grotere kennis van 

alternatieve woonlocaties beschikken, een kennis die bovendien groter is 

naarmate de sociaal-economische status hoger is. 

IV.2.5. 'Constraints' in de woningmarkt. 

Min of meer buiten de context van de vergelijking van pensioenmigranten en 

blijvers valt de problematiek van de 'constraints' in de woningmarkt. Feitelijk 

wordt hiermee reeds het terrein van de keuze van een nieuwe woonlocatie 
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(paragraaf IV.3.) betreden, daar men vooral bij die keuze kan worden gecon

fronteerd met allerlei beperkingen. Waarom in deze paragraaf over de verge

lijking van pensioenmigranten en blijvers toch wordt ingegaan op de 'con

straints' in de woningmarkt, hangt samen met de veronderstelling dat onder 

de blijvers een categorie voorkomt, die, als gevolg van beperkingen, heeft 

moeten afzien van een migratie. In dit verband wordt nog eens teruggegrepen 

naar hetgeen door Short (1978, 442) is opgemerkt: 'behavioural aspects of 

residential mobility are more realistically explained as a form of adaptive be

haviour to the system of housing supply and allocation, which is of course, 

dependent on the structure of the wider society'. Het verwerven van een 

woning is klaarblijkelijk voor een niet gering gedeelte afhankelijk van het 

aanbod en/of toewijzing. Duidelijk is dat hierbij impliciet de sociaal-econo

mische status van de potentiële pensioenmigranten in het geding is . Naarmate 

deze hoger is , zijn de mogelijkheden groter om zich aan de 'constraints' te 

onttrekken, in het bijzonder waar het de woonkosten betreft. De consequentie 

daarvan is echter, dat andere potentiële pensioenmigranten met veelal een 

lagere status, indien zij zich op de koopwoningenmarkt begeven, in feite 

afhankelijk zijn van het aanbod van betaalbare woningen. Naast het aanbod 

van woningen heeft de potentiële pensioenmigrant ook nog te maken met een 

stelsel van regelingen bij het verwerven van een vestigings- en/of woonver

gunning. Een goed voorbeeld hiervan, dat juist voor een gepensioneerde 

onoverkomelijke bezwaren oplevert, is de regeling betreffende de economische 

binding aan een gemeente. 

Zowel de krapte op de woningmarkt, in de zin van een onvoldoende 

aanbod van betaalbare woningen, als een stelsel van toelatingsregels kan een 

ernstige belemmering vormen voor de realisering van een voorgenomen migra

tie. 

Daarom luidt de hypothese: 

13. Voor degenen onder de blijvers, die wel een migratie hebben overwogen, 

vormt het niet toegankelijk zijn van de woningmarkt als gevolg van een 

krapte op de woningmarkt en/of stelsel van regels betreffende toelating, 

een belangrijke reden om van een migratie af te zien. 

IV.3. Keuze van een nieuwe woonlocatie. 

In de inleidende paragraaf van dit hoofdstuk is al aangegeven dat, in explo-
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ratieve zin, de invloed van een drietal aspecten: de regionale voorkeur, de 

woning en de sociale binding, op de keuze van een woonlocatie wordt geanaly

seerd. 

Heida/Gordijn (1978) hebben in Nederland een studie verricht naar de 

regionale woonvoorkeuren. Doel van het onderzoek was te bepalen, welke 

factoren binnen het regionale woonmilieu een belangrijke invloed hebben op de 

richting van de regionale woonvoorkeuren van de huishoudens in ons land en 

daardoor op de mate en de richting van de geneigdheid tot interregionale 

migratie. 

Daarbij is gebleken dat een vijftal kenmerken van belang zijn, namelijk: 

- de mate van stedelijkheid (in de zin van voorzieningen) van een regio, 

- de landschappelijke kenmerken van een regio, 

- de kwaliteit van het fysiek milieu in een regio, 

- de kenmerken van de woningmarkt in een regio, 

- de mogelijkheden voor het leggen van sociale contacten in een regio. 

Bij de bespreking van de invloed van de regionale woonvoorkeur bij de loca

tiekeuze zal aandacht worden besteed aan de eerste drie genoemde kenmerken. 

Daarbij wordt ook de betekenis van de factor afstand gewogen, die immers 

impliciet in de woonvoorkeuren tot zijn recht komt. De kenmerken van de 

woningmarkt en de mogelijkheden voor sociale contacten komen in het vervolg 

van deze paragraaf aan bod. Dit geldt eveneens voor de werking van externe 

'constraints'. 

IV.3.1 . Regionale woonvoorkeur. 

Uit het reeds gememoreerde onderzoek van Heida/Gordijn (1978) is naar voren 

gekomen dat van de landschappelijke kenmerken vooral de aanwezigheid van 

bos en natuurgebieden en een landelijke sfeer de voorkeur genieten. Daar

naast krijgen ook de aanwezigheid van schone lucht en water en het ontbre

ken van geluidshinder, als elementen van de kwaliteit van het milieu, een 

hoge prioriteit. Op het eerste oog lijkt het daarom wat tegenstrijdig, dat ook 

de mate van stedelijkheid van een regio, waaronder begrepen de aanwezigheid 

van winkels en uitgaansmogelijkheden, van belang is . Deze schijnbare tegen

strijdigheid wordt opgeheven, wanneer men rekening houdt met de mate van 

stedelijkheid van de regio's, waarin de huishoudens wonen. Degenen die 

wonen in de stedelijke regio's, hechten nadrukkelijk minder waarde aan land

schappelijke kenmerken en de kwaliteit van het milieu, doch meer aan de mate 
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van stedelijkheid. Het omgekeerde geldt voor huishoudens uit de landelijke 

regio's. 

Heida/Gordijn hebben voorts aangetoond dat de huishoudens, onderschei

den naar gezinsfasen, sociale status en woonervaring, zich niet anders ge

dragen - als het gaat om het belang dat wordt toegekend aan de verschillende 

kenmerken - dan het totaal van huishoudens. Zij concluderen verder dat in 

de keuze van een voorkeurregio de factor afstand een duidelijke rol speelt. 

Van de huishoudens, die niet in de huidige woonregio willen blijven wonen, 

geeft een groot aantal de voorkeur aan een regio op relatief korte afstand. 

Dit geldt in het bijzonder voor regio's in de provincie Gelderland en Noord-

Holland. 

Deze studie leert ons, dat ook voor ouderen kenmerken als stedelijkheid in de 

zin van voorzieningen, landschappelijkheid en de kwaliteit van het fysisch 

milieu van invloed zijn, gezien het belang dat daaraan wordt gehecht door de 

groep 65-plussers (Heida/Gordijn 1978). Overigens is dit ook weer niet zo 

verwonderlijk. Immers van de factor regionale woonvoorkeur mag worden 

verwacht dat deze van groot gewicht is bij de locatiekeuze. Het wegvallen van 

de binding wonen-werken biedt, zo men dat wenst, de mogelijkheid in een 

heel ander deel van het land te gaan wonen. Eindelijk krijgt de potentiële 

pensioenmigrant de gelegenheid bij de keuze van een nieuwe locatie zijn 

wensen/behoeften met betrekking tot de regionale woonvoorkeur te realiseren. 

Overigens wordt ook in het meer specifieke onderzoek onder pensioenmi

granten regelmatig op het belang van deze factoren gewezen. Zo constateert 

Koch (1975) dat de pensioenmigrant een voorkeur heeft voor een rustig, 

landschappelijk aantrekkelijk gebied, met een kwalitatief goed fysisch milieu, 

weinig industrie en een voldoende aanbod van 'Einkaufsmöglichkeiten und 

kulturelles Angebot'. Uit het voorkomen van het regiokenmerk stedelijkheid 

mag overigens niet worden afgeleid, dat de pensioenmigrant een voorkeur 

heeft voor meer stedelijke regio's. Koch (1975), Karn (1977), Murphy (1979) 

om er maar enkelen te noemen, wijzen er nadrukkelijk op dat de pensioenmi

grant weg wil uit het grootstedelijke woonmilieu. De uitkomsten van de se

cundaire analyse in hoofdstuk II met een overheersende migratie uit de ste

delijke, industriële provincies in het westen onderstrepen dit. In de analyse 

zal worden onderzocht in hoeverre factoren als stedelijkheid, landschappelijke 

aantrekkelijkheid en kwaliteit van het fysisch milieu een rol hebben gespeeld 
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bij de keuze van de woonregio. Tevens wordt nagegaan of de mate van stede

lijkheid van de woonregio voor de pensionering daarbij van invloed is . Ook 

wordt, ondanks de bevindingen van Heida/Gordijn (1978) bezien, of er ver

schillen optreden tussen huishoudens onderscheiden naar sociaal-economische 

positie. 

In hoofdstuk III is opgemerkt dat de factor afstand niet afzonderlijk wordt 

gewogen. De invloed zou indirect tot uiting komen in de regionale woonvoor

keur. De uitkomsten bij Heida/Gordijn (1978) bevestigen dit. Interessant is 

nu dat zowel uit de secundaire analyse (hoofdstuk II) als ook uit een aantal 

buitenlandse studies (Cribier 1975, Koch 1975, Catau 1978) naar voren komt, 

dat bij pensioenmigratie de factor afstand veel minder gewicht in de schaal 

legt. Met het toenemen van de afstand, waarover men migreert, treedt geen 

afname in de intensiteit op. Voor ons blijft dan ook de vraag te beantwoorden 

in hoeverre bij de selectie en uiteindelijke keuze van een nieuwe woonregio de 

factor afstand ten opzichte van de oude woonregio mede van invloed is. 

Bedoeld is dan niet alleen de feitelijke afstand, maar ook de mentale afstand, 

tot uiting komend in een bekendheid met verschillende regio's. In feite gaat 

het om de vraag in welke mate de bekendheid van de pensioenmigrant met een 

regio gevoelig is voor afstand. Gezien de conclusies uit onderzoekingen onder 

pensioenmigranten en de aanwijzigingen uit hoofdstuk II mag worden ver

wacht, dat deze bij pensioenmigranten minder afstandgevoelig is . 

IV.3.2. Woning. 

Welke invloed gaat er uit van de woning bij de keuze van een nieuwe woonlo

catie? Zijn er specifieke kenmerken van de woningmarkt, zoals de prijzen 

(huur/koop) van woningen, die een bepaalde keuze stimuleren dan wel belet

ten? Op deze en andere vragen in deze context zal een antwoord moeten 

worden gegeven. 

Als belangrijke factoren in het keuzeproces gelden in het algemeen de grootte 

van de woning, het ontwerp c.q. het type, de ligging van de woning in 

verband met de bereikbaarheid van de voorzieningen en in mindere mate de 

kosten (Rossi, 1955; Simmons, 1968 Herbert, 1973). Echter bij de uiteindelijke 

keuze zijn volgens Rossi (1955) niet de grootte of het type, maar primair de 

kosten doorslaggevend. Short (1977) merkt wat betreft de kosten nog op dat 
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deze vooral belangrijk worden geacht door de middengroepen. De huishoudens 

met een lage sociaal-economische status hebben naar zijn overtuiging geen 

keuzemogelijkheid om bijvoorbeeld de kosten van een woning af te wegen 

tegen de ligging; zij moeten veelal zonder meer aanvaarden wat hun aangebo

den wordt. De hogere sociaal-economische groepen letten meer op ontwerp 

c.q. type en minder op de kosten. In het onderzoek van Heida/Gordijn (1978) 

is nog benadrukt dat de woningmarkt, in de zin van concrete mogelijkheden 

tot het verkrijgen van een betaalbare woning, een factor van belang is . 

Voor de pensioenmigranten gelden min of meer dezelfde variabelen. Ook voor 

de pensioenmigrant staan de kosten, mede gelet op de inkomensdaling, cen

traal (Law/Warnes 1973, Karn 1977). Daarnaast wordt in enkele onderzoekin

gen ook de factor grootte van de woning genoemd, alsmede de algehele toe

stand van de woning (Speare 1974). 

Met het oog op de woonkosten, in relatie tot de inkomensdaling, wordt 

het aanbod van betaalbare (huur- of koop)woningen een belangrijke factor in 

het keuzeproces. Dit aanbod kan als een externe 'constraint' gaan werken, 

wanneer in de door de pensioenmigrant gewenste woonregio die betaalbare 

woning niet of nauwelijks voorhanden is. Uiteindelijk kan dit er toe leiden dat 

de pensioenmigrant gedwongen wordt uit te wijken naar een regio, die niet de 

eerste voorkeur had. Behalve de prijs zijn ook talloze regelingen betreffende 

vestigings- en woonvergunningen er voor verantwoordelijk, dat men eventueel 

naar een alternatieve regio moet omzien. Nagegaan zal worden in hoeverre de 

grootte van de woning, de kosten voor het verkrijgen van een woning en de 

toelatingsregels voor de keuze van een nieuwe woonlocatie van belang zijn. 

Tevens wordt bezien of aan deze factoren een verschillend belang wordt 

gehecht door pensioenmigranten van uiteenlopende sociaal-economische status 

en urbanisatiegraad van de vorige woonplaats. 

Het (niet) kunnen krijgen van een betaalbare woning is niet helemaal los te 

zien van het peil van de algehele kosten van levensonderhoud in de verschil

lende regio's. In hoeverre laat de pensioenmigrant zich bij de locatiekeuze 

mede leiden door dit aspect? Gezien zijn inkomensdaling is dit zeer wel denk

baar. Ook mag niet worden uitgesloten dat dit in sterkere mate van toepas

sing is op pensioenmigranten afkomstig uit het grootstedelijk milieu. Cortie/ 

Ostendorf (1977) laten zich in hypothetische zin uit over de betekenis van het 

kostenpeil bij de locatiekeuze, terwijl Krimp/Pil (1977) in hun onderzoek 
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melden dat dit aspect mede in overweging wordt genomen. In concreto zou dit 

kunnen inhouden dat naarmate de inkomensdaling bij pensioenmigranten groter 

is en zij voorheen woonachtig waren in relatief 'dure' gebieden - waartoe o.a. 

de Randstad kan worden gerekend - zij in sterkere mate gemigreerd zijn naar 

goedkopere (meer perifere) gebieden van ons land. Ranas/Kumar (1978) 

ondergraven overigens deze veronderstelling. Zij stellen dat gepensioneerden 

zich bij een migratie niet sterker laten leiden door factoren samenhangend met 

de kosten voor levensonderhoud dan de nog werkende bevolking. In de 

analyse zal hieraan aandacht worden besteed. 

IV.3.3. Sociale binding 

In welke mate speelt de sociale binding, waaronder te verstaan de mogelijk

heden tot het leggen van sociale contacten binnen een enigszins groter ruim

telijk kader, een rol bij de locatiekeuze? Een aantal onderzoekers hecht min

der belang aan deze factor (o.a. Rossi 1955, Simmons 1968), terwijl anderen 

de betekenis juist beklemtonen (o.a. Herbert 1973, Speare 1974). Zeer uitge

sproken is de mening van Roseman/Williams (1980). Uit een door hen uitge

voerd onderzoek trekken zij de conclusie dat bij de keuze van de nieuwe 

woonlocatie de sociale binding de belangrijkste factor is . Mogelijk is dit 

gebrek aan eenduidigheid te wijten aan het feit dat uitspraken worden gedaan 

over niet-homogene populaties. Short (1977) merkt op dat de invloed van de 

factor sociale binding afhankelijk is van de sociaal-economische status van het 

huishouden. Ook Heida/Gordijn onderstrepen het belang van deze factor. De 

mogelijkheden tot sociale contacten en in het bijzonder de aanwezigheid van 

vrienden en kennissen vormen een belangrijke factor bij de keuze van een 

nieuwe woonregio. 

In het onderzoek naar de locatiekeuze onder pensioenmigranten blijkt de 

gelegenheid tot sociale contacten met elders woonachtige verwanten en vrien

den een factor van gewicht (Law/Warnes 1973, Wiseman/Roseman 1979). In het 

onderzoek van Karn (1977) noemt eenderde van de pensioenmigranten de 

mogelijkheid om deze behoefte te realiseren als belangrijkste motief. Een 

enkele aanwijzing in de literatuur houdt in dat de behoefte aan meer sociale 

contacten bij de lagere en middengroepen sterker tot uitdrukking komt. 

Daarnaast is denkbaar dat de groep niet-gehuwden hieraan meer waarde hecht 

(Karn 1977). 
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De betekenis van de woonplaats van de kinderen is volgens Koch (1975) 

op het eerste gezicht niet belangrijk. Slechts in één van de door hem onder

zochte gevallen was deze factor doorslaggevend voor de keuze van de locatie. 

Koch heeft evenwel twijfels over de betrouwbaarheid van dit resultaat, omdat 

op een vraag naar de motieven bij de keuze van de woonregio, door 28% van 

de ondervraagden de factor familiebinding als zodanig werd genoemd. De door 

Koch geconstateerde tegenstrijdigheid kan mogelijk verklaard worden door er 

van uit te gaan, dat de pensioenmigrant contacten met familieleden vooral 

zoekt in de eigen leeftijdsgroep. 

Binnen het kader van de sociale contacten, het willen migreren naar een meer 

vertrouwde, sociaal herkenbare woonomgeving, is één aspect nog niet aan de 

orde gesteld. Bedoeld is de retourmigratie, waaronder te verstaan een migra

tie naar de geboorteregio of een regio waar men in een vroegere fase van zijn 

leven heeft gewoond. Chevan/Fischer (1979) menen dat retourmigratie onder 

pensioenmigranten in vergelijking met andere leeftijdsgroepen niet frequenter 

voorkomt. Eldridge (1965) deelt deze opvatting. Daarentegen zijn Koch (1975) 

en Serow (1978) van mening dat een deel van de pensioenmigratie kan worden 

beschouwd als retourmigratie. Ook Cribier (1975) stuit in haar studie over 

pensioenmigranten uit de regio Parijs op het verschijnsel retourmigratie. 

Tenslotte maken Wiseman/Roseman (1979) in de door hen opgestelde typologie 

over migratie van ouderen melding van het voorkomen van retourmigratie 

onder pensioenmigranten. Voor wat de Nederlandse situatie betreft worden in 

de secundaire analyse in hoofdstuk II aanwijzingen gevonden voor het ver

schijnsel retourmigratie. In het bijzonder de trek vanuit de twee westelijke 

provincies naar de provincies Friesland en Drenthe zou hier op kunnen dui

den. 

Zowel op de invloed van de factor sociale binding als op het voorkomen 

van het verschijnsel retourmigratie onder pensioenmigranten zal in de empi

rische fase van dit onderzoek nader worden ingegaan. 

Niet identiek aan retourmigratie, maar daar toch aan verwant, is een migratie 

naar een gebied, waarmee men bekend is vanwege regelmatige uitstapjes daar

heen of omdat de vakantie daar diverse malen is doorgebracht. Hierdoor kan 

een grote vertrouwdheid en betrokkenheid met een bepaalde regio ontstaan, 

die op zich een voldoende aanleiding kan worden voor een migratie wanneer 

de gelegenheid zich voordoet. Roseman/Williams (1980) benadrukken de bete

kenis van de factor bekendheid door vakanties e t c , als aanleiding voor de 

keuze van een regio als woonplaats in samenhang met een pensionering. 
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V. OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK. 

V . l . Inleiding. 

In de eerste probleemstelling van dit onderzoek is de vraag aan de orde 

onder welke omstandigheden het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 

gepaard gaat met een migratie binnen Nederland. Het antwoord op deze vraag 

wordt gezocht door de (woon)omstandigheden, waarin huishoudens van gemi-

greerden verkeerden op het moment rond hun pensionering, maar wel vóór de 

migratie, te vergelijken met de (woon)omstandigheden van huishoudens rond 

hun pensionering welke niet gemigreerd zijn. Voor deze vergelijking van 

beide populaties, aangeduid als pensioenmigranten en blijvers, was een survey 

onderzoek gewenst. Dit geldt ook voor het beantwoorden van de uit de cen

trale probleemstelling afgeleide tweede vraag naar de factoren die van invloed 

zijn op de selectie van een nieuwe woonlocatie door de pensioenmigranten. Uit 

de diverse waarnemingstechnieken, die beschikbaar zijn, is gezien de aard 

van de probleemstelling, als ook de theoretische uitwerking daarvan (hoofd

stuk IV), gekozen voor de mondelinge enquête onder de beide populaties. 

In dit hoofdstuk zal de werkwijze worden toegelicht die bij de opzet en uit

voering van dit survey onderzoek is gevolgd. Het wordt afgerond met een 

beknopte beschrijving van de samenstelling van beide onderzoekspopulaties. 

V.2. Opzet van het onderzoek. 

Bij de opzet van dit survey-onderzoek onder pensioenmigranten en blijvers 

moest op de eerste plaats een beslissing worden genomen: of te werken met 

een landelijke steekproef of een steekproef te trekken in een beperkt aantal 

regio's. Aan dit aspect wordt dan ook allereerst aandacht besteed. Vervolgens 

wordt voor beide populaties de wijze beschreven waarop het steekproefkader 

en de steekproefomvang zijn vastgesteld. De paragraaf wordt afgesloten met 

een verantwoording van de opzet van de vragenlijsten. 

V,2 .1 . Regio-keuze. 

Voor het verkrijgen van de adressen van respondenten voor de enquêtes 

onder de blijvers en pensioenmigranten bleek een a-selecte landelijke 
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steekproef niet zo'n geschikte grondslag. De steekproefadressen konden beter 

in een beperkt aantal regio's worden getrokken. Verschillende argumenten 

hebben bij die beslissing een rol gespeeld. 

De ongelijkmatige spreiding van de pensioenmigranten over het land is 

daarbij het belangrijkste argument geweest. Zowel in het inleidende hoofdstuk 

als in het hoofdstuk over de omvang, richting en samenstelling van de pen

sioenmigratie is naar voren gekomen dat de pensioenmigratie naar vertrek en 

vestiging ruimtelijk is geconcentreerd. Daarbij is gebleken dat de twee wes

telijke provincies en in het bijzonder de drie grote steden als belangrijkste 

donor-gebieden voor de pensioenmigratie fungeren. De vestiging is weliswaar 

meer gespreid, maar toch springen er gebieden uit met een meer dan evenre

dig aandeel in de vestiging. Het ligt dan ook voor de hand met dit gegeven 

van ruimtelijke concentratie rekening te houden bij het verkrijgen van de 

steekproefadressen voor beide enquêtes. 

Daarnaast zijn twee meer pragmatische overwegingen van invloed geweest 

op de beslissing voor beide enquêtes af te zien van een landelijke steekproef. 

De eerste hangt samen met het steekproefkader. Indien gekozen zou zijn voor 

een a-selecte landelijke steekproef voor de blijvers en pensioenmigranten, dan 

hadden de gezamenlijke bevolkingsregisters van alle gemeenten in Nederland 

moeten dienen als steekproefkader. In dit geval zou het verkrijgen van de 

noodzakelijke adressen van beide populaties zeer veel tijd hebben gevergd. 

Bovendien kon niet worden uitgesloten dat deze procedure aanzienlijke kosten 

met zich mee zou hebben gebracht. 

De tweede overweging hangt samen met de gekozen waarnemingstechniek: 

de mondelinge enquête. De consequentie van een a-selecte landelijke steek

proef is een grote spreiding van de steekproefeenheden (de respondenten) 

over het land. Dit zou voor de enquêteurs veelal lange reistijden en hoge 

reiskosten hebben opgeleverd, met bovendien een sterke beperking van het 

aantal per dag af te nemen enquêtes. 

Op grond van bovengenoemde argumenten is afgezien van het trekken van een 

a-selecte landelijke steekproef. Daarentegen is een werkwijze gevolgd, die 

vergelijkbaar is met het trekken van een zogenaamde twee-trapssteekproef 

(Derksen, 1963). Allereerst is een beperkt aantal regio's (economisch-geo-

grafische gebieden) gekozen. Vervolgens zijn binnen deze regio's de steek

proefadressen getrokken voor beide enquêtes. 
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Fig. lOcMlOb Relatieve vertrek- en vestigingsoverschot* per economisch geografisch 
gebied, voor de leeftijdsklasse 65-69 jaar, 1974-1976. 

a. Vertrek 

medioonwaorde 21 βΛβ 

| э31-<41%. 

j>41-<51%. 

j&51-<61%, 

¡»61%. 

• Uitgedrukt per 1000 v»n de bevolking van 65-69 ja«r op 31-12-1976. 



- Regiokeuze voor de enquête onder de blijvers -

Als criterium voor de keuze van de regio's, waarbinnen de enquête 

onder de blijvers zou worden afgenomen, is gekozen de aanwezigheid van een 

vertrekoverschot per economisch-geografisch gebied van personen rond de 

pensioengerechtigde leeftijd in de periode 1974-1976. Het ligt immers voor de 

hand, de regio's voor de blijvers ten behoeve van een vergelijking van de 

(woon)omstandigheden op het tijdstip rond de pensionering, zoveel mogelijk te 

laten samenvallen met die, waaruit de pensioenmigranten afkomstig zijn. 

Cijfers van gemigreerde personen in de leeftijdsklasse 65-69 jaar per 

economisch-geografisch gebied in de periode 1974-1976 laten zien, dat alle 

gebieden met relatieve vertrekoverschotten boven 28 loo, met uitzondering 

van de Groningse Centrale Weidestreek (nr. 6) , gelegen zijn in het westen 

van het land (figuur 10a). De meeste kenmerken zich door een hoge graad 

van verstedelijking. Opmerkelijk is het ontbreken van stedelijke economisch-

geografische gebieden met vertrekoverschotten boven de 28 loo buiten het 

westen. Uitgezonderd de gebieden Stad Groningen (nr. 7) en Arnhem (nr. 

35) hebben deze zelfs geringe vestigingsoverschotten. Voorts blijkt maar liefst 

73,3% van alle vertrekkende personen in de leeftijdsklasse 65-69 jaar uit de 

drie grote steden te komen, waarmee zij zich duidelijk onderscheiden van de 

overige economisch-geografische gebieden met vertrekoverschotten. 

Op grond van het gestelde criterium is voor het afnemen van de 

mondelinge enquêtes de keuze gevallen op de economisch-geografische 

gebieden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. 

- Regiokeuze voor de enquête onder de pensioenmigranten -

De .keuze van de regio's, waarin de enquête onder pensioenmigranten is uitge

voerd, is primair afhankelijk gesteld van de aanwezigheid van een vestigings

overschot van personen in de leeftijdsklasse 65-69 jaar. Uit figuur 10b is de 

spreiding af te lezen van de gebieden met relatief hoge vestigingsoverschot

ten. Daarbij vallen twee zaken op. Op de eerste plaats dat een aantal econo

misch-geografische gebieden met relatief hoge vestigingsoverschotten is gele

gen in het westen, op relatief korte afstand van de grote steden. Buiten het 

westen is dit uitsluitend het geval rondom Groningen en Arnhem. Op de 

tweede plaats het grote aantal economisch-geografische gebieden met hoge tot 

zeer hoge vestigingsoverschotten in het noorden van het land. 
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Aanvullend is nog een kwalitatief cri terium gehan tee rd . Onderzoek in he t 

bui tenland heeft aangetoond dat de pensioenmigrant bij de locatiekeuze van 

zijn woonplaats een duidelijke voorkeur heeft voor landschappeli jk a a n t r e k 

kelijke gebieden. Deze worden gekenmerkt door een lage indus t r ië le ontwik

kel ing, een ru raa l ka rak t e r en een ger inge bevolk ingsdichthe id . Daarnaast 

blijkt uit de bui tenlandse l i t e ra tuur een voorkeur voor klimatologisch aan 

trekkeli jke kus tgeb i eden . 

Op grond van beide cr i ter ia zijn de volgende economisch-geografische geb ie 

den geselecteerd ( tussen haakjes s taat het re la t ieve ves t ig ingsoverschot 

vermeld) : 

1. Fries Zandgebied (55 /oo) 

2. Emmen (86 /oo) 

3 . I Jsse lmeerkust (31 /oo) 

4 . Apeldoorn (25 /oo) 

5. Overige gemeenten Zuidelijke Veluwezoom (42 /oo) 

6. Ut rechtse Heuvelrug (33 /oo) 

7. Midden en Oostelijk West-Friesland (490 /oo) 

8. Oostelijk Randgebied Rotterdam (153 /oo) 

9. Kanaalzone Walcheren (19 /oo) 

10. Noord- en Zuid-Beveland (22 /oo) 

Schouwen-Duiveland is ondanks een ves t ig ingsoverschot van 59 /oo niet 

gese lec teerd . In paragraaf V . 2 . 3 . wordt hierop nader t e ruggekomen. 

V . 2 . 2 . Steekproefkader en steekproefomvang b l i jve rsenquê te . 

Zoals ges te ld , is voor de mondelinge enquê tes onder de bl i jvers de keuze 

gevallen op de dr ie grote s t eden . De volgende s tap is de keuze van het 

s t eekproefkader . Dit ve re i s t een definiëring van de s teekproefeenheid in de 

populatie b l i jvers , he tgeen in deze fase van het onderzoek s lechts bepe rk t 

mogelijk i s . Immers indien een blijver wordt omschreven als een hu i shouden , 

waarvan het hoofd recenteli jk gepensioneerd is en t evens geen enkele behoefte 

toont om op relatief kor te termijn te migreren , dan dient informatie besch ik 

baa r te zijn, welke feitelijk pas t i jdens het v r a a g g e s p r e k kan worden v a s t g e 

s t e ld . Dit is respectieveli jk de informatie over het t i jdstip van pensioner ing 

en over eventuele plannen om te migreren . Het on tbreken van deze informatie 

kan e r toe leiden dat in het s teekproefkader een aantal s teekproefeenheden 
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voorkomen, die bij nader inzien niet voldoen aan de omschrijving van een 

blijver. 

Bij de keuze van het steekproefkader is dan ook noodgedwongen gewerkt met 

een voorlopige omschrijving van de steekproefeenheid. Daar in het onderzoek 

het gepensioneerd worden van het hoofd van het huishouden een centrale rol 

speelt is deze als steekproefeenheid gekozen. Een alleenstaande die een zelf

standige huishouding voert, wordt eveneens beschouwd als hoofd van het 

huishouden. 

Aan de steekproefeenheid wordt vervolgens nog een eis gesteld, die 

betrekking heeft op de leeftijd. Aangezien wordt aangenomen dat de steek

proefeenheid recentelijk is gepensioneerd en aangezien het begrip pensioen

migratie is omschreven (inleiding) als een vorm van migratie, die samenhangt 

met een uittreden van personen in de leeftijd van 60-67 jaar uit het arbeids

proces, worden voor de steekproefeenheid dezelfde leeftijdsgrenzen aange

houden. 

De voorlopige omschrijving van de steekproefeenheid luidt nu: een hoofd 

van een huishouden in de leeftijd tussen 60-67 jaar (alleenstaande wordt 

daaraan gelijkgesteld), die een zelfstandige huishouding voert. 

Gegeven de omschrijving van steekproefeenheid ligt het voor de hand het 

bevolkingsregister van ieder van de drie grote steden als steekproefkader te 

kiezen. Bij de onderhandelingen met de gemeenten over het gebruik van de 

bevolkingsregisters bleek, dat hiermede aanzienlijke kosten gemoeid zouden 

zijn. Daarom is een andere weg gevolgd. In Nederland dient een alleenstaande 

of in het geval van een echtpaar de man, bij het bereiken van de leeftijd van 

65 jaar, bij de Raad van Arbeid een aanvraag in voor een A.O.W.-uitkering. 

Van deze aanvragen wordt een registratie gevoerd met o.a. gegevens als 

naam, adres, geboortejaar, geslacht en burgerlijke staat. Deze registratie is 

niet geautomatiseerd, waardoor in principe geen kosten behoeven te worden 

gemaakt voor het trekken van de steekproef eenheden uit dit steekproefkader. 

Dankzij de bereidwillige medewerking van de Raden van Arbeid in Den Haag 

en Rotterdam is de mogelijkheid geboden deze registratie voor A.O.W.-aanvra

gen als steekproefkader te gebruiken. Dit had overigens tot gevolg dat de 

leeftijd van de steekproefeenheden beperkt bleef tot 64 en 65 jaar (geboor

tejaargangen 1915 en 1916). Voor Amsterdam is gebruik gemaakt van het 

gemeentelijk bevolkingsregister. 

Om te voorkomen dat de adressen van de steekproefeenheden kriskras 
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verspreid zouden zijn over de drie steden, met alle problemen van dien bij de 

uitvoering van de enquêtes, zijn de steekproefeenheden slechts uit een 

beperkt aantal wijken per stad getrokken. De verschillende wijken zijn 

gekozen op basis van een rangorde naar sociale positie. 

Na de voorlopige omschrijving van de steekproefeenheid en de vaststelling van 

het steekproefkader, resteert het bepalen van de grootte van de steekproef. 

Van belang daarvoor is of binnen de groep blijvers deelpopulaties met meer 

homogene kenmerken aanwezig zijn. Immers indien uitspraken voor de gehele 

populatie ook moeten gelden voor de deelpopulaties, dan is een vooraf te 

bepalen minimale omvang van ieder van de deelpopulaties nodig. Om dit te 

bereiken zou stratificatie van de populatie een geschikt middel zijn. Echter 

het ontbreken van voldoende informatie over het voorkomen van deelpopulaties 

maakt het uitvoeren van een stratificatie onmogelijk. Bijgevolg is een meer 

pragmatische werkwijze gevolgd voor het vaststellen van de steekproefomvang, 

gebaseerd op een aan Galtung (1970, 61) ontleende regel. Hij stelt dat bij een 

twee-dimensionale kruistabel de minimale vulling per cel 10 moet bedragen, 

met een zekere voorkeur voor 20 per cel. Deze voorkeur voor 20 eenheden 

per cel is gebaseerd op de procentuele verdeling per cel. Een kleine absolute 

celvulling leidt bij geringe wijziging tot relatief grote procentuele ver

schuivingen. Daar in dit onderzoek veelal met twee variabelen per tabel wordt 

gewerkt en het aantal klassen per variabele zelden meer dan vijf bedraagt, 

kan een minimale grootte van de steekproef met behulp van de regel van 

Galtung worden aangegeven. Bij een minimale celvulling van 10 betekent dit 
2 

een steekproefomvang van 250 (d.w.z. 5 χ 10) eenheden; bij een celvulling 
2 

van 20 leidt dit tot een verdubbeling, 500 (d.w.z. 5 χ 20) eenheden. 

Daar te verwachten viel dat een aantal respondenten voor het afnemen 

van de enquête niet bereikt zou worden, hun medewerking zou weigeren of bij 

nader inzien niet zou voldoen aan de gestelde criteria, zijn aanzienlijk meer 

adressen getrokken (975). De uiteindelijk gestelde minimale omvang voor de 

respons diende gerealiseerd te worden. 

V.2.3 . Steekproefkader en steekproefomvang voor de pensioenmigranten. 

Anders dan voor de enquête onder de blijvers is voor de enquête onder de 

pensioenmigranten feitelijk geen ander steekproefkader voorhanden. Men is 

aangewezen op het register van ingekomen personen per gemeente. Deze 
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omstandigheid maakt het noodzakelijk om binnen de reeds gekozen economisch-

geografische gebieden met een groot vestigingsoverschot (paragraaf V.2.1) 

alsnog een aantal gemeenten aan te wijzen. Als voorwaarde voor de keuze 

moest een gemeente een voldoende aantal vestigingen hebben, minimaal gelijk 

aan een gemiddeld vestigingsoverschot per jaar van 21 loo in de leeftijds

klasse 65-69 in Nederland voor de periode 1974-1976. 

Voor de landelijke economisch-geografische gebieden in het noorden en zuid

westen resulteerde dit in de selectie van de gemeenten Heerenveen, Opster-

land, Smallingerland, Emmen, Goes en Vlissingen. Binnen de economisch-

geografische gebieden in de invloedssfeer van grotere steden zijn gekozen 

Hoorn, Capelle a/d IJssel, Renkum en Rheden. Voor de landschappelijk aan

trekkelijke gebieden Utrechtse Heuvelrug en IJsselmeerkust zijn respectievelijk 

de gemeenten Zeist en Ermelo geselecteerd. Tot deze derde categorie behoort 

ook het economisch-geografisch gebied Apeldoorn, dat alleen bestaat uit de 

gemeente Apeldoorn. Aangezien hier de grens van het gebied samenvalt met 

de gemeentegrens is een keuze niet aan de orde. 

Aansluitend op de keuze van de gemeenten wordt nog even teruggekomen 

op het niet selecteren van het economisch-geografisch gebied Schouwen-Duive-

land, dat een relatief groot vestigingsoverschot van pensioenmigranten heeft. 

Absoluut is dit evenwel vrij gering. Nog sterker geldt een absoluut klein 

overschot voor de afzonderlijke gemeenten. Selectie van een enkele gemeente 

zou tot consequentie hebben dat het absolute aantal vestigingen, zeker gezien 

de daling van de migratie in de tweede helft van de jaren zeventig, zeer 

gering zou zijn geweest. Dit is aanleiding geweest af te zien van de selectie 

van Schouwen-Duiveland c.q. een gemeente daarbinnen. 

Als steekproefeenheden zijn, evenals bij de blijvers, alleenstaanden en hoof

den van huishoudens genomen in de leeftijd van 60-67 jaar, mits deze een 

zelfstandige huishouding voeren. Voorts is nog als aanvullende voorwaarde 

bepaald, dat de migratie in de periode 1 januari 1980- 31 mei 1981 heeft 

plaatsgevonden. Van de in deze periode per gemeente gevestigde alleenstaan

den en hoofden van huishoudens zijn de adressen verkregen (abs. 694). 

Voor het bepalen van de grootte van de steekproef is eenzelfde werkwijze 

gevolgd als bij de steekproef van de blijvers, zodat met een verwijzing naar 

paragraaf V.2.2. kan worden volstaan. 
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V.2.4. Opzet vragenlijsten voor de beide enquêtes. 

In de paragrafen V.2.2. en V.2,3. is er op gewezen dat binnen het steek-

proefkader respondenten kunnen voorkomen, die feitelijk niet behoren tot de 

categorie blijvers respectievelijk pensioenmigranten. Denkbaar is dat in de 

populatie blijvers respondenten voorkomen die nog niet gemigreerd zijn of 

reëel overwegen op korte termijn te migreren. Onder de pensioenmigranten is 

ongetwijfeld een aantal respondenten, voor wie het tijdstip van de pensio

nering reeds zo ver achter hen ligt (meer dan 5 jaar) dat niet meer gespro

ken kan worden van een pensioenmigratie (omschrijving inleidend hoofdstuk 

p . 21). Daarom zijn aan de respondenten allereerst enkele vragen voorgelegd, 

die deze definitorische problemen moeten oplossen. 

De keuze van de onderwerpen, waarover vragen aan de respondenten zijn 

voorgelegd, is afgeleid uit de hoofdstukken III .5. en IV. Dit houdt tevens in 

dat beide vragenlijsten gedeeltelijk identiek zijn, daar immers een vergelijking 

van de (woon)omstandigheden tussen blijvers en pensioenmigranten vóór hun 

verhuizing voorop staat. 

Over de volgende onderwerpen zijn vragen gesteld: 

- samenstelling van het huishouden, 

- de woning respectievelijk de vorige woning van pensioenmigranten, 

- de woonomgeving respectievelijk de vorige woonomgeving voor pensioen

migranten, 

- sociale binding respectievelijk de sociale binding met de vorige woonomge

ving, 

- bekendheid met verschillende streken in Nederland, 

- migratie-ervaring, 

- persoonlijke gegevens. 

Voor het beantwoorden van vragen over het bekend zijn met verschillende 

streken is gebruik gemaakt van de regionale indeling (bijlage 3), die werd 

opgesteld door Heida/Gordijn (1978) ten behoeve van hun onderzoek naar 

regionale woonvoorkeuren. Deze indeling vertoont veel overeenkomst met de 

bekende COROP-indeling, waarvan zij in twee opzichten afwijkt. De COROP-

regio Agglomeratie Arnhem en Nijmegen is opgesplitst in twee aparte regio's 

met als centra Arnhem en Nijmegen. Voorts is van de COROP-regio Utrecht 
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het oostelijk gedeelte afgesplitst tot een afzonderlijke regio. De desbetreffende 

COROP-regio's zijn volgens de auteurs onvoldoende homogeen ten aanzien van 

factoren, die van invloed zijn bij de regionale woonvoorkeuren. 

In de vragenlijst voor de blijvers is nog een tweetal vragen opgenomen over 

niet-gerealiseerde plannen voor een migratie. 

De vragenlijst voor de pensioenmigranten is aangevuld met een aantal 

onderwerpen, die betrekking hebben op de nieuwe woonsituatie. Deze zijn: 

- de nieuwe woning, 

- de nieuwe woonomgeving, 

- sociale binding aan de nieuwe woonomgeving, 

- selectie van de nieuwe woonplaats, 

- push en pull factoren. 

Voor de volledige vragenlijsten wordt verwezen naar bijlage 4. 

V.3. Uitvoering onderzoek. 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de bij beide enquêtes gevolgde 

werkwijze. Daarnaast worden, met een enkele opmerking, de respondenten op 

een tweetal kenmerken vergeleken met de huishoudens die hun medewerking 

hebben geweigerd. Met enige cijfers over de samenstelling van de populaties 

naar burgerlijke staat, opleiding, inkomen en sociaal-economische status wordt 

het geheel afgerond. 

V.3 .1 . Enquête onder blijvers. 

De uitvoering van de enquête heeft plaatsgevonden in de periode mei-juni 

1981. De potentiële respondent ontving ter informatie een introductiebrief, 

waarin in het kort het doel van het onderzoek is aangegeven. Vervolgens zijn 

eerst de huishoudens, die in het telefoonboek vermeld staan, (abs: 842) om 

medewerking gevraagd. Na toezegging hiervan is een datum en tijdstip afge

sproken voor het afnemen van het vraaggesprek. Degenen die niet in het 

bezit waren van een telefoon zijn direct aan huis benaderd. 

Tabel 12 geeft een overzicht van het aantal aangeschreven huishoudens, 

de verschillende redenen waarom niet of niet verder aan het onderzoek is 

meegewerkt en het uiteindelijke aantal uitgevoerde gesprekken. De gegevens 
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voor de dr ie afzonderlijke s teden zijn t e rug te vinden in bijlage 5 . 1 . 

Het aantal u i tgevoerde gesprekken ligt ruim boven de minimaal vere is te 

steekproefomvang van 250. Het aantal weigeringen bed raag t 21,4% (122 van de 

uiteindelijke populatie van 569 u i tgevoerde v raaggesp rekken inclusief weige

r ingen) . In vergeli jking met andere s u r v e y s s teekt dit pe rcen tage vrij g u n 

stig af. Voor de drie grote s teden afzonderlijk zijn deze p e r c e n t a g e s : Am

sterdam 24,3%, Den Haag 20,5% en Rotterdam 20,3%. 

Tabel 12. Overzicht van redenen van uitval van potentiële r e s p o n d e n t e n . 

Aantal aangeschreven huishoudens 
- aantal telefonische weigeringen 
- aantal over ige weigeringen 

Subtotaal weigering 

Uitval 
- v e r h u i s d , ad re s onbekend 
- niet thu is (3x bezocht) 
- uitval door z iek te , overlijden 
Subtotaal uitval 

Voldoen niet aan c r i t e r ia , waarvan 
- meer dan 5 jaar niet gewerkt 
- nooit gewerkt 
- werkt nog 
- reeële kans op migratie b innen 

een half jaar 

Subtotaal 

106 
16 

37 
128 
37 

86 
57 
31 

30 

122 

202 

204 

975 

Aantal u i tgevoerde v r aaggesp rekken 447 

De aantal len, vermeld onder 'voldoen niet aan de cr i te r ia ' zijn v e r k r e g e n , 

nadat de r e sponden t enkele v ragen waren voorgelegd over het t i jdstip van 

pensioner ing en de kans op migratie. 

Een ui tspl i ts ing van het aantal weiger ingen, naar telefonische en overige 

weigeringen l ee r t , dat een benader ing van de potentiële r esponden t via de 

telefoon de kans op een weigering niet ve rhoog t . Vergelijking van de aange 

schreven responden ten in he t bezit van telefoon met die zonder telefoon laat 

zien, dat het pe rcen tage weigeringen bij beide groepen nauwelijks van elkaar 

afwijken. Bij r e sponden ten met telefoon bed raag t het pe rcen tage weigeringen 

12,6% (absoluut aantal met telefoon: 842); bij r e sponden ten zonder telefoon is 

het 12,0%. 
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Het grote aantal weigeringen met 'argument onbekend ' is deels het r e s u l 

taat van de benader ing via de telefoon. Per telefoon was de mogelijkheid voor 

een weigering zonder nade re opgaaf van reden gemakkelijker. Onder de 

genoemde argumenten vallen nog op de verwijzing naar de Katholieke Univers i 

teit en het on tb reken van een financiële ve rgoed ing . Het feit dat he t o n d e r 

zoek werd ve r r i ch t door iemand verbonden aan de Katholieke Universi tei t 

(briefhoofd van deze univers i te i t werd g e b r u i k t ) , was voor 7 responden ten 

aanleiding hun medewerking te weigeren. Zij wilden niets te maken hebben 

met alles wat ook maar r iek t naar katholiciteit of de katholieke k e r k . Een 

reden voor weigering op grond van het on tbreken van een financiële v e r g o e 

ding voor de responden t mag nu nog een ui tzonder ing vormen. Niet ondenk

baar is dat én door een groeiende enquête-moeheid onder potentiële r e s p o n 

denten én door de economische recessie in de toekomst deze reden voor 

weigering het su rvey-onderzoek voor problemen kan p laa t sen . 

Tabel 13. Argumenten voor weigering bij de b l i jvers . 

Argument onbekend 
Geen in te resse 
Onderzoek heeft geen nu t 
Geen tijd 
Onderzoek wordt u i tgevoerd door de Katholieke Universi tei t 
Aantast ing pr ivésfeer 
Financiële vergoeding on tb reek t 
Geen brief gehad 

54 
25 
16 
13 
7 
4 
2 
1 

122 

Dankzij deze aanvullende informatie kan de voorlopige omschrijving van de 

blijver (paragraaf V . 2 . 2 . ) definitief worden. 

De omschrijving luidt n u : een hoofd van het huishouden (een al leenstaande 

wordt daaraan gel i jkges te ld) , waarvoor geldt dat deze : 

- een zelfstandige huishouding voe r t , 

- een leeftijd heeft tu s sen 60-67 j aa r , 

- minder dan 5 jaar geleden gepensioneerd is en 

- geen plannen heeft voor een migratie b innen een half j aa r . 

V . 3 . 2 . Enquête onder pensioenmigranten. 

De enquê te onder de pensioenmigranten is u i tgevoerd in de periode oktober -

medio november 1981. De in de vorige paragraaf gesche ts te werkwijze voor 
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het verkr i jgen van medewerking onder de bl i jvers is ook bij de pensioenmi-

g ran ten gevolgd. De resu l ta ten h iervan zijn opgenomen in tabel 14. De gege 

vens voor de afzonderlijke gemeenten zijn t e rug te vinden in bijlage 5 .2 . 

Tabel 14. Overzicht van redenen van uitval onder pensioenmigranten. 

Aantal aangeschreven huishoudens 

- aantal telefonische weigeringen 
- aantal overige weigeringen 
Subtotaal weigeringen 

Uitval 
- v e r h u i s d , adres onbekend 
- niet thu is (3x bezocht) 
- de facto r eeds woonachtig in de gemeente 
- ui tval door z iek te , overlijden 
Subtotaal ui tval 

Voldoen niet aan cr i te r ia , waarvan 
- meer dan 5 jaar niet gewerkt 
- nooit gewerkt 
- migratie geheel onafhankelijk 

van een pensioner ing 
Subtotaal 

49 
12 

48 
68 

5 
28 

98 
46 

50 

61 

149 

194 

694 

Aantal u i tgevoerde v raaggesp rekken 290 

Het aantal weigeringen bedraag t 17,4% (61 van de uiteindelijke populatie van 

351 u i tgevoerde v r a a g g e s p r e k k e n , inclusief we ige r ingen) , he tgeen nog en igs 

zins guns t ige r is dan bij de b l i jvers . Uitspli tsing van het aantal weigeringen 

naar het al dan niet bezi t ten van telefoon lever t de volgende pe rcen tages op : 

weigeringen met telefoon 8,0% (abs . aantal met telefoon: 611) en weigeringen 

zonder telefoon 14,5%. Deze pe rcen tages onde r s t r epen nog eens dat een 

verzoek om medewerking via de telefoon, na een schriftelijke in t roduc t i e , 

a l thans bij deze specifieke populatie de kans op een weigering zeker niet 

heeft v e r g r o o t . 

De aanduiding 'de facto r eeds woonachtig in de gemeente ' geeft aan , dat het 

desbetreffende huishouden r eeds langere tijd in de gemeente woonachtig was , 

voordat een feitelijke reg i s t ra t i e in he t r eg i s t e r van geves t igde pe r sonen 

p laa t svond . 

De informatie met be t r ekk ing tot de categorie 'voldoen niet aan de c r i 

ter ia ' zijn wederom v e r k r e g e n door het stellen van een aantal inleidende 

v r a g e n . De aanduiding 'migratie geheel onafhankelijk van pens ioner ing ' v e r -
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wijst naar migraties, die in geen enkele relatie staan met de pensionering. 

Hieronder vallen migraties als gevolg van bijvoorbeeld ziekte of overlijden van 

een partner, maar ook een migratie om redenen van sanering. Echter een 

gedwongen migratie, omdat een pensionering een huishouden dwingt een 

dienst- c .q. ambtswoning te verlaten, is uiteraard wel meegenomen. 

De categorie 'migratie geheel onafhankelijk van pensionering' biedt gele

genheid terug te komen op de in het inleidend hoofdstuk aangeduide proble

matiek van suburbanisatie en pensioenmigratie. Daarbij gaat het om de vraag 

of de vestigingsoverschotten in een aantal economisch-geografische gebieden 

rond de grote steden, met name in het westen, zijn te beschouwen als een 

uiting van het suburbanisatieverschijnsel of van een pensioenmigratie. Met 

behulp van secundaire data kon op de gestelde vraag geen uitsluitsel worden 

gegeven. Gegevens uit de primaire analyse bieden in deze uitkomst, doordat 

o.a. in een aantal suburbane gemeenten onder pensioenmigranten enquêtes 

afgenomen werden. Dit waren de gemeenten С apelle a.d. IJssel, Hoorn, Zeist, 

Renkum en Rheden. Voor de pensioenmigranten, afkomstig uit respectievelijk 

Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Arnhem, bleek 31,5% (23 van 73) gemi

greerd te zijn, zonder dat hier sprake was van enige relatie met het recen

telijk gepensioneerd zijn. Dit betekent dat bijna 70% van de migratie naar de 

genoemde suburbane gemeenten kan worden getypeerd als pensioenmigratie. 

Anders dan misschien werd verondersteld, moet op grond van de cijfers 

geconcludeerd worden, dat voor vele ouderen een migratie over relatief korte 

afstand pas mogelijk wordt, als de binding aan het werk geen belemmering 

meer hoeft te zijn. Klaarblijkelijk is voor een groot aantal onder hen deze 

migratie over relatief korte afstand toch pas mogelijk geworden, nadat de 

binding aan de werklocatie is weggevallen. 

Opvallend is voorts het in vergelijking met de blijvers relatief grote aantal 

huishoudens waarvan het hoofd nooit of al meer dan 5 jaar niet gewerkt 

heeft. Uigedrukt in een percentage van het aantal verzonden brieven be

draagt dit 20,7%: bij de blijvers is dit slechts 14,7%. De oorzaak hangt samen 

met het steekproefkader voor de pensioenmigranten. Hierin treffen wij een 

groot aantal vrouwen aan, die tevens hoofd van het huishouden zijn, maar al 

zeer lang niet of zelfs nooit hebben gewerkt. Vergelijking met de blijvers, 

woonachtig in Amsterdam, waarvoor ook gebruik is gemaakt van het bevol

kingsregister als steekproef, onderstreept dit nog eens. Het percentage dat 

nooit of al meer dan vijf jaar niet heeft gewerkt bedraagt daar 28,6%. 
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Evenals bij de bli jvers ook hier een groot aantal weigeringen waarvoor de 

argumenten o n t b r e k e n . De overige argumenten sp reken min of meer voor zich. 

Tabel 15. Argumenten voor weigering bij de pens ioenmigranten . 

Argument onbekend 
geen in te res se 
onderzoek heeft geen nut 
geen tijd 
aantas t ing pr ivés feer 
onderzoek wordt u i tgevoerd door de katholieke univers i te i t 

26 
12 
12 
6 
2 
1 

61 
De informatie bet ref fende o . a . het t i jdstip van de pensioner ing en het g e 

migreerd zijn onafhankelijk van de pens ioner ing , geeft ook hier gelegenheid 

voor een definitieve omschrijving van pens ioenmigranten . 

Deze lu id t : hoofden van huishoudens en daaraan gelijkgestelde a l leenstaanden, 

waarvoor geldt dat deze: 

- een zelfstandige huishouding voeren , 

- een leeftijd hebben tussen 60 en 67 j aa r , 

- minder dan 5 jaar geleden gepensioneerd zijn, 

- gemigreerd zijn in de periode 1 januar i 1980 - 31 mei 1981, in relat ie met de 

pens ioner ing . 

V . 3 . 3 . Response en n o n - r e s p o n s e . 

Niet ui tgesloten mag worden dat de hu i shoudens , die weigerden aan de e n q u ê 

te mee te werken , in een aantal kenmerken verschi l len van de huishoudens 

die wel aan het onderzoek hebben meegewerkt . Een vergeli jking van beiden op 

een aantal p u n t e n , welke van belang (kunnen) zijn voor een besl iss ing rond 

de pens ioengerecht igde leeftijd al dan niet te migreren , lijkt zinvol. De g e 

volgde werkwijze, waarbij telefonisch om medewerking is gev raagd , heeft als 

nadeel dat bij weigering geen informatie beschikbaar komt over een belangrijk 

aspect als de woonsi tuat ie . Op dat p u n t is een vergeli jking dan ook onmoge

lijk. Dit be teken t dat de vergelijking bepe rk t moet blijven tot die pun ten 

waarover in het s teekproefkader gegevens besch ikbaar zijn, namelijk de 

samenstelling naar geslacht en positie in het hu i shouden . Overigens moet 

duidelijk zijn dat de consequentie van eventuele verschil len voor de uitkom

sten van het onderzoek niet kunnen worden aangegeven . 

In beide populat ies (tabel 16)is het relat ieve aandeel van de vrouwen onder 
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de weigeraars g ro te r dan bij de r e sponden t en . Over igens is dat verschi l bij 

de pensioenmigranten vrij k le in . Ook is het relat ieve deel van de alleen

s t aanden , (waaronder nooit gehuwden en degenen die gehuwd geweest zijn) 

bij de weigeraars aanzienlijk g r o t e r . Bij koppeling van beide gegevens blijkt 

voor ts dat in beide popula t ies , op een enkele u i tzonder ing na , de vrouwelijke 

weigeraars t evens al leenstaand zijn. 

Tabel 16. Vergelijking weigeraars en respondenten naar geslacht en positie in 
het huishouden 

Geslacht 

m 

Blijvers a b s . % 
- weigeraars 97 79,5 
- r e sponden ten 374 84,7 

Pensioenmigranten 
- weigeraars 54 88,5 
- r e sponden ten 267 91,4 

v r 

a b s . % 
25 20,5 
73 15,3 

7 11,5 
23 8,6 

Positie in het huishouden 

samenwonend 

a b s . % 
87 71,3 

342 78,0 

37 60,7 
252 86,9 . 

a l leenstaand 

a b s . % 
35 28,7 

105 22,0 

24 39,3 
38 13,1 

V . 3 . Samenstelling van de popula t ies . 

Tot slot wordt h ier aan de hand van een aantal persoonlijke kenmerken een 

kor t overzicht gegeven van de samenstelling van beide popula t ies , waarop he t 

onderzoek uiteindelijk be t r ekk ing heeft . 

Het totaal aantal hu i shoudens ( respondenten) in de populatie bli jvers bedraag t 

447 ( d . w . z . 789 p e r s o n e n ) . Op het totaal van de hu ishoudens uit de geboor te 

jaargangen 1915 en 1916 in de dr ie grote s t e d e n , is dit ca 1,7%. 

De populatie pensioenmigranten omvat 290 huishoudens ( respondenten) of 

te wel 541 p e r s o n e n . Een voorzichtige schat t ing van het totale aantal gemi

g ree rde hu ishoudens van 60-67 jaar in de periode januari 1980 tot juni 1981 in 

Nederland, wijst uit dat de geënquêteerde hu ishoudens daarvan 2,2% uitma

k e n . 

De verdel ing van het aantal r espondenten naar geslacht onder de b l i jvers : 

r e su l t ee r t in : 374 mannen en 73 vrouwen. De vergel i jkbare cijfers voor de 

pensioenmigranten zijn 267 mannen en 23 v rouwen . 

Een ui tspl i ts ing naar positie in het huishouden wijst u i t , dat van de 447 

responden ten onder de bli jvers e r 342 (78%) samenwonen met een p a r t n e r ; 105 
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11. Samenstelling van bli jvers en pensioenmigranten n a a r genoten op

leiding, inkomen en sociaal economische posi t ie . 
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(22%) zijn alleenstaand. Bij de pensioenmigranten wonen 252 (86,9%) van de 

respondenten samen met een partner en 38 (13,1%) alleen. 

Een verdeling van beide populaties naar opleiding, inkomen en sociaal eco

nomische positie valt uit figuur 11 af te lezen. De variabele opleiding heeft 

betrekking op de hoogst genoten opleiding. De categorie met uitsluitend een 

lagere schoolopleiding vormt bij beide populaties veruit de grootste groep: 

41,8% van de blijvers en 34,8% van de pensioenmigranten. 

De inkomenspositie heeft betrekking op het genoten netto- inkomen vlak 

voor het tijdstip, van de pensionering. De spreiding over de verschillende 

inkomensklassen in figuur 11 laat zien dat in de lagere klassen de blijvers 

oververtegenwoordigd zijn. 

De sociaal economische status is een samengestelde index, zoals gehan

teerd door de N.V. v/h Nederlandse Stichting voor Statistiek, primair op 

basis van de variabelen beroep en opleiding. De klasse indeling geeft een 

rangorde aan, lopende van klasse één met de hoogste sociaal-economische 

status, waartoe o.a. behoren bedrij f shoof den en directeuren met meer dan 10 

personeelsleden, zelfstandige beroepsbeoefenaren en hogere employe's met een 

universitaire opleiding, tot klasse vijf, de laagste, met alle ongeschoolden met 

uitsluitend lager onderwijs. De meest in het oog springende categorie in 

figuur 11 is klasse 4, waartoe vooral de geschoolde handarbeiders met niet 

meer dan een lagere beroepsopleiding behoren. In deze klasse is niet minder 

dan 40.8% van de blijvers te vinden. Bij de pensioenmigranten is dit slechts 

28.3%. 
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VI. ANALYSE VAN DE (WOON)OMSTANDIGHEDEN VAN PENSIOENMIGRANTEN 

EN BLIJVERS. 

VI . l . Inleiding. 

Centraal in de tweeledige probleemstelling staat de vraag onder welke omstan

digheden het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd gepaard gaat met 

een migratie binnen Nederland. Het antwoord op deze vraag wordt gezocht 

door de (woon)omstandigheden van pensioenmigranten te vergelijken met die 

van huishoudens, welke niet gemigreerd zijn (de blijvers). Aan de hand van 

een aantal hypothesen over een viertal elementen- de persoonlijke omstandig

heden, de woning, de woonomgeving en de sociale binding - zal getracht 

worden nader inzicht in die omstandigheden te verkrijgen. In dit hoofdstuk 

vindt een toetsing plaats van deze hypothesen. 

Alvorens met deze toetsing aan te vangen wordt nog een drietal kanttekenin

gen geplaatst. De eerste betreft de populatie blijvers. Binnen deze categorie 

laat zich een subgroep afsplitsen die ernstig overwogen heeft naar een andere 

woonstreek (regionale indeling: bijlage 3) te migreren, maar die hiervan 

uiteindelijk heeft afgezien. Deze subgroep, in het vervolg aan te duiden als 

'gedwongen' blijvers, omvat 69 (15,4%) respondenten. Waarschijnlijk is het 

werkelijke aantal, dat heeft willen migreren nog groter. Immers voor sommigen 

ontbreekt bij voorbaat de mogelijkheid om te migreren. Het denken over 

alternatieve woonlocaties, laat staan het maken van serieuze plannen, wordt 

bijgevolg als vrij zinloos ervaren. Met een mogelijke onderschatting van de 

omvang van de subgroep moet dan ook rekening worden gehouden. De plausibi 

liteit van de veronderstelling dat het aantal potentiële pensioenmigranten 

onder de blijvers relatief groot is , wordt gesteund door het feit dat 27,3% 

(122) van de blijvers liever in een andere streek zou willen wonen. Aangezien 

het niet onwaarschijnlijk is dat de 'gedwongen' blijvers ten aanzien van een 

aantal kenmerken c.q. woonomstandigheden verschillen van de blijvers, wordt 

bij de toetsing van een aantal hypothesen eveneens aandacht geschonken aan 

deze subgroep. 

Een tweede kanttekening betreft het feitelijk voorkomen van het verschijnsel 

pensioenmigratie. Daarbij gaat het niet zozeer om de vraag of de pensioenmi

grant voldoet aan de omschrijving zoals gepresenteerd in hoofdstuk V.2.2. 

Van groter belang is het te weten in hoeverre de respondent zijn migratie 
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inderdaad ervaart als een pensioenmigratie. Is deze migratie pas tot de moge

lijkheden gaan behoren nadat de binding aan de werklocatie is weggevallen? 

Op de vraag waarom men niet eerder is verhuisd, antwoordt 93,2% dat de 

binding aan het werk of de afstand tot de werklocatie de reden was voor het 

uitblijven van een migratie. Voorts stellen nagenoeg alle ondervraagde pensi

oenmigranten (abs. 285) dat indien zij nog minstens 5 jaar hadden moeten 

werken, van een migratie geen sprake zou zijn geweest. Als reden hiervoor 

noemt 96% het werk dan wel de afstand tot het werk. In de gegeven antwoor

den komt tot uitdrukking dat naar de mening van de respondent een migratie 

eerst binnen bereik kwam na het wegvallen van de verplichting tot een veelal 

dagelijkse verplaatsing naar het werk. De gegeven omschrijving van pensioen

migranten (blz. 21) kan van toepassing worden verklaard op de populatie 

pensioenmigranten. 

De derde kanttekening heeft te maken met een nadere uitsplitsing van de 

pensioenmigranten in twee subgroepen. Het lijkt gewenst, in het bijzonder 

daar waar de mate van stedelijkheid van invloed is op de beslissing tot mi

gratie, de pensioenmigranten die afkomstig zijn uit de drie grote steden 

Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam (abs. 129) als subgroep te onder

scheiden. Een tweede motief hiervoor is verder nog het gegeven dat de 

blijvers eveneens woonachtig zijn in deze drie steden. De subgroep pen

sioenmigranten afkomstig uit deze drie steden, wordt hierna aangeduid als 

grootstedelijke pensioenmigranten, de rest als overige pensioenmigranten. 

VI.2. Persoonlijke omstandigheden. 

Voor de vergelijking van de persoonlijke omstandigheden tussen pensioenmi

granten en blijvers is een viertal hypothesen opgesteld (hoofdstuk IV.2 .1 . ) , 

betrekking hebbend op de sociaal-economische status van het huishouden, de 

burgerlijke staat en de gezinssamenstelling. 

VI .2 .1 . Sociaal-economische status. 

Over de invloed van de sociaal-economische status op de pensioenmigratie is 

in hoofdstuk IV.2.1 . de volgende hypothese opgesteld: 

1. Bij vergelijking van pensioenmigranten en blijvers op het tijdstip rond de 

pensionering bezitten pensioenmigranten (gemiddeld) een hogere sociaal-
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economische status. 

Voor een toetsing van deze hypothese zijn beide populaties naar status onder

verdeeld in een vijftal klassen. Voor zover in het vervolg gebruik wordt 

gemaakt van een uitsplitsing naar sociaal-economische status zal een driedeling 

in hoog (klassen 1 en 2) midden (klasse 3) en laag (klassen 4 en 5) worden 

gehanteerd. 

Figuur 12. Relatieve verdeling van blijvers en pensioenmigranten, naar 

sociaal-economische status. 

blijvers pensioenmigranten 
n=U1 η =290 

Figuur 12 laat duidelijk zien dat de pensioenmigranten een hogere sociaal-

economische status bezitten. In de hoogste twee klassen zijn de pensioenmi

granten aanzienlijk sterker vertegenwoordigd, terwijl bij de blijvers meer dan 

de helft van de respondenten in de laagste twee klassen valt. Van de pensi

oenmigranten behoort slechts 36,6% daartoe. Een significantietoets (chi-kwa-

draat) wijst uit dat de uitkomsten significant zijn op het 1% niveau. 

Ook bij vergelijking van de blijvers met de grootstedelijke pensioenmigranten 

zijn er opvallende verschillen (bijlage 6) . Uitsluitend in de hoogste twee 

klassen blijven deze beperkt. (27% van de blijvers versus 29,5% van de groot

stedelijke pensioenmigranten). Ook hier zijn de uitkomsten significant 

(p=0,05). Bovenstaande resultaten vormen voldoende aanleiding om de 

hypothese over een hogere sociaal-economische status bij pensioenmigranten te 

onderschrijven. In dit opzicht is er geen verschil tussen de Nederlandse en 

de buitenlandse pensioenmigranten. 
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In v e r b a n d met de sociaal-economische s t a t u s is ook gekeken n a a r de v e r d e 

ling bij de 'gedwongen' b l i jvers . Aangenomen mag worden dat zij zich in deze 

niet onderscheiden van de bl i jvers . De cijfers over de verdel ing n a a r s t a t u s 

(bijlage 6) beves t igen d i t . Het o n t b r e k e n van een verschi l vormt over igens 

een bevest ig ing van hypothese 1. 

Buiten de vergeli jking van de (woon)omstandigheden van bli jvers en pens ioen

migranten om, wordt hier nog ingegaan op het v e r b a n d t u s s e n de sociaal-eco

nomische s t a t u s van pens ioenmigranten en de afs tand waarover zij migreren. 

In de bui ten landse l i t e r a t u u r is b e n a d r u k t dat de s t a t u s van de pensioenmi

g r a n t e n positief corre leer t met de afstand van de migrat ie. 

Tabel 17. Sociaal economische s t a t u s van pensioenmigranten n a a r afstand van 
de migrat ie . 

Sociaal-economische 
s t a t u s 

hoog 
midden 
laag 

< 50 km 

% 
25.0 
22.9 
52.1 
(n=96) 

afstand 
50 - 100 km 

35.6 
30.5 
33.9 
(n=59) 

> 100 km 

% 
48.2 
25.2 
26.7 
(n=135) 

χ = 18,9 (d. f . 4 ρ = 0,01 χ = 13,3) 

De veronders te l l ing dat het aandeel pensioenmigranten met een hogere sociaal-

economische s t a t u s g r o t e r is naarmate de afstand van de migratie toeneemt, 

gaat volledig o p . Bij een afstand tot 50 km o v e r h e e r s e n , overeenkomstig 

bev indingen in he t b u i t e n l a n d , de pensioenmigranten met een lage s t a t u s . Bij 

het toenemen van de afs tand blijken pensioenmigranten met een hoge sociaal-

economische s t a t u s veel s t e r k e r ver tegenwoordigd te zijn. Zij maken bijna de 

helft uit van de groep die over meer dan 100 km migreer t . 

In he t volgende hoofdstuk over de locatiekeuze zal nog op de betekenis 

van de relat ie sociaal-economische s t a t u s en afstand worden teruggekomen. 

Naast de hypothese over de sociaal-economische s t a t u s is de hieraan verwante 

hypothese over he t inkomen geformuleerd. Deze l u i d t : 

2. Bij vergeli jking van pensioenmigranten en bli jvers op he t t i jdstip rond de 

pens ioner ing hebben pensioenmigranten gemiddeld een hoger inkomen. 
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Tussen de blijvers en pensioenmigranten blijken duidelijke verschillen te 

bestaan in de inkomensverdeling. 

Figuur 13. Relatieve verdeling van blijvers en pensioenmigranten naar inko

men. 

- blijvers (n= 429) 

-pensioenmigranten (n=2611 

inkomen <1500,- 1500 • 2000.- 2500- 3000- г3500.-
(guldensl <2000- *25Ü0- <3000- <3500-

Bijna tweederde van alle blijvers verdient minder dan ƒ. 2000, — ; van de 

pensioenmigranten geldt dit slechts voor 36,8%. Daarentegen verdient bijna 

eenderde van de pensioenmigranten meer dan f, 3000, —, tegenover slechts 

12,3% van de blijvers. Voor de grootstedelijke pensioenmigranten wijkt de 

verdeling naar inkomen nauwelijks af van die bij alle pensioenmigranten (bij

lage 7). Beide verdelingen zijn significant op het 1% -niveau. De conclusie 

kan dan ook alleen maar luiden, dat de pensioenmigranten gemiddeld een 

hoger inkomen bezitten rond het tijdstip van de pensionering. Hiermee wordt 

de inkomenshypothese bevestigd. De categorie 'gedwongen' blijvers wijkt wat 

betreft het inkomen, evenals de verdeling naar status, niet af van de blijvers 

(bijlage 7). 

Ook hier is voor de pensioenmigranten nagegaan of de verdeling naar inkomen 

in sterkere mate verschilt, naarmate de afstand waarover men migreert toe

neemt. De verdeling in tabel 18 laat zien, dat de veronderstelling omtrent een 

hoger inkomen bij het toenemen van de afstand van de migratie redelijk blijkt 

op te gaan. Het aandeel van de hogere inkomens stijgt naarmate men over een 

grotere afstand migreert. 
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Tabel 18. Inkomenspositie van pensioenmigranten naar afstand van de migra-
tie. 

Inkomen 
(guldens) 

< 1500 
1500 - 2000 
2000 - 2500 
2500 - 3000 
3000 - 3500 

> 3500 

50 km 

15.5 
31.0 
26.2 
8.3 
7.1 
11.9 
(n=84) 

afstand 
50 - 100 km 

% 
5.6 
31.5 
16.7 
7.4 
14.8 
24.1 
(n=54) 

100 km 

% 
9.8 
20.3 
20.3 
16.3 
8.9 
24.4 
(n=123) 

x 2 = 17,4 (d.f. 1 0 ρ = 0 . 1 χ 2 = 16.0) 

Enigszins terzijde kan nog worden opgemerkt dat bij de vraag naar het inko

men het percentage non-response bij de pensioenmigranten: 10% ruim tweemaal 

zo hoog is als bij de blijvers: 4,5% (abs. 18). Feitelijk is niet zo zeer het 

geconstateerde verschil opmerkelijk, maar zijn het veeleer de relatief lage 

percentages weigeringen die opvallen. Dit mag te meer uitzonderlijk worden 

genoemd, wanneer men zich realiseert dat het hier gaat om een groep respon

denten in de leeftijd van 60-67 jaar, die opgegroeid zijn in een tijd, waarin 

men nog weinig meedeelzaam was over het verdiende inkomen. Juist van deze 

oudere groep zou men een duidelijke terughoudendheid hebben verwacht. 

VI.2.2. Burgerlijke staat. 

Naast kenmerken die samenhangen met de meer materiële positie van het 

huishouden, is ook aandacht geschonken aan de burgerlijke staat van pensi

oenmigranten. De hypothese hierover luidt: 

3. Bij vergelijking van pensioenmigranten en blijvers op het tijdstip rond de 

pensionering komen onder pensioenmigranten meer echtparen c.q. samenwo

nenden voor. 

De hypothese is op deze wijze geformuleerd, daar men hierover in de buiten

landse literatuur vrij eensgezind is . Alleen Law/Warnes (1980) hebben een 

afwijkend standpunt. Zij zijn de mening toegedaan dat pensioenmigranten zich 

hierin niet onderscheiden van blijvers. Uitsplitsing van beide populaties naar 

alleenstaanden en samenwonenden, waaronder echtparen, levert de volgende 

uitkomsten op: 65,5% samenwonende huishoudens onder de blijvers tegen 77,2% 

onder de pensioenmigranten. Aangezien de gevonden verdeling significant is 
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op het 1% niveau, bestaat er voldoende aanleiding de hypothese te onder

schrijven. Een onderverdeling naar sociaal-economische status levert geen 

relevante afwijkingen op ten opzichte van de verdeling voor de gehele popu

latie pensioenmigranten respectievelijk blijvers. Hetzelfde geldt voor de groep 

grootstedelijke pensioenmigranten. 

Voor de veronderstelling dat het aantal echtparen c.q. samenwonenden 

onder de pensioenmigranten stijgt naarmate men over een grotere afstand 

migreert, wordt geen houvast gevonden. Ongeacht de afstand blijft de 

verhouding alleenstaanden - echtparen c.q. samenwonenden min of meer 

gelijk. 

VI. 2 .3. Gezinssamenstelling. 

Het laatste kenmerk in samenhang met de persoonlijke omstandigheden, waarop 

wordt ingegaan, is de aanwezigheid van kinderen. Uit de literatuur is naar 

voren gekomen dat het hebben van kinderen, vooral indien zij in de nabije 

omgeving woonachtig zijn, een belangrijke rol speelt bij een eventuele beslis

sing om te migreren rond de pensionering. In dit verband is de volgende 

hypothese opgesteld: 

4. Bij vergelijking van pensioenmigranten en blijvers op het tijdstip rond de 

pensionering is onder de blijvers het aandeel huishoudens met kinderen 

hoger dan bij de pensioenmigranten. 

Van de blijvers heeft 71,8% één of meer kinderen tegen 82,8% van de pensi

oenmigranten. Onder de grootstedelijke pensioenmigranten is het aandeel 

huishoudens met kinderen zelfs nog iets hoger (84,5%). Voorts blijkt onder de 

'gedwongen' blijvers het aantal huishoudens met kinderen (78,3%) duidelijk 

hoger dan bij de blijvers. De hypothese dat pensioenmigranten in mindere 

mate dan blijvers kinderen hebben, dient dus te worden verworpen. 

In verband met de gezinssamenstelling is ook nog aandacht besteed aan de 

migratiefrequentie van de kinderen. Law/Warnes (1980) hebben er op gewezen 

dat ouders, waarvan kinderen een hoge migratiefrequentie vertonen, zelf ook 

geneigdheid tonen om bij pensionering gemakkelijker te migreren naar een 

door hen gewenste locatie. Aan beide populaties is de vraag voorgelegd of zij 

van mening zijn dat hun kinderen regelmatig migreren. Bewust is niet ge

vraagd naar het feitelijk aantal migraties. Van meer gewicht in dit verband is 
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de perceptie van de ouders ten aanzien van het migratiegedrag van hun 

kinderen. Indien de bevindingen van Law/Warnes ook in de Nederlandse 

situatie kunnen worden verwacht, dan dienen blijvers en pensioenmigranten 

verschillend te denken over de migratiefrequentie van hun kinderen. In de 

uitkomsten is van dit alles niets terug te vinden. Allereerst omdat slechts een 

klein aantal ouders van mening is dat hun kinderen vaak migreren (blijvers: 

7,1%, pensioenmigranten: 4,25%). De vergelijkbare percentages bij Law/Warnes 

liggen veel hoger: bij de pensioenmigranten vindt 56,7% van de ouders dat 

hun kinderen 'mobiel' zijn; bij de blijvers is dit 40%. 

Daarnaast verschillen beide populaties niet of nauwelijks in hun opvat

tingen over de migratiefrequentie van hun kinderen. Voor zover van verschil

len sprake is , zijn deze tegengesteld aan hetgeen mocht worden verwacht op 

grond van bevindingen bij Law/Warnes (1980). 

VI. 3. Woning. 

Op een viertal aspecten van de woning, die van belang worden geacht bij de 

vergelijking van pensioenmigranten en blijvers, vindt een toetsing van hypo

thesen plaats. Dit zijn: de fysieke kenmerken, de waardering van de woning, 

de eigendomsvorm en de woonkosten. Aangezien de mate van stedelijkheid als 

interveniërende variabele van invloed is op omstandigheden samenhangend met 

de woning, wordt bij de toetsing de categorie pensioenmigranten onderver

deeld in grootstedelijke en overige pensioenmigranten. 

VI .3 .1 . Fysieke kenmerken. 

Tot de fysieke kenmerken zijn in deze context gerekend de woonvorm (type), 

de grootte en de ouderdom van de woning, alsmede een aantal voorzieningen. 

De hypothese, die in dit verband is opgesteld, luidt: 

5. Bij vergelijking van de pensioenmigranten en blijvers blijken de woningen 

van de blijvers in fysieke kenmerken niet te verschillen van de vorige 

woningen van de pensioenmigranten. 

Toetsing van deze hypothese door vergelijking van de woningen van beide 

categorieën respondenten naar de woonvorm, wijst uit dat er geen relevante 

verschillen zijn tussen blijvers en grootstedelijke pensioenmigranten. Hierbij 

dient wel de kanttekening te worden gemaakt dat de gevonden verschillen niet 
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significant zijn op het 10%-niveau. Daarentegen is de spre iding van de subca

tegorie overige pensioenmigranten over de verschi l lende typen geheel a n d e r s . 

Tabel 19. Vergelijking bli jvers en pensioenmigranten n a a r woonvorm. 

woonvorm 

vri js taand/ 
twee o n d e r kap 
woning in rij 
benedenwoning 
bovenwoning 
flat 

Blijvers 

a b s . % 

3 0.7 
64 14.5 
65 14.7 

103 23.3 
207 46.8 
442 

Pensioenmigranten 
grootstedeli jke overige 

a b s . % 

3 2.4 
12 9.4 
19 15.0 
37 29.1 
56 44.1 

127 

a b s . % 

56 35.2 
56 35.2 

1 0.6 
4 2.5 

42 26.4 
159 

bl i jvers-grootstedeli jke pens ioenmigranten: χ =6.27 ( d . f . 4 , p=0.1 χ =7.78) 

De ouderdom van de woning als tweede kenmerk verschaf t een identieke 

v e r d e l i n g . Er zijn geen verschi l len van be tekeni s t u s s e n de bli jvers en de 

grootstedeli jke pens ioenmigranten. Het aandeel vooroorlogse woningen is bij de 

pensioenmigranten enigszins h o g e r : 49% t e g e n 42.6% bij de bl i jvers . In de 

sub-categor ie overige pensioenmigranten stamt s lechts 21.1% van de woningen 

uit de per iode vóór 1940. 

Wat be t ref t de voorzieningen in de woning gaat het in dit onderzoek om de 

aanwezigheid van een tuin en he t kunnen beschikken over een badkamer en/of 

douche . Ten aanzien van deze voorzieningen zijn e r geen significante v e r 

schillen waarneembaar tussen bli jvers en grootstedeli jke pens ioenmigranten . 

Slechts een kwar t van hen beschikt over een t u in , terwijl van beide popula

ties meer dan 90% de beschikking heeft over een badkamer en/of douche . Het 

zal v e r d e r geen verbazing wekken dat he t aantal r e sponden ten met een tuin 

onder de over ige pensioenmigranten veel hoger i s : 70.2%. 

Tenslot te is nagegaan of de groot te van de woning, gemeten naar het 

aantal v e r t r e k k e n , leidt tot opmerkelijke verschi l len tussen bl i jvers en 

grootstedelijke pens ioenmigranten . 

Het aantal v e r t r e k k e n blijkt als enig kenmerk te discrimineren tussen bli jvers 

en grootstedeli jke pensioenmigranten. Misschien enigszins v e r r a s s e n d is het 

gegeven , dat de pensioenmigranten gemiddeld over een g ro te re woning 

besch ikken : 2,5 v e r t r e k k e n pe r grootstedeli jke pensioenmigrant tegenover 2,2 
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pe r bl i jver . De categorie overige pensioenmigranten beschik te zelfs over 

gemiddeld 3,2 v e r t r e k k e n . Als zodanig wijken deze uitkomsten af van die bij 

Law/Warnes (1980), die geen verschil len vonden . Aangezien er sp rake is van 

een duidelijk positief ve rband tussen de sociaal-economische s t a tus van de 

grootstedeli jke pensioenmigranten en het aantal v e r t r e k k e n in de woning, is 

het ook weer niet zo verwonderli jk dat deze over een gemiddeld g ro te re 

woning besch ikken . 

In hoever re een gemiddeld gro tere woning voor beide sub-ca tegor ieën 

van pensioenmigranten geleidelijk een te grote last is geworden laat zich niet 

vas t s te l l en . Wel blijkt dat de pensioenmigranten voor wie de factor 'de groot te 

van de woning een push factor is geweest (44 responden ten) over een v e r 

houdingsgewijs g ro te re woning hebben beschikt (x=3,8 s l a a p v e r t r e k k e n ) . 

Tabel 20. Vergelijking van bli jvers en pensioenmigranten naar v e r t r e k k e n pe r 

(vorige) woning. 

aantal 
v e r t r e k k e n 
1 
2 
3 
4 
5 

Blijvers 

a b s . % 
16 3.6 

114 25.5 
183 40.9 

99 22.1 
35 7.8 

447 

Pensioenmi 
grootstedeli jke 
a b s . % 

18 14.0 
43 33.3 
55 42.6 
13 10.1 

Ш 

g r a n t e n 
overige 

a b s . % 

8 5.0 
22 13.7 
78 48.4 
53 32.9 

1ÏÏT 

"2 Γ 
Blijvers-grootstedeli jke pens ioenmigranten: χ =28.3 ( d . f . 4 p=0.01 χ =13.3) 

Ten aanzien van de fysieke kenmerken van de (vorige) woning kan worden 

geconcludeerd d a t , behalve in de g root te , e r geen duidelijke verschi l len zijn 

gevonden t u s s e n bli jvers en grootstedeli jke pens ioenmigranten. Wat bet re f t de 

verschil len in grootte van de woning lijken deze samen te h a n g e n met de 

sociaal-economische s t a t u s van beide populat ies . Een en a n d e r b e t e k e n t dat de 

hypothese over het o n t b r e k e n van verschi l len in fysieke kenmerken t u s s e n de 

woning van bli jvers en grootstedeli jke pensioenmigranten kan worden o n d e r 

s c h r e v e n . 

Voor de categorie overige pensioenmigranten wijken de uitkomsten s t e r k 

af van die voor de bl i jvers . Echter het grootstedeli jke woonmilieu van de blij

v e r s en de invloed die daarvan merkbaar is op de verschi l lende kenmerken 

van de woning, v e r k l a a r t vermoedelijk voor een belangri jk deel de gevonden 

verschi l len. Een n a d e r e toets ing van de be tekeni s van de fysieke kenmerken 
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van de vorige woning van de overige pensioenmigranten is door het ontbreken 

van een vergelijkbare groep blijvers niet mogelijk. 

VI.3.2. Waardering. 

In afwijking van de hypothese over fysieke kenmerken is bij het opstellen van 

de hypothese over de waardering van de (vorige) woning wel uitgegaan van 

het voorkomen van verschillen. De hypothese hierover luidt: 

6. Bij vergelijking van pensioenmigranten en blijvers blijken pensioenmigran

ten een geringere waardering te hebben voor de woning die zij op het 

tijdstip rond de pensionering bewoonden dan de blijvers. 

Tabel 21. Vergelijking van blijvers en pensioenmigranten naar tevredenheid 
met de (vorige) woning. 

tevredenheid/ 
ontevredenheid 

erg tevreden 
tevreden 
neutraal 
ontevreden 
erg ontevreden 

Blijvers 

abs. 
149 
228 

39 
20 

7 
44І 

% 
33.6 
51.5 

8.8 
4.5 
1.6 

Pensioenmigranten 
grootstedelijke 

abs. % 
18 14.3 
75 59.5 
15 11.9 
14 11.1 
4 3.2 

Ш 

overige 

abs. % 
50 31.9 
85 54.1 
14 8.9 
6 3.8 
2 1.3 

T57 

blijvers-grootstedelijke pensioenmigranten: χ =23.4 (d.f.4 p=0.01 χ =13.3) 

Tabel 21 geeft vrij grote verschillen aan in de waardering tussen blijvers en 

grootstedelijk pensioenmigranten. De mate van tevredenheid is voorts afhan

kelijk van de sociaal-economische status. Naarmate deze hoger is, stijgt het 

aandeel tevreden respondenten (bijlage 8). Dit geldt echter in gelijke mate 

voor de blijvers en de grootstedelijke pensioenmigranten. De categorie overige 

pensioenmigranten verschilt niet van de blijvers. Ook indien men rekening 

houdt met het gegeven dat bij de pensioenmigratie de nieuwe, veelal aantrek

kelijkere woning de waardering van de vorige woning in ongunstige zin kan 

hebben beïnvloed, blijven de verschillen tussen blijvers en grootstedelijke 

pensioenmigranten groot. Zo is het aandeel tevreden grootstedelijke pensioen

migranten veel kleiner en het aandeel ontevredenen ruim twee maal zo groot. 

Alle reden dan ook om bij vergelijking van de blijvers en de grootstedelijke 

pensioenmigranten de hypothese over de verschillen in waardering te onder

schrijven. 
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De gevonden r e s u l t a t e n zijn aanleiding voor twee aanvul lende opmerkingen. De 

e e r s t e bet re f t de waarder ing van de woning, waarover in de bui ten landse 

l i t e r a t u u r minder eenduidige u i t s p r a k e n voorkomen. In menig onderzoek 

(bijvoorbeeld: Karn 1977) zijn u i t s p r a k e n aangetroffen met een, in overwegen

de mate, posit ieve waarder ing van de vorige woning. Minder posit ieve gelui

den of k lachten worden in die s tudies nauwelijks g e h o o r d . Deze onderzoeken 

hebben met elkaar gemeen dat zij zich ui t s lu i tend r ichten op de categorie 

migranten. Indien e c h t e r gebruik gemaakt was van een controle groep van 

niet-gemigreerde g e p e n s i o n e e r d e n , zouden de uitkomsten e r mogelijk a n d e r s 

h e b b e n u i tgez ien. De uitkomsten van Law/Warnes (1980) als ook die van dit 

onderzoek wijzen nadrukkel i jk in die r i c h t i n g . 

Bij de tweede opmerking gaat het feitelijk meer om het stellen van een 

v r a a g . Uitgaande van de gevonden verschil len in de mate van t e v r e d e n h e i d 

ligt de vraag voor de hand of deze verschil len samenhangen met de kenmer

ken van de woning, zoals de woonvorm en de g r o o t t e . In tabel 22 is de 

samenhang onderzocht t u s s e n de mate van t e v r e d e n h e i d / o n t e v r e d e n h e i d en het 

t y p e woning. De b e p e r k i n g tot s lechts 2 t y p e n : de woning in de rij en de 

benedenwoning ( type 1) en de bovenwoning + flat ( type 2) is noodzakelijk 

wegens te ger inge absolute aantallen bij de overige t y p e n . 

Tabel 22. Vergelijking van bli jvers en pensioenmigranten n a a r mate van t e v r e 
denheid met de (vorige) woning, n a a r t y p e van woning. 

t e v r e d e n 
n e u t r a a l 
o n t e v r e d e n 

bli jvers - g r 

Blijvers 

t y p e 1 
% 

92.9 
3.1 
4.0 

(N=127) 

oot^tedelij] 

type 2 
% 

82.2 
10.7 

7.1 
(N=308) 

ke pensio 

Pensioenmigranten 
grootstedeli jke 

type 1 
% 

80.0 
3.3 

16.7 
(N=30) 

enmigran 

type 2 
% 

72.5 
15.4 
12.1 
(N=91) 

ten: 

overige 

type 1 
% 

89.3 
7.1 
3.6 

(N=56) 

type 2 
% 

76.1 
10.9 
13.0 
(N=46) 

voor t y p e 1: x- = 6.8 , , , . „ _- 2 __ c r . . 
.'^ , 2 . , (d. f . 4 p=0.05 χ =5,59) 

voor t y p e 2: χ = 4.3 r 

De verdel ing n a a r type woning wijst uit dat de mate van t e v r e d e n h e i d d a a r 

mede van afhankelijk i s . Hierbij wel de k a n t t e k e n i n g dat de uitkomsten voor 

type 2 niet significant zijn. Bij t y p e 1, een relatief aantrekkeli jk woningtype, 

is de t e v r e d e n h e i d aanzienlijk hoger dan bij de populat ies bli jvers r e s p e c 

tievelijk pensioenmigranten als geheel . In de scores voor type 2 zijn er o . a . 

t u s s e n de bli jvers en grootstedeli jke pensioenmigranten wel verschi l len in de 

t e v r e d e n h e i d , maar deze wijken nauwelijks af van de relat ieve verdel ing zoals 
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weergegeven in tabel 21. 

Een ander kenmerk , waarvan in dit ve rband mag worden verwacht dat 

het de mate van t ev redenhe id /on tevredenhe id over de woning beïnvloedt , is 

de groot te van de woning. In tegenstel l ing tot de ui tspl i ts ing naar type blijkt 

de groot te (aantal v e r t r e k k e n ) van de woning, noch bij de b l i jvers , noch bij 

de over ige pensioenmigranten , van invloed te zijn op de mate van t e v r e d e n 

heid . Uitsluitend bij de grootstedelijke pensioenmigranten is enige samenhang 

met de groot te waarneembaar . Het aantal t ev reden responden ten var iee r t van 

ongeveer 65% tot boven de 80% naar mate het aantal v e r t r e k k e n toeneemt. 

Het antwoord op de v raag of de mate van on tevredenhe id samenhangt met 

de woonvorm en/of kenmerken van de woning kan voor de woonvorm beves t i 

gend luiden. Het kenmerk groot te is daaren tegen alleen van belang bij de 

pensioenmigranten uit de drie grote s t eden . 

Naast de mate van tevredenheid is ook nog gevraagd naar een of meer 

aantrekkeli jke en onaantrekkeli jke kenmerken van de (vorige) woning. Het al 

dan niet noemen daarvan is eveneens te beschouwen als een indicator voor de 

waa rde r ing . Op grond van hypothese 6 valt te verwachten dat de pensioenmi

g ran ten met be t r ekk ing tot het noemen van een of meer onaantrekkeli jke 

kenmerken hoger scoren . 

Tabel 23. Vergelijking van bli jvers en pensioenmigranten naar wel /geen g e 
noemde aantrekkeli jke en onaantrekkeli jke kenmerken van de (vor i 
ge) woning. 

Wel/geen 
kenmerken genoemd. 

wel a a n t r . / g e e n onaan t r . 
geen a a n t r . / w e l onaan t r . 
wel a a n t r . / w e l onaan t r . 
geen a a n t r . / g e e n onaan t r . 

Blijvers 

% 
43.2 
11.4 
31.1 
14.3 
(n=447) 

Pensioenmig 
grootstedeli jke 

% 
20.9 
17.8 
56.6 
4.7 

(n=129) 

ranten 
overige 

1 
43.5 

9.9 
41.0 

5.6 
(n=161) 

bl i jvers-groots tedel i jke pensioenmigranten: χ =39.1 ( d . f . 3 p=0.01 χ =11.3) 

Ook hier blijkt dat de grootstedeli jke pens ioenmigranten e r een a n d e r e mening 

op na houden dan die uit de r e s t van het land en de bl i jvers . Maar liefst 

74.4% van h e n antwoordt met 'ja' op de v raag naar een of meer onaantrekkel i j 

ke kenmerken, een p e r c e n t a g e dat aanzienlijk hoger is dan in het Engelse 

onderzoek van Karn (1977). Bij de bli jvers is dit s lechts 42.5% en bij de 

overige pensioenmigranten 50.9%. Voorts is bij de grootstedeli jke pens ioen-
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migranten het relatieve aandeel respondenten met uitsluitend een of meer 

aantrekkelijke kenmerken, slechts half zo groot als onder de blijvers respec

tievelijk overige pensioenmigranten. De verdeling naar sociaal-economische 

status is ook nu van belang. Hoe lager deze is , des te hoger de scores voor 

onaantrekkelijke kenmerken. Maar ook hier geldt dit in gelijke mate voor de 

blijvers en de grootstedelijke pensioenmigranten. 

De resultaten in tabel 23 zijn een bevestiging van de reeds getrokken con

clusie over verschillen in waardering van de (vorige) woning in hypothese 6. 

Ten aanzien van de vraag welke kenmerken aantrekkelijk, dan wel onaantrek

kelijk worden gevonden, blijkt er wat het laatste aangaat een grote mate van 

overeenstemming te bestaan tussen blijvers, grootstedelijke en overige pensi

oenmigranten. Te weinig vertrekken, het trappen moeten lopen en de gehorig-

heid zijn de belangrijkste drie klachten. Bij de voornaamste aantrekkelijke 

punten is wel enige differentiatie aanwezig. De blijvers hechten in volgorde 

van belangrijkheid het meest aan de kenmerken: grootte van de woning, de 

aanwezigheid van een tuin en in gelijke mate aan het uitzicht en het gelijk

vloers zijn van de woning. Bij beide groepen pensioenmigranten scoort de 

aantrekkelijke indeling van de vorige woning het hoogst. De grootstedelijke 

pensioenmigranten vinden als tweede kenmerk het uitzicht belangrijk, terwijl 

het hebben van een tuin bij de overige pensioenmigranten deze tweede plaats 

krijgt toegewezen. 

VI.3.3. Eigendomsvorm. 

In de algemene migratie-literatuur is herhaaldelijk betoogd dat de bewoners 

van een eigen huis een grotere honkvastheid bezitten dan huurders. In het 

geval van een pensioenmigratie schijnt dit echter minder vanzelfsprekend te 

zijn. Een tweetal overwegingen is hiervoor aangevoerd in hoofdstuk IV.2.2. 

Een daarvan hangt samen met de gemiddeld hogere sociaal-economische status 

van de pensioenmigranten, welke immers leidt tot een hoger eigen woningbe-

zit. De tweede overweging heeft te maken met het vrijkomen van financiële 

middelen bij verkoop van de woning, om zich daarmee op een gewenste locatie 

een nieuwe woning te verwerven. Bij de hiervoor opgestelde hypothese 7 is er 

dan ook vanuit gegaan dat bewoners van een eigen huis onder pensioenmi

granten meer voorkomen dan onder blijvers. Bij deze vergelijking zijn dege

nen onder de pensioenmigranten die vóór hun migratie een dienstwoning/za-
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kenpand bewoonden buiten beschouwing gelaten. Dit geldt voor 13 huishou

dens. Pensionering betekent voor hen nagenoeg altijd de noodzaak een der

gelijke woning te verlaten. De hypothese luidt als volgt: 

7. Bij vergelijking van pensioenmigranten en blijvers op het tijdstip rond de 

pensionering komen onder pensioenmigranten overwegend bewoners van een 

eigen huis voor. 

Tabel 24. Vergelijking van blijvers en pensioenmigranten naar eigendomsvorm 
van de (vorige) woning. 

eigenaar 
huurder 

Blijvers 

abs. % 
56 12.5 

391 87.5 
44? 

Pensioenmigranten 
grootstedelijke overige 

abs. % 
12 10.2 

115 89.8 
127 

a b s . % 
59 40.4 
87 69.6 

Ш 

blijvers-grootstedelijke pensioenmigranten: χ =0.8 ( d . f . l p=0.1 χ =2.71) 

De verdeling naar eigendom tussen blijvers en grootstedelijke pensioenmigran

ten laat geen andere keus dan de hypothese te verwerpen. Hierbij wel de 

opmerking dat de verdeling niet significant is op het 10%-niveau. Voor de 

groep Overige' pensioenmigranten lijkt de hypothese op te gaan 

Het verwerpen van de hypothese betekent overigens niet dat een in de 

literatuur veronderstelde positieve samenhang tussen sociaal-economische 

status en het bezitten van een eigen huis nu ook ontbreekt. Er is wel dege

lijk sprake van een samenhang. Onder degenen met een lagere sociaal-econo

mische status is het eigen woningbezit beduidend lager. Deze samenhang geldt 

echter zowel voor de blijvers als voor beide categorieën pensioenmigranten. 

Voorts is in de literatuur als een argument voor een mogelijke overver

tegenwoordiging van de bewoner van een eigen huis onder pensioenmigranten 

genoemd: het kunnen beschikken over financiële middelen na verkoop van de 

woning. Deze middelen zouden de mogelijkheden op de woningmarkt aanmerke

lijk vergroten. De resultaten van dit onderzoek laten niet toe vast te stellen 

in hoeverre de bewoner van een eigen huis in deze in een gunstigere positie 

verkeert ten opzichte van de huurder. 

VI.3.4. Woonkosten. 

Over de werking van de factor kosten voor het wonen in relatie met pensioen

migratie verschaft de buitenlandse literatuur weinig duidelijke informatie. In 
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de l i t e ra tuur over resident iële migratie wordt de be tekenis van deze factor 

niet groot geach t , tenminste niet bij de besl iss ing om te migre ren . Bij de 

locatiekeuze ligt dit a n d e r s , maar daarover meer in het volgende hoofds tuk. 

Blijft s taan de v raag of de kosten voor wonen ook bij een besl iss ing tot een 

pensioenmigratie van ondergesch ik t belang zijn. Denkbaar is dat in het geval 

van een pensioenmigrat ie , wanneer de potentiële migrant als gevolg van 

een pensioner ing geconfronteerd wordt met een verminder ing van het inko

men, deze v raag on tkennend moet worden beantwoord . Van het opstellen van 

een hypothese i s , in ve rband met een gebrek aan duidelijkheid in de 

l i t e r a t u u r , afgezien. 

Tot de kosten voor het wonen is in het geval van een huurwoning alleen 

gerekend de maandelijkse, zogenaamde kale h u u r . De kosten voor verwarming 

en ver l ich t ing , alsmede eventuele service kosten zijn niet meegerekend. In het 

geval van een woning in eigendom gaat he t om de maandelijkse l a s ten , 

waaronder begrepen r e n t e , aflossing en eventuele v e r z e k e r i n g s - of 

r is icopremie, verminderd met het belas t ingvoordeel . Ook hier zijn de kosten 

voor verwarming en electra niet meegeteld. Tot het niet verd isconteren van 

deze kos t en , waarvan t e rech t wordt geconsta teerd dat deze als gevolg van de 

r ecen te stijging van de energiepri jzen velen voor aanzienlijke problemen 

p laa t sen , is bes lo ten , omdat deze in het geval van een potentiële migratie 

geen gewicht in de schaal l eggen . Immers, zowel in de oude als nieuwe wo

ning moeten deze kosten worden opgebrach t . 

Tabel 25. Vergelijking van bli jvers en pensioenmigranten naar maandelijkse 
woonkosten voor de (vorige) woning. 

Kosten 
(in guldens) 

<100.— 
100.— 200.— 
200.— 300.— 
300.— 400.— 
400.— 500.— 

>500.— 

Blijvers 

a b s . % 
24 5.4 

103 23.1 
175 39.3 

71 16.0 
37 8.3 
35 7.9 

44$ 1ÔÔ 

Pensioenmigranten 
grootstedeli jke 

a b s . % 
4 3.2 

28 22.6 
48 38.7 
22 17.7 

9 7.3 
13 10.5 

124 100 

over ige 

a b s . % 
20 13.4 
27 18.1 
25 16.8 
28 18.8 
23 15.4 
26 17.5 

149 100 

bl i jvers-groots tedel i jke pensioenmigranten: χ =2.4 (d. f . 5 p=0.1 χ =10.6) 

T u s s e n bli jvers en grootstedeli jke pensioenmigranten zijn de verschi l len te 

verwaarlozen. In de categorie overige pensioenmigranten is het aandeel met 

hogere woonkosten (boven de f 400.—) aanzienlijk g r o t e r . Dit, in vergeli jking 

met de pensioenmigranten ui t de dr ie grote s t e d e n , hogere aandeel houdt v e r -
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band met de ouderdom van de woning. De groep overige pensioenmigranten 

woonde voor 46.2% in een woning gebouwd na 1960, tegen slechts 25.2% van 

de grootstedelijke pensioenmigranten. Daar de gemiddelde lasten voor een 

woning van recentere datum hoger zijn, verklaart dit deels het aandeel bij de 

groep overige pensioenmigranten met hogere lasten. Bij vergelijking van de 

kosten voor het wonen van woningen uit dezelfde bouwperiode verdwijnen de 

verschillen tussen de grootstedelijke en overige pensioenmigranten. 

Daarnaast valt op dat ook de groep met lage kosten (beneden ƒ 200. — ) bij de 

overige pensioenmigranten in vergelijking tot de groepen blijvers en groot

stedelijke pensioenmigranten in ruime mate vertegenwoordigd is. Wanneer men 

in dit verband de eigendomsvorm in de beschouwing betrekt, wordt dit begrij

pelijk. De meesten (17 van de 20) in deze groep met minder dan f 200.— 

kosten, zijn eigenaar zonder hypotheeklasten. 

Een nadere uitsplitsing naar eigendomsvorm leidt, althans voor de huur

der onder de blijvers en de grootstedelijke pensioenmigranten, niet tot andere 

conclusies. De verdeling over de verschillende klassen is voor beide groepen 

nagenoeg identiek. Door het geringe aantal eigenaren (abs. 12) onder de 

grootstedelijke pensioenmigranten heeft een vergelijking voor deze groep geen 

nut. 

Er is ook onderzocht of men de te betalen kosten als redelijk ervaart, dan wel 

van mening is te veel te betalen. Het laatste zou mede een aanleiding kunnen 

zijn te migreren. Van de blijvers vindt 21.1% de kosten voor het wonen te 

hoog. Onder de pensioenmigranten is dit percentage veel lager. Voor hen 

afkomstig uit de drie grote steden bedraagt het 9.1% en bij de groep 'overige' 

11.3%. Aangezien er nauwelijks verschillen optreden tussen de respondenten 

die de te betalen kosten 'normaal' c.q. 'redelijk' vinden, betekent dit, dat in 

beide groepen pensioenmigranten degenen, die vinden dat zij 'goedkoop' 

respectievelijk 'erg goedkoop' wonen, duidelijk hoger moeten scoren. Gegeven 

de verdeling naar sociaal-economische positie en naar inkomen is een derge

lijke spreiding niet onverwacht. 

Het ontbreken van duidelijke verschillen tussen de blijvers en de pen

sioenmigranten uit de drie grote steden ten aanzien van de kosten voor het 

wonen, alsmede het gegeven dat de pensioenmigranten zeker niet méér van 

mening zijn dat de woonkosten te hoog zijn, wijzen er op, dat de kosten voor 

het wonen van ondergeschikt belang zijn als het gaat om een beslissing tot 

een pensioenmigratie. 
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Een pensionering betekent nagenoeg altijd een achteruitgang in het inkomen. 

Een dergelijke daling in het inkomen kan aanleiding zijn naar een goedkopere 

woning uit te zien. Dit zou tot uiting moeten komen bij een vergelijking van 

beide populaties. Hier staat weer tegenover dat de pensioenmigranten gemid

deld een hoger inkomen bezitten waardoor een daling van dat inkomen relatief 

minder gewicht in de schaal legt voor de woonkosten. 

Van de pensioenmigranten die meer dan ƒ 500.— in inkomen achteruit 

zijn gegaan had bijna 40% meer dan ƒ 400.— woonlasten voor de vorige wo

ning. In de vergelijkbare groep blijvers is dit nog geen 25%. Op grond van 

dit verschil lijkt de inkomensdaling voor de pensioenmigranten inderdaad van 

grotere betekenis te zijn. 

Een aanvullende vergelijking van de cijfers over de kosten van het 

wonen leert dat voorzichtigheid geboden is bij het trekken van conclusies. 

Voor de groep huurders is de omvang van de daling van het inkomen gerela

teerd aan de hoogte van de huur. Onderzocht is voor wie de daling van het 

inkomen groter was dan de hoogte van de huur die men betaalt c .q. betaalde. 

Aangezien de scores voor zowel de huur als de daling van het inkomen tot 

vergelijkbare grootte-klassen zijn gegroepeerd, moet de daling van het inko

men altijd minimaal één klasse hoger zijn dan de huurklasse. Indien bijvoor

beeld de daling van het inkomen ligt tussen de f 300.— en ƒ 400.— dan 

behoren al degenen uit de huurklasse ƒ 200.— en ƒ 300.— en uit lagere 

huurklassen tot de categorie, waarbij de daling groter is dan de hoogte van 

de huur. Wanneer de daling van het inkomen in relatie met de hoogte van de 

huur mogelijk een rol speelt bij de beslissing te migreren, dan mag men ver

wachten, dat onder de pensioenmigranten relatief meer huishoudens voorko

men, waarvoor geldt dat die daling groter is dan de huur, die men betaalde. 

Dit is evenwel niet het geval. Onder de pensioenmigranten is deze groep 

47,4% groot (46,2% voor de grootstedelijke pensioenmigranten) tegen 57,6% bij 

de blijvers. 

De twijfels die er bestaan over de invloed van de woonkosten, in samen

hang met de daling in het inkomen, op de beslissing tot pensioenmigratie, 

worden nog versterkt door het (subjectieve) oordeel van de respondenten 

over de hoogte van de kosten voor het wonen. In de groep met de grootste 

daling in het inkomen (> ƒ 500.—) is het aandeel van de pensioenmigranten 

die van mening zijn dat het wonen in de vorige woning goedkoop of zelfs te 

goedkoop was groter dan bij de vergelijkbare groep blijvers. 

In hoofdstuk IV.2.2. is in verband met de woonkosten nog gewezen op de 
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migratie uit de Randstad naar de meer perifere regio's. Nagegaan is of voor 

degenen, die tot deze groep van migranten behoren het deel van de woonkos

ten in het (gedaalde) inkomen sterker is toegenomen dan bij de andere pensi

oenmigranten of de blijvers. De vergelijking is alleen uitgevoerd bij pensi

oenmigranten, die een huurwoning bewoonden. De migraties uit de Randstad 

naar respectievelijk Heerenveen, Opsterland, Smallingerland en Emmen in het 

Noorden en Goes en Vlissingen in het Zuidwesten zijn beschouwd als bewegin

gen naar perifere regio's. Van deze migranten heeft 42,2% een inkomensdaling 

die groter is dan de huur die men betaalde voor de vorige woning. Dit percen

tage is beduidend lager dan bij de pensioenmigranten die verhuisd zijn naar 

de andere bestemmingsgebieden (51.0%) of bij de blijvers (57.6%). Al met al 

weinig aanleiding voor de veronderstelling dat het deel van de woonkosten 

van de vorige woning in het (gedaalde) inkomen bij pensioenmigranten naar 

meer perifere regio's sterker is toegenomen. 

VI.4. Woonomgeving. 

De analyse van de factor woonomgeving geschiedt aan de hand van een twee

tal aspecten: de waardering van de sociale woonomgeving door blijvers en 

pensioenmigranten en hun houding ten aanzien van verandering in de sociale 

omgeving. De hypothese hierover luidt: 

8. Bij vergelijking van pensioenmigranten en blijvers op het tijdstip rond de 

pensionering bestaan er aanzienlijke verschillen in de waardering van de 

sociale woonomgeving en de daarin optredende veranderingen. 

Bij de toetsing van de hypothese zal eveneens in de paragraaf over de wo

ning , een differentiatie worden aangebracht tussen de grootstedelijke pensi

oenmigranten en de overige pensioenmigranten. De materieel-ruimtelijke con

text is immers een factor van gewicht bij de waardering van de omgeving als 

woonmilieu. 

VI .4 .1 . Waardering van de sociale woonomgeving. 

Over de waardering van de woonomgeving is in hypothese 8 de verwachting 

uitgesproken dat er duidelijke verschillen bestaan tussen blijvers en pensi

oenmigranten. Als indicatoren voor de waardering zijn gebruikt de mate van 

tevredenheid over de woonomgeving c.q. vorige woonomgeving en de aanwe-
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zigheid of het on tbreken van aantrekkeli jke en onaantrekkel i jke kenmerken 

van de woons t reek . De woonomgeving slaat primair op de b u u r t of wijk waar 

men woont c . q . heeft gewoond. Voor de pensioenmigranten uit een kleinere 

plaats zal het begr ip b u u r t of wijk identiek zijn aan de woonplaats . 

Tabel 26. Vergelijking van bli jvers en pensioenmigranten naar mate van t e v r e 
denheid met de (vorige) woonomgeving. 

t evredenhe id 

erg t ev reden 
t ev reden 
neut raa l 
on tevreden 
e rg on tevreden 

Blijvers 

a b s . % 
130 29.5 
223 50.7 

53 12.0 
24 5.5 
10 2.3 

44Ô 

Pensioenm 
grootstedelijke 

a b s . % 
7 5.4 

46 35.7 
23 17.8 
41 31.8 
12 9.3 

g ran ten 
Overige 

a b s . % 
33 20.5 
84 52.2 
29 18.0 
12 7.5 

3 1.9 

m 
bl i jvers-groots tedel i jke pensioenmigranten: χ =105.2 ( d . f . 4 p=0.01 χ =13,3) 

De bli jvers blijken in overwegende mate t e v r e d e n te zijn met h u n woonomge

v ing . Voor de pensioenmigranten geldt dit in mindere mate. Daarbij valt op 

dat e r zeer duidelijk verschi l len zijn t u s s e n grootstedeli jke en overige p e n 

s ioenmigranten. De grootstedeli jke pensioenmigranten zijn veel minder t e v r e 

den over de vorige woonomgeving dan de overige pens ioenmigranten. Een 

v e r d e r e onderverdel ing van de overige pensioenmigranten n a a r u r b a n i s a t i e 

graad laat zien dat de mate van t e v r e d e n h e i d nauwelijks v a r i e e r t t u s s e n hen 

afkomstig uit p la t te landsgemeenten, uit verstedel i jkte p lat te landsgemeenten of 

uit s teden beneden de 50.000 inwoners . Het zijn de s teden boven de 100.000 

inwoners en in het bi jzonder de dr ie grote s teden waar de t e v r e d e n h e i d veel 

lager i s . 

Maar bovenal blijken de grootstedeli jke pensioenmigranten veel negat iever 

te denken over het woonmilieu dan de bl i jvers . Zelfs wanneer men v e r d i s c o n 

t e e r t dat bij de bli jvers in de hoge score voor t e v r e d e n h e i d deels een soort 

van b e r u s t i n g zit opgesloten met negat ieve aspecten van zijn woonomgeving, 

zijn de verschi l len te m a r k a n t . Er bes taat dan ook voldoende aanleiding om 

hypothese 8, waar he t de verschi l len in waarder ing b e t r e f t , te b e v e s t i g e n . De 

mate v a n t e v r e d e n h e i d is niet alleen gevoelig voor het grootstedeli jke milieu. 

Ook de sociaal-economische s t a t u s van het huishouden speelt daar in mee. Dit 

geldt voor de bl i jvers, waar de mate van ontevredenheid oploopt van nog 

geen 3% bij degenen met een hoge sociaal-economische s t a t u s tot bijna 12% bij 

de groep met een lage s t a t u s . Maar ook bij de grootstedeli jke pensioenmigran-
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ten treft men verschillen aan, die samenhangen met de sociaal-economische 

status: 34% bij de groep met een hoge versus 45% bij degenen met een lage 

status. Daarentegen discrimineert de sociaal-economische status niet of nau

welijks bij de overige pensioenmigranten. 

Bij de tweede indicator voor een toetsing van de verschillen in de waardering 

van de (vorige) woonomgeving, is de respondent gevraagd aantrekkelijke en 

onaantrekkelijke kenmerken te noemen van de woonstreek die men bewoont 

c.q. heeft bewoond. Tabel 27 geeft een overzicht van de verdeling in het al 

dan niet genoemd hebben van die kenmerken. 

Tabel 27. Vergelijking van blijvers en pensioenmigranten naar wel/geen ge
noemde aantrekkelijke en onaantrekkelijke kenmerken van de (vori
ge) woonstreek. 

Wel/geen 
kenmerken genoemd 

wel aantr./geen onaantr. 
geen aantr./wel onaantr. 
wel aantr./wel onaantr. 
geen aantr./geen onaantr. 

Blijvers 

% 
33.6 
18.6 
38.3 

9.6 
(n=447) 

Pensioenmigranten 
grootstedelijke overige 

% 
8.5 

31.8 
58.9 

0.8 
(n=129) 

% 
26.1 
13.7 
54.7 

5.6 
(n=161) 

blijvers-grootstedelijke pensioenmigranten: χ =50.8 (d.f. 3 p=0.01 χ =11.3) 

De gevonden verdeling in tabel 27 tussen blijvers en grootstedelijke pensi

oenmigranten, waarvan de laatsten de vraag naar een of meer onaantrekkelijke 

kenmerken voor 90.7% met ja beantwoordden (de blijvers slechts met 56.9%), 

houdt evenals de score op de tevredenheid/ontevredenheid een bevestiging in 

van het eerste deel van de hypothese over de verschillen in de waardering. 

Beide gehanteerde indicatoren hebben aangetoond, dat de grootstedelijke 

pensioenmigranten in vergelijking met de blijvers de vorige woonomgeving 

anders waarderen. Of dit in zijn algemeenheid, dat wil zeggen zonder reke

ning te houden met de mate van stedelijkheid, ook het geval is, valt uit deze 

analyse niet af te leiden. Wel lijkt het aannemelijk te veronderstellen dat de 

woonomgeving voor de grootstedelijke pensioenmigranten, gezien de relatief 

negatieve waardering, een 'push' factor is geweest bij de migratiebeslissing. 
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VI.4.2. Veranderingen in de sociale woonomgeving. 

Uitgangspunt bij het tweede deel van de hypothese 8, die betrekking heeft op 

veranderingen in de sociale woonomgeving, is dat pensioenmigranten zich meer 

bewust zijn van die veranderingen. De toetsing van dit deel van deze hypo

these geschiedt door een vergelijking van de blijvers met de grootstedelijke 

pensioenmigranten. In de literatuur is er immers op gewezen dat in een 

stedelijk woonmilieu, waar maatschappelijke veranderingen sneller optreden en 

vaak ingrijpender zijn, de kans groter is dat de houding ten opzichte van die 

woonomgeving de migratiebeslissing beïnvloedt. Het leek daarom zinvol de 

analyse op dit punt te beperken tot deze subcategorie van de pensioenmigran

ten. 

De respondenten is gevraagd het belangrijkste aantrekkelijke en onaan

trekkelijke kenmerk van de (vorige) woonstreek c.q. woonomgeving aan te 

geven. Aan de hand van die opsomming wordt nagegaan in hoeverre daaruit 

maatschappelijke veranderingen in de woonomgeving zijn af te leiden. Daarbij 

valt op dat de als aantrekkelijk genoemde kenmerken (o.a. sociale gehecht

heid, stedelijke of landelijke sfeer, plezierige buurt) alle min of meer te 

beschouwen zijn als een bevestiging van de bestaande situatie. Een op veran

dering gerichte ontwikkeling is daarin niet te onderkennen. Daarentegen 

dragen een aantal van de opgesomde belangrijkste onaantrekkelijke kenmerken 

een meer procesmatig karakter. Deze hebben met elkaar gemeen dat zij een 

aanwijzing vormen voor optredende (negatieve) maatschappelijke veranderin

gen. De opsomming van deze onaantrekkelijke kenmerken wordt gezien als een 

indicator voor een verandering van de sociale woonomgeving. 

Van de genoemde belangrijkste onaantrekkelijke kenmerken zijn de vol

gende meegenomen: verloedering, verpaupering, vandalisme, groeiende onvei

ligheid als aanwijzingen voor een 'sociaal verval1: de toegenomen verkeers

overlast en vervuiling van het milieu voor 'achteruitgang milieu': verlies van 

gezelligheid en de toegenomen massaliteit en drukte voor 'verlies aan stede

lijke sfeer'. Voorts beschouwde een aantal de komst van de buitenlanders als 

een aantasting van de woonomgeving. Hierin zit opgesloten de ontwikkeling 

naar een multiraciale samenleving, die kennelijk als nadelig wordt gezien. Aan 

deze hoofdcategorieën, opgenomen in tabel 28, zijn toegevoegd een cluster 

'overige' belangrijkste onaantrekkelijkste kenmerken, die niet of nauwelijks 

samenhangen met maatschappelijke veranderingen en de categorie 'geen'. Het 

niet noemen van negatieve of onaantrekkelijke kenmerken kan worden geïnter-
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preteerd als positieve waardering van de (vorige) woonstreek c.q. woonomge

ving. 

Tabel 28. De belangrijkste onaantrekkelijke sociale kenmerken in groot-ste
delijke woonmilieus. 

Categorieën 
onaantrekkelijke 

kenmerken. 
sociaal verval 
achteruitgang milieu 
verlies stedelijke sfeer 
multiraciale samenleving 
overige 

geen 

Blijvers 

abs. 
120 

29 
44 
17 
11 

m 
226 
Ώ7 

% 
26.8 

6.5 
9.8 
3.8 
2.5 

50.6 

Grootstedelijke 
pensioenmigranten 

abs. 
57 
12 
12 
10 
17 

Ш 

21 
129 

% 
44.2 

9.3 
9.3 
7.8 

13.2 

16.3 

x 2 = 65,4 (d.f. 5 p = 0 . 0 1 x 2 = 1 5 . 1 ) 

Twee punten springen er in tabel 28 duidelijk uit. Allereerst het verschil in 

de categorie 'geen'. De pensioenmigranten scoren hier veel lager en zijn 

kennelijk veel meer dan de blijvers van mening, dat zich in het grootstedelijk 

milieu allerlei ongunstige maatschappelijke veranderingen voordoen. Op de 

tweede plaats het belang dat door beide groepen wordt toegekend aan het 

'sociaal verval'. Hierbij wel de kanttekening dat dit in veel sterkere mate 

geldt voor de pensioenmigranten. De verdeling in tabel 28 laat slechts één 

conclusie toe: de grootstedelijke pensioenmigranten uiten zich over de opge

treden maatschappelijke veranderingen veel negatiever dan de blijvers. Hier

mee wordt het tweede deel van de hypothese onderschreven. 

Wanneer naast de score op het belangrijkste onaantrekkelijke kenmerk, 

de scores van alle onaantrekkelijke kenmerken worden meegeteld, uiteraard 

alleen voorzover ze zijn gegroepeerd tot de vier categorieën uit tabel 28, 

levert dit een ondersteuning op van de hypothese. De blijvers scoren op die 

kenmerken gemiddeld veel lager dan de pensioenmigranten: gemiddeld 0.8 per 

blijver tegen 2.0 per pensioenmigrant. 

Verwant aan de problematiek met betrekking tot de ongunstig gewaardeerde 

maatschappelijke veranderingen in het groot-stedelijk woonmilieu, is het in de 

literatuur genoemde verschijnsel van migratie als gevolg van algehele sanering 

van de woonomgeving. Deze, vooral in de Amerikaanse literatuur genoemde 

vorm van migratie, ook in het geval van migratie van ouderen, is althans in 
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dit onderzoek niet aangetoond. Weliswaar gold voor 4.5% dat zij min of meer 

gedwongen waren tot een migratie. Maar in al die gevallen was er geen 

samenhang met welke vorm van sanering dan ook. 

VI.5. Sociale binding. 

De sociale binding, in de zin van een nauwe verstrengeling met de 

leefgemeenschap waarvan men deel uitmaakt of tot uitdrukking komend in 

intensieve contacten met anderen woonachtig in dezelfde woonstreek, kan een 

belemmering vormen voor een migratie. De in de literatuur voorkomende 

indicator woonduur ('duration of residence') als aanwijzing voor de mate van 

residentiële stabiliteit en impliciet ook nog al eens gehanteerd voor de sterkte 

van de sociale binding, wordt getoetst op zijn bruikbaarheid bij de analyse 

van pensioenmigratie. Vervolgens wordt de bij de pensioenmigranten 

veronderstelde geringere sociale binding getoetst. 

de contacten met kinderen in de vorige woonstreek. 

de contacten met familie in de vorige woonstreek. 

de contacten met vrienden in de vorige woonstreek. 

- het aantal activiteiten waaraan men participeert. 

Verwant aan de problematiek van de sociale binding is de migratie-frequentie. 

Een hoge migratie-frequentie, met name als het gaat om interregionale migra

tie, laat zich minder gemakkelijk combineren met een sterke sociale binding. 

Vanuit de veronderstelling dat een hogere migratie-frequentie leidt tot een 

grotere migratiegeneigdheid, is nagegaan of de pensioenmigranten in vergelij

king met de blijvers vaker gemigreerd zijn. 

Migratie-frequentie verhoogt voorts de bekendheid met alternatieve 

woonregio's. Deze grotere kennis kan op zich aanleiding zijn om na de pensi

onering te migreren naar een van die alternatieve woonregio's. Hier is het 

spreekwoord Onbekend maakt onbemind' van toepassing. Getoetst is of de 

pensioenmigranten over een grotere kennis beschikken van alternatieve woon

locaties. 

VI .5 .1 . Residentiële stabiliteit. 

Over het algemeen varieert de residentiële stabiliteit per leeftijdsklasse. In 

de leeftijdsgroep 20-30 jaar is deze het geringst, om vervolgens snel toe te 

nemen. Dit blijkt ook uit de migratiecijfers. Boven de 50 jaar schommelen de 
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cijfers nog maar rond de 20 loo. Er wordt veel minder gemigreerd, hetgeen 

automatisch leidt tot een gemiddeld hogere verblijfsduur op de woonplaats, 

met andere woorden: de residentiële stabiliteit neemt toe. Aangenomen wordt 

dat bij het toenemen van de woonduur de kansen op een migratie sterk afne

men. In hoofdstuk IV is betoogd dat in het geval van een pensioenmigratie de 

bruikbaarheid van deze indicator zeer gering is. De hypothese is dan ook in 

die zin geformuleerd en luidt: 

9. Bij vergelijking van pensioenmigranten en blijvers op het tijdstip rond de 

pensionering blijkt de woonduur van pensioenmigranten niet korter te zijn 

geweest dan die van blijvers. 

De resultaten tonen ondubbelzinnig aan dat in het geval van pensioenmigran

ten de woonduur geen enkele aanwijzing geeft over de kansen op migratie. 

Van de migranten heeft driekwart meer dan 15 jaar op de vorige woonplaats 

gewoond en zelfs 85% meer dan 10 jaar. Van de blijvers die ooit zelfstandig in 

een andere woonstreek hebben gewoond (abs. 92), woont 80% reeds 15 jaar of 

langer op de huidige bestemming. Daarmee wordt hypothese 9 over het ont

breken van verschillen in de woonduur tussen blijvers en gemigreerden 

bevestigd. 

In paragraaf VI.3.3. is in verband met de eigendomsvorm nog melding 

gemaakt van een grotere residentiële stabiliteit onder de bewoners van een 

eigen huis. Voor hen zouden de aspiraties ten aanzien van het wonen reeds 

meer in overeenstemming zijn met de bestaande woonsituatie. De verdeling 

naar eigendomsvorm onder degenen met een verblijfsduur van meer dan 15 

jaar wijkt echter in het geheel niet af van de verdeling in paragraaf VI.3.3. 

tabel 24. Ook na uitsplitsing van de pensioenmigranten naar herkomst (uit de 

drie grote steden en de overigen) leidt dit niet tot andere uitkomsten. Van 

een grotere residentiële stabiliteit onder de bewoners van een eigen huis 

blijkt, althans uit deze resultaten, niets. 

VI.5.2. Sociale contacten. 

In de aanhef van deze paragraaf is reeds gesteld dat een toetsing van de 

sociale binding geschiedt aan de hand van de persoonlijke constacten met 

kinderen, familie en vrienden in dezelfde woonstreek en de betrokkenheid bij 

verschillende activiteiten. Uitgangspunt hierbij is een veronderstelde gerin

gere sociale binding in de vorige woonstreek bij pensioenmigranten. De hypo-
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these luidt: 

10. Bij vergelijking van pensioenmigranten en blijvers op het tijdstip rond de 

pensionering hadden de pensioenmigranten een geringere sociale binding 

in de vorige woonplaats. 

- contacten met kinderen -

De mate waarin ouders contact hebben met hun kinderen is sterk afhankelijk 

van de woonplaats of woonstreek van die kinderen. Aannemelijk is dat de 

aanwezigheid van kinderen in de nabije omgeving van invloed is op de contac

ten. 

Daarom is allereerst voor beide populaties nagegaan waar hun kinderen 

woonachtig zijn. Daarbij treden aanzienlijke verschillen op. Van de blijvers 

met kinderen (abs. 321) heeft 83.2% een of meer kinderen wonen in de eigen 

woonplaats of woonstreek. Bij de pensioenmigranten met kinderen (abs. 240) 

woont daarentegen slechts 50% van de kinderen in de vorige woonplaats of 

woonstreek van hun ouders. De percentages van de 'gedwongen' blijvers 

(77.8%) en de grootstedelijke pensioenmigranten (56.9%) komen redelijk over

een met die van de blijvers respectievelijk pensioenmigranten als totaliteit. 

Indien men zich realiseert dat pensioenmigranten gemiddeld een hogere 

sociaal-economische status hebben, is het gevonden verschil niet zo opmerke

lijk. Het is immers alleszins aannemelijk te veronderstellen dat kinderen van 

ouders met een hogere sociaal-economische status eerder een voortgezette of 

hogere opleiding volgen. Dit kan betekenen dat zij bij een intreden op de 

arbeidsmarkt min of meer gedwongen zijn zich te oriënteren op of uit te 

waaieren over een nationale arbeidsmarkt. In een dergelijke situatie is een 

migratie vaak onvermijdelijk. Uit de cijfers valt een aanwijzing af te leiden 

over de juistheid van de veronderstelling. Zo bezitten blijvers met kinderen 

in de woonplaats c.q. woonstreek voor iets meer dan de helft een lage soci

aal-economische status, terwijl van de blijvers met kinderen buiten de woon

plaats c .q. woonstreek, slechts 32% eveneens een lage status heeft. De verge

lijkbare percentages bij pensioenmigranten in de vorige woonplaats liggen 

weliswaar minder ver uiteen (41% tegenover 32%), maar geven eenzelfde ten

dens weer. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat bij de pensioenmigranten 

met een hoge sociaal-economische status een soort spiegelbeeld waarneembaar 

is . Van de groep met kinderen in de vorige woonplaats c.q. woonstreek bezit 

131 



32% een hoge s t a t u s , tegen 42% voor de groep zonder k inderen in de vor ige 

woonplaats c . q . woonst reek. 

Gezien de gevonden verschil len in de aanwezigheid van k inderen in de 

(vorige) woonplaats c . q . woonstreek en gegeven het belang dat daaraan mag 

worden gehecht voor de mate van contact , is de vergeli jking van de contacten 

van ouders met k inderen bepe rk t tot die k inderen woonachtig in de (vorige) 

woonplaats c . q . woonst reek. Daarbij is het hebben van contact opgevat als 

een persoonlijk ontmoeten. Telefonisch contact is h ie rvan u i tges lo ten . Voor 

het meten van het contact is ui ts lui tend gelet op het kind waarmee de r e s p o n 

dent de meest in tensieve contacten heef t . Wanneer in het vervolg over con

tac t f requent ie gesproken wordt slaat dit op de meest in tensieve contac ten . Dit 

be teken t dat de contactf requent ie met andere k inderen niet gemeten i s . 

Bij de bl i jvers met een of meer k inderen in de eigen woonplaats of woonstreek 

heeft nagenoeg 100% (262 van de 267) daarmee ook de meest in tensieve contac

t e n . De factor nabijheid speelt hier klaarblijkelijk een hoofdrol. 

De uitkomsten bij de pensioenmigranten vóór de migratie wijken s t e rk af 

van die bij de b l i jvers . Slechts 55% (66 van de 120) van de pensioenmigranten 

met een of meer k inderen in de vorige woonplaats of woonstreek had daarmee 

ook contac t . Bijna de helft van de pensioenmigranten in de vorige woonstreek 

had k inderen in de onmiddellijke omgeving wonen zonder dat zij daarmee de 

meest in tensieve contacten onderhie lden . Het belang dat bij he t onderhouden 

van contacten in het algemeen gehecht wordt aan de factor nabijheid, gold 

kennelijk in veel mindere mate voor de pens ioenmigranten . 

Tabel 29. Contactfrequent ie van bli jvers en pensioenmigranten met k inderen in 
de eigen (vorige) woonplaats en woonst reek . 

contact 
frequentie 

dagelijks 
minimaal wekelijks 
minimaal maandelijks 
minimaal jaarlijks 

Blijvers 

% 
9.5 

56.9 
27.1 

6.5 
100.0 
(n=262) 

Pensioen
migranten 

% 
9.1 

54.5 
28.8 

7.6 
1 Ô Ô . U 
(n=66) 

x 2 = o,2 (d . f . 3 ρ = 0.1 χ 2 = 6,25) 

Behalve het gecons ta teerde verschi l t u s s e n bli jvers en pensioenmigranten in 

he t al dan niet contact h e b b e n met k i n d e r e n in h u n woonplaats of woonstreek, 
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zouden er zich ook verschillen kunnen voordoen in de contactfrequentie. Dit 

raakt uiteraard alleen de respondenten, die daadwerkelijk contact hebben met 

een of meer kinderen in de huidige (blijvers) respectievelijk vorige (pensi

oenmigranten) woonplaats c.q. woonstreek. Uit tabel 29 blijkt dat iedere 

grond voor een veronderstelling omtrent verschillen in de contactfrequentie 

ontbreekt. Indien blijvers en pensioenmigranten in contact treden met hun 

kinderen doen zij dit met eenzelfde intensiteit. 

- contacten met familie -

Als tweede indicator voor de mate van sociale binding is het contactenpatroon 

met de familie gemeten. Ook hier zijn uitsluitend de contacten met het fami

lielid waarmee men de meest intensieve relaties heeft, in beschouwing geno

men. 

Uit de cijfers blijkt dat de blijvers met familie (abs. 404) in meerderheid 

de meest intensieve contacten hebben met een familielid in hun woonstreek: 

66.1%. Van de pensioenmigranten met familie (abs. 262) had slechts 22.9% 

(abs. 60) contacten met een familielid in de vorige woonplaats. Naar sociaal-

economische status uitgesplitst is de groep met een hogere status bij de 

pensioenmigranten ondervertegenwoordigd. Bij de categorie blijvers zijn de 

verschillen beperkt. 

Een nadere analyse van de contact-intensiteit brengt aan het licht dat 

deze bij de blijvers veel lager uitvalt. Ongeveer 40% heeft niet meer dan een 

of enkele malen per jaar contact met zijn familielid; tegenover 11% bij de 

pensioenmigranten. Deze op zich verrassende uitkomst, laat echter onverlet 

dat bij de blijvers de contacten belangrijk meer afhangen van een factor als 

geografische nabijheid. Een zelfde beeld is ook reeds aangetroffen in de 

contacten met kinderen. Zonder dat dit uit de cijfers valt af te leiden, ge

gevens hiervoor ontbreken bij de pensioenmigranten, is het voor de blijvers 

mogelijk meer de aanwezigheid van de familie dan de intensiteit van de con

tacten, waaruit een zekere vertrouwdheid met en gehechtheid aan de woon

streek spreekt. 

- contacten met vrienden -

Een derde aanwijzing voor de sociale binding valt af te leiden uit de aanwe

zigheid van contacten met vrienden in de woonstreek c.q. vorige woonstreek. 

In de vraagstelling over het hebben van vrienden is benadrukt dat het gaat 
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om 'echte' vrienden, waarmee men niet alleen oppervlakkig contact heeft maar 

ook meer persoonlijke dingen bespreekt. Min of meer tegen de verwachting in 

beschikken de pensioenmigranten over meer vrienden dan de blijvers: 62.8% 

tegenover 54.6%. Bovendien waren de contacten tussen de pensioenmigranten 

en hun vrienden intensiever. Ruim 60% van hen had minimaal eenmaal per 

week contact met een of meer vrienden. Bij de blijvers gold dit voor 45%. 

Tussen grootstedelijke en overige pensioenmigranten bestaan geen verschillen, 

noch wat betreft het hebben van vrienden in de vorige woonstreek noch ten 

aanzien van de intensiteit in de contacten. 

Een deel van de gevonden verschillen tussen blijvers en pensioenmigran

ten laat zich verklaren vanuit de verdeling naar sociaal-economische status. 

Er blijkt een positieve samenhang te bestaan met het hebben van vrienden. 

Hoe hoger de status hoe meer, althans relatief, vrienden men heeft in de 

woonstreek c.q. vorige woonstreek. Aangezien het relatieve aandeel 

respondenten met een hogere sociaal-economische status bij de 

pensioenmigranten groter is , verklaart dit deels het gevonden verschil. Dit 

neemt niet weg dat, indien het hebben van vrienden en de intensiteit in de 

contacten met hen een aanwijzing vormt voor de sociale binding, de conclusie 

slechts kan zijn dat in deze de sociale binding bij de pensioenmigrant niet 

geringer is . 

- participatie aan activiteiten -

Een laatste indicator, waarmee een indruk wordt verkregen over de maat

schappelijke binding aan een woonstreek, is het aantal activiteiten waaraan 

men deelneemt en de intensiteit in de participatie. Het betreft hier alleen 

activiteiten die zich buitenshuis afspelen. Tussen blijvers en pensioenmi

granten bestaan geen verschillen in hun betrokkenheid, al dan niet binnen 

formele kaders van verenigingen, bij allerlei activiteiten. Van beide populaties 

neemt ongeveer 40% deel aan een of meer activiteiten. Ook het gemiddeld 

aantal activiteiten per respondent verschilt voor beide categorieën weinig 

(x=0.52 per pensioenmigrant en x=0.60 per blijver). Naar sociaal-economische 

status blijkt ook hier een positieve samenhang met het aantal activiteiten. 

Voor beide populaties is het aandeel respondenten met één of meer activiteiten 

in de klasse met een hogere sociaal-economische status groter dan bij de 

verdeling van alle blijvers respectievelijk pensioenmigranten. 

Van de activiteiten waarbij men het meest intensief betrokken is , is de 
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intensiteit in de participatie gevraagd. Daarbij scoren de pensioenmigranten 

als het gaat om dagelijkse of wekelijkse deelname hoger dan de blijvers: 85% 

(abs. 96) versus 74% (abs. 131). 

Evenals bij de contacten met vrienden, betekenen ook hier de uitkomsten 

een afwijzing van de gedachte aan een sterkere maatschappelijke binding bij 

de blijvers. Dit alles uiteraard weer onder de voorwaarde dat het aantal 

activiteiten en de participatiegraad een indicator zijn voor de sociale binding 

aan een woonstreek c.q. vorige woonstreek. 

Zijn er op grond van de vier gehanteerde indicatoren uitspraken mogelijk over 

de in hypothese 10 veronderstelde sterkere sociale binding bij de blijvers? 

Voor twee van de vier, de vrienden en de activiteiten, is geconstateerd dat 

de betreffende uitkomsten een verwerping inhouden van de opgestelde 

hypothese. Daaraan kan nog worden toegevoegd dat het ontbreken van ver

schillen in de betrokkenheid bij allerlei activiteiten overeenkomt met resultaten 

uit het onderzoek van Law/Warnes (1980). 

Daarentegen vormt de grotere binding met de kinderen en de familie in de 

woonstreek bij de blijvers een ondersteuning van de hypothese. Deze bevesti

ging wordt overigens afgezwakt door het ontbreken van verschillen in de 

intensiteit van de contactfrequentie met kinderen in de (vorige) woonplaats of 

woonstreek en de lage intensiteit in de contacten met de familie bij de blij

vers . Zoals reeds opgemerkt mag niet uitgesloten worden, dat het meer de 

aanwezigheid en misschien minder de intensiteit in de contacten is , die reeds 

het gevoel van sociale binding en geborgenheid geven. Deze veronderstelde 

grotere gehechtheid onder de blijvers op grond van een aantal vertrouwde 

elementen wordt aannemelijker, indien tevens gelet wordt op de aanwezigheid 

van kinderen in combinatie met familie. Bijna 70% van de blijvers met familie 

in de woonstreek heeft daar ook kinderen wonen. Dit geldt sterker voor 

degenen met een lage sociaal-economische status. 

Op een veronderstelde grotere sociale binding bij de blijvers duidt 

verder nog een gegeven, ontleend aan de groep 'gedwongen' blijvers. Het 

niet willen opgeven van de bestaande contacten met kinderen en familie in de 

woonstreek is voor 25% (17) van de 'gedwongen' blijvers de beslissende reden 

om niet te verhuizen. 

Voor de indicatoren contacten met vrienden en participatie aan activi

teiten geldt mogelijk hetzelfde als voor de woonduur. Indien zich een ingrij

pende maatschappelijke verandering voordoet - een pensionering is als zodanig 
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te beschouwen - kan dit aanleiding worden voor een migrat ie , ongeacht de 

v r i endenkr ing of het bes taande patroon van act ivi te i ten. 

V I . 5 . 3 . Migra t ie -ervar ing . 

Wanneer de potentiële pensioenmigranten gedurende hun 'arbeidzaam' leven 

regelmatig zijn v e r h u i s d , met name indien he t daarbij ging om interregionale 

migrat ies , mag worden aangenomen, dat deze e rva r ing de kans op een migra

tie na pensioner ing verhoogt . In dit onderzoek wordt met in terregionale 

migratie gedoeld op verhuiz ingen tu s sen regio ' s zoals aangegeven op de kaa r t 

in bijlage 3 . De hypothese h ierover lu id t : 

11. Bij vergeli jking van pensioenmigranten en bli jvers op het t i jdstip rond de 

pens ioner ing blijken de pensioenmigranten over een g ro te re e rva r ing met 

in ter regionale migraties te besch ikken . 

Tabel 30. Vergelijking bli jvers en pensioenmigranten naar het aantal i n t e r 
regionale migra t ies . 

geen 
1 
2 
3 
>, 4 

Blijvers 
a b s . % 
355 79.4 

48 10.7 
23 5.1 
11 2.4 
10 2.2 

447 

Pensioenmigranten 
a b s . % 

85 29.3 
59 20.3 
50 17.2 
43 14.8 
53 18.3 

im 

x 2 = 200.9 (d . f . 4 p=0.01 x2=13.3) 

De veronders te l l ing omtrent een hogere migrat ie-f requent ie bij pensioenmi

g ran ten gaat volledig op . Bij de grootstedelijke pensioenmigranten is weliswaar 

het aandeel zonder interregionale migra t ie -ervar ing veel hoger (48.1%) maar 

niettemin nog beduidend onder het niveau van de b l i jvers . Dit hoge aandeel 

zonder in terregionale migra t ie -ervar ing is een gevolg van de verdel ing naar 

sociaal-economische s t a t u s . Het hebben van deze migra t ie -e rvar ing corre leer t 

namelijk bij de pensioenmigrant s t e rk positief met de sociaal-economische 

s t a t u s . Zoals r eeds ee rde r gebleken i s , maakt de groep met een hoge s t a tu s 

een kleiner deel uit van het totaal aantal grootstedeli jke pensioenmigranten in 

vergeli jking met de overige pensioenmigranten. Over igens geldt de posit ieve 

samenhang met de sociaal-economische s t a tus ook voor de bl i jvers met i n t e r r e 

gionale migra t i e -e rva r ing . Op grond van de ui tkomsten over een hogere 
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migratie-frequentie zou men mogen verwachten dat de woonduur van de pensi

oenmigranten op de vorige woonplaats korter is dan die van de blijvers. 

Echter bij toetsing van hypothese 9 is reeds gebleken dat er ten aanzien van 

de woonduur geen verschillen bestaan. De grotere interregionale migratie-er

varing bij pensioenmigranten dateert echter vooral van een groot aantal jaren 

geleden en is daarmee niet in tegenspraak met eerdere uitkomsten over de 

woonduur. 

Impliciet valt uit deze tabel ook informatie over de autochtoniteit af te 

lezen. Degenen zonder interregionale migratie-ervaring hebben namelijk nooit 

zelfstandig in een andere streek gewoond. Met een vraag naar de woonstreek, 

waar men het grootste deel van de jeugd heeft doorgebracht, is ook nog op 

een andere manier een indruk verkregen van de mate van autochtoniteit. 

Ongeveer 70% van de blijvers heeft zijn jeugd doorgebracht in de huidige 

woonstreek. Van de pensioenmigranten had daarentegen slechts 23.4% zijn 

jeugd in de vorige woonstreek doorgebracht. 

Het beschikken over een ruime interregionale migratie-ervaring brengt van

zelfsprekend een grotere bekendheid met andere streken met zich mee. Deze 

bekendheid, ook wanneer zij van enige tijd geleden dateert, draagt bij tot een 

verruiming van de kennis over alternatieve woonlocaties. Men heeft een be

paalde voorstelling van een regio of regio's en is in staat deze te vergelijken 

met de bestaande woonomgeving. Op het moment dat de keuze voor een andere 

woonomgeving als gevolg van een pensionering tot de mogelijkheden gaat 

behoren, zal een grotere bekendheid met alternatieve locaties de kans op een 

afwegingsproces vergroten. Over deze grotere bekendheid met andere regio's 

is de volgende hypothese geformuleerd: 

12. Bij vergelijking van pensioenmigranten en blijvers op het tijdstip rond de 

pensionering blijkt dat de pensioenmigranten over een grotere kennis van 

alternatieve locaties beschikken, een kennis die bovendien groter is 

naarmate de sociaal-economische status hoger is . 

De kennis van andere streken is gemeten door de respondenten te vragen één 

of meer streken te noemen, waarover zij hun kennis verkregen hebben vanuit 

herhaalde bezoeken gedurende meerdere opeenvolgende dagen en waardoor zij 

in staat zijn zich een beeld te vormen van die streek als woongebied. De 

vorige woonstreek is niet meegeteld. 
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Tabel 31 . Vergelijking bli jvers en pensioenmigranten naar aantal bekende 
s t r e k e n . 

Aantal 
s t reken 

geen 
1 
2 
3 
» 4 

Blij 

a b s . 

102 
124 
101 
68 
52 

447 

v e r s 

% 

22.8 
27.7 
22.6 
15.2 
11.6 

Pensioenmigranten 

a b s . 

46 
69 
80 
56 
39 

Ê90 

% 

15.9 
23.8 
27.6 
19.3 
13.4 

x 2 = 9,4 (d . f . 4 ρ = 0.1 χ 2 = 7,78) 

Uit de tabel blijkt dat de bekendheid met meerdere s t r e k e n bij de pensioenmi

g r a n t e n g r o t e r i s : 60.3% van de pensioenmigranten k e n t twee of meerdere 

s t r e k e n tegenover 49.4% bij de bl i jvers . Daarnaas t is he t aantal r e s p o n d e n t e n 

dat zegt geen enkele a n d e r e s t reek goed te k e n n e n o n d e r de pensioenmigran

t e n , zoals verwacht mag worden, lager dan bij de bl i jvers . Het op zich o p 

merkelijke gegeven van het niet bekend zijn met minstens één andere s t r eek 

bij de pensioenmigranten is alleen maar te begr i jpen , indien men zich rea l i 

seer t dat de vorige woonstreek in deze opsomming niet be t rokken i s . 

Naarmate de sociaal-economische s ta tus toeneemt, geldt zowel voor de bl i jvers 

als de pensioenmigranten een gro te re bekendheid met andere s t r e k e n . Van 

degenen , die geen enkele andere s t r eek voldoende k e n n e n , schommelt het 

aandeel in de groep met een hogere s t a tus bij beide populat ies rond de 25%. 

Daarentegen zijn de vergel i jkbare pe rcen tages voor de groep bekend met dr ie 

of meer s t r eken bij de bl i jvers 35.8% en bij de pensioenmigranten 46.4%. 

De bekendheid met andere s t r eken is bij de pensioenmigranten vooral 

v e r k r e g e n via hun migra t i e -e rvar ing . Ruim 40% van hen die met een of meer 

s t r eken bekend zijn, heeft deze bekendheid opgebouwd omdat men daar g e 

woond heef t . Voorts kennen degenen met een ruime migra t ie -e rvar ing (mins

tens driemaal gemigreerd) gemiddeld meer andere s t r eken dan degenen met 

een bepe rk t e migra t ie -e rvar ing (geen of éénmaal) : x=2.5 tegenover x = 2 . 1 . De 

bli jvers hebben de bekendheid met andere s t r eken vooral te danken aan 

weekend- t r ips en vakan t i e s . Zelfs de bli jvers die met dr ie of meer s t r eken 

bekend zijn, beschikken nauwelijks over migra t i e -e rva r ing : (s lechts 25%). 

Voor de volledigheid wordt nog opgemerkt dat er geen verschi l len zijn in 

de bekendheid met andere s t r eken tussen grootstedeli jke en over ige pens ioen

migranten . 
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VI.6. 'Constraints' in de woningmarkt. 

Migratie als besluitvormingsproces op individueel niveau vormt ook in deze 

studie over pensioenmigratie het vertrekpunt. Daar dient echter onmiddelijk 

iets aan te worden toegevoegd. De potentiële migrant wordt bij het nemen van 

een beslissing om te migreren geconfronteerd met een maatschappelijke con

text, die zijn vrijheid van handelen inperkt. Het op individueel niveau tot 

stand komen van een besluitvorming betekent niet zonder meer een volledige 

vrijheid van handelen. In het bijzonder bij de toegang tot de woningmarkt 

kan de potentiële pensioenmigrant kennis maken met een tekort aan betaalbare 

woningen en/of een stelsel van toelatingsregels, welke aanleiding kunnen 

worden af te (moeten) zien van een migratie. In deze sub-paragraaf zal, 

enigszins buiten de vergelijking van pensioenmigranten en blijvers om, worden 

onderzocht of onder de categorie 'gedwongen' blijvers een aantal van hen 

heeft afgezien van een migratie als gevolg van 'constraints' in de woning

markt. De hiervoor opgestelde hypothese luidt: 

13. Voor degenen onder de blijvers, die wel een migratie hebben overwogen, 

vormt het niet toegankelijk zijn van de woningmarkt als gevolg van een 

krapte op de woningmarkt en/of stelsel van regels betreffende toelating, 

een belangrijke reden om van een migratie af te zien. 

De groep 'gedwongen' blijvers - waartoe zij behoren, die wel een migratie 

hebben overwogen, maar daarvan hebben afgezien omdat zij geen kans zagen 

hun voornemen te realiseren - maakt 15.4% uit van het totaal aantal blijvers. 

In de inleiding van dit hoofdstuk is reeds aangegeven dat dit aandeel mogelijk 

een onderschatting is van het werkelijke aantal 'gedwongen' blijvers. Op basis 

van dit percentage zou het aantal 'gedwongen' blijvers onder het totaal aantal 

huishoudens in de drie grote steden in de geboortejaargangen 1915 en 1916 

(steekproefkader) uitkomen op ongeveer 4000 huishoudens. Voor deze vrij 

talrijke groep zou bijgevolg van toepassing zijn dat zij wel hadden willen 

verhuizen, maar door bijzondere omstandigheden daar (al dan niet vrijwillig) 

van hebben afgezien. 

Aan de groep 'gedwongen' blijvers is de vraag voorgelegd welk motief 

het belangrijkste is geweest voor het niet doorgaan van de voorgenomen 

migratie. Niet minder dan 42% (29) noemt als doorslaggevende reden het niet 

kunnen krijgen van een betaalbare woning of van een vestigings-Zwoonver-

gunning. Bijna tweederde van deze groep bezit een lage sociaal-economische 
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status. Klaarblijkelijk worden de relatief zwakkeren in sterkere mate gecon

fronteerd met 'constraints' in de woningmarkt. Gegeven de, in absolute zin, 

geringe aantallen is enige voorzichtigheid geboden met het trekken van een 

conclusie over hypothese 13. Duidelijk is echter dat op grond van de uitkom

sten de hypothese niet behoeft te worden verworpen. 

VI.7. Samenvatting. 

Na allereerst een drietal kanttekeningen te hebben geplaatst, respectievelijk 

bij de groep 'gedwongen' blijvers over het verschijnsel pensioenmigratie 'an 

sich' en over een regionale verbijzondering van de pensioenmigranten naar 

plaats van herkomst, is een toetsing uitgevoerd van de hypothesen over de 

persoonlijke omstandigheden, de woning, de woonomgeving, de sociale binding 

en de 'constraints' in de woningmarkt. 

- persoonlijke omstandigheden -

De eerste twee hypothesen hebben betrekking op de sociaal-economische 

status en het inkomen ten tijde van de pensionering. Beide kunnen worden 

onderschreven. De pensioenmigranten bezitten gemiddeld en een hogere soci

aal-economische status én een hoger inkomen. Voorts blijkt dat pensioenmi

granten gemiddeld een hogere status hebben naarmate de afstand van de 

pensioenmigratie toeneemt. 

De hypothese dat pensioenmigranten meer dan blijvers bestaan uit echtparen 

c.q. samenwonenden wordt bevestigd. De factor afstand blijkt de hier gevon

den verschillen tussen beide populaties niet te beïnvloeden. 

De laatste hypothese over de persoonlijke omstandigheden betreft de gezins

samenstelling. De hierover opgestelde hypothese moest worden verworpen. 

Blijvers hebben niet, zo als werd verondersteld, meer kinderen dan de pensi

oenmigranten. 

- woning -

Bij de toetsing van de hypothesen over de woning zijn, gezien de betekenis 

van de factor stedelijkheid, de blijvers vergeleken met de grootstedelijke 
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pensioenmigranten. Voor beiden geldt dat zij woonachtig zijn of zijn geweest 

in de drie grote steden. 

In de eerste van een drietal hypothesen over de woning is aangenomen, 

dat er geen verschillen bestaan tussen de blijvers en de pensioenmigranten 

met betrekking tot de fysieke kenmerken van de woning. Deze hypothese 

wordt bevestigd. Er zijn geen verschillen van betekenis. Voor zover er 

verschillen zijn in de gemiddelde grootte van de woning, mag worden aange

nomen dat deze samenhangen met de verdeling naar sociaal-economische sta

tus . Bij de toetsing van de hypothese over de waardering van de woning 

blijken zich echter aanmerkelijke verschillen voor te doen. De blijvers waar

deren hun woning, gemeten naar de mate van tevredenheid en het genoemd 

hebben van aantrekkelijke c.q. onaantrekkelijke kenmerken, aanmerkelijk 

positiever. Bij een verdeling naar sociaal-economische status blijven de ge

vonden verschillen bestaan. Op grond hiervan kan de hypothese over verschil

len in de waardering worden onderschreven. Deze constatering wijkt nogal af 

van resultaten in het buitenland. De oorzaak hiervan is vermoedelijk gelegen 

in het feit dat in de meeste buitenlandse onderzoekingen nagelaten is te 

werken met een controle groep van niet-gemigreerden. 

De hypothese over de eigendomsvorm van de woning wordt verworpen. 

Blijvers en grootstedelijke pensioenmigranten verschillen niet van elkaar ten 

aanzien van de eigendomsvorm. Vergelijking van de eigendomsvorm bij de 

groep overige pensioenmigranten met cijfers uit de volkstelling 1971 voor 

huishoudens in de leeftijdsklasse 65-69 jaar, die minstens elf jaar niet meer 

gemigreerd zijn en woonachtig in gemeenten met minder dan 100.000 inwoners, 

doet vermoeden dat ook hier geen verschillen in eigendomsvorm voorkomen. 

Voor het aspect woonkosten is afgezien van een algemene hypothese. 

Resultaten in dit onderzoek geven geen houvast voor een veronderstelling dat 

de woonkosten een rol spelen bij de beslissing tot een pensioenmigratie. Voor 

de categorie huurders is een vergelijking gemaakt tussen de daling van het 

inkomen en de hoogte van de huur. Ook hier is geen aanwijzing te vinden dat 

de kans op de migratie toeneemt, indien de daling van het inkomen groter is 

dan de te betalen huur. Voor de in de literatuur gevonden aanwijzing dat bij 

degenen, afkomstig uit de twee westelijke provincies en gemigreerd naar meer 

perifere regio's van het land, het deel van de woonkosten in het gedaalde 

inkomen sterker zou zijn toegenomen, bieden de resultaten geen enkel hou

vast. 
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- woonomgeving -

Evenals bij de woning is de toetsing van de hypothese uitgevoerd door verge

lijking van de blijvers met de grootstedelijke pensioenmigranten. De hypothese 

heeft betrekking op aanzienlijke verschillen in de waardering voor de sociale 

woonomgeving en de daarin optredende veranderingen. Gemeten naar de mate 

van tevredenheid en het noemen van aantrekkelijke c.q. onaantrekkelijke 

kenmerken van de woonomgeving, wordt het eerste deel van de hypothese 

bevestigd. De grootstedelijke pensioenmigranten waarderen hun vorige 

woonomgeving negatiever, een waardering die ongunstiger uitvalt naarmate de 

sociaal-economische status lager is . Dit laatste geldt overigens ook voor de 

blijvers. 

Het tweede deel van de hypothese (nr. 8) over de woonomgeving kan 

eveneens worden onderschreven. De grootstedelijke pensioenmigranten oorde

len over allerlei kwalitatieve veranderingen van de sociale woonomgeving 

aanmerkelijk negatiever. 

- sociale binding -

Met betrekking tot de sociale binding zijn vier hypothesen getoetst. De eerste 

hypothese over de woonduur wordt bevestigd. Blijvers en pensioenmigranten 

vertonen geen verschillen wat betreft de gemiddelde woonduur. De kans op 

een pensioenmigratie wordt hierdoor in genen dele beïnvloed. 

De uitkomsten over de tweede hypothese, handelend over een grotere 

sociale binding, zijn minder eenduidig. De blijvers hebben een grotere bin

ding met hun kinderen en familie in de woonstreek, een binding die sterk is 

bij degenen met een lagere sociaal-economische status. Daar staat tegenover 

dat bij een toetsing van de sociale binding, gemeten naar de aanwezigheid van 

en contacten met vrienden, en naar de participatie aan acitiviteiten buitens

huis de pensioenmigranten hoger scoren. Ondanks deze binding treedt er toch 

een pensioenmigratie op. Mogelijk dat hier de overgang naar een andere 

levensfase als gevolg van pensionering zo ingrijpend is , dat noch de aanwe

zigheid van een vriendenkring, noch het patroon van activiteiten een belem

mering vormt voor een migratie. 

De derde hypothese over een grotere interregionale migratie-ervaring 

wordt wederom bevestigd. De pensioenmigranten beschikken over een veel 

grotere interregionale migratie-ervaring, die bovendien sterk samenhangt met 
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de sociaal-economische status. Impliciet wordt in deze hypothese eveneens de 

mate van autochtoniteit getoetst, die begrijpelijk veel hoger uitvalt bij de 

blijvers. 

Dat ook de laatste hypothese in deze context, over een grotere bekend

heid met alternatieve woonlocaties wordt onderschreven, kan, gelet op de 

bevestiging van de hypothese over de migratie-ervaring, nauwelijks bevreem

den. De grotere bekendheid bij de pensioenmigranten is vooral verkregen 

door hun grotere migratie-ervaring. 

- 'Constraints' in de woningmarkt -

Enigszins buiten de vergelijking van pensioenmigranten en blijvers om is een 

hypothese opgesteld over het afzien van een voorgenomen migratie als gevolg 

van een krapte op de woningmarkt en/of allerlei toelatingsregels. Ruim 40% 

van de 'gedwongen' blijvers wijt het niet doorgaan van een voorgenomen 

migratie aan de in de hypothese genoemde aspecten. Daarbij valt verder nog 

op dat hierdoor met name huishoudens met een lage sociaal-economische sta

tus , de relatief zwakkeren, worden getroffen. De ruim 40% 'gedwongen' blij

vers zijn een voldoende reden om de hypothese niet te verwerpen. 

Na een vergelijking van de (woon)omstandigheden van huishoudens die in 

samenhang met een pensionering zijn gemigreerd met die van niet-gemigreerde 

huishoudens dringt zich de vraag op, onder welke omstandigheden een 

pensioenmigratie kan worden verwacht. Gesteld kan worden, dat de kans dat 

een huishouden rond zijn pensionering besluit tot een migratie: 

toeneemt naarmate zijn sociaal-economische status hoger is of zijn inkomen 

groter. 

vergroot wordt indiçn de potentiële migrant gehuwd is of samenwoont. 

- niet afhankelijk is van het hebben van kinderen. 

- niet afhankelijk is van de fysieke kenmerken van de woning. 

- versterkt wordt naarmate de mate van tevredenheid met de woning af

neemt, althans voor hen woonachtig in de drie grote steden. 

niet beïnvloed wordt door de woonkosten vóór de (eventuele) migratie. 

toeneemt voor hen woonachtig in de drie grote steden naarmate men minder 

tevreden is met zijn woonomgeving, of indien zich in het grootstedelijk 

woonmilieu in de sociale woonomgeving veranderingen van meer negatieve 

aard voordoen. 
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niet verkleind wordt naarmate men langer in de woonplaats woont. 

afneemt naarmate kinderen woonachtig zijn in de woonstreek van de ou

ders . 

- afneemt naarmate men meer contacten heeft met kinderen en familie woon

achtig in de nabije omgeving. 

niet beïnvloed wordt door de binding aan vrienden of door activiteiten 

waaraan men deelneemt. 

- vergroot wordt naarmate men over een grotere interregionale migratie-er

varing beschikt en een grotere kennis heeft van alternatieve locaties. 

- toeneemt naarmate de woonstreek niet gelijk is aan de jeugdwoonstreek. 

- verkleind wordt, met name voor degenen met een lagere sociaal-economische 

status, door het niet kunnen krijgen van een betaalbare woning of omdat 

men niet aan de gestelde regels voor een vestiging of vergunning kan 

voldoen. 

Op grond van de bij de toetsing van de hypothesen gevonden uitkomsten 

wordt ter afronding een typering gegeven van wat een blijver en wat een 

(grootstedelijke) pensioenmigrant kan zijn: 

De blijver kan dan worden aangeduid als iemand met een lagere status en 

lager inkomen, die meer tevreden is met zijn woning en woonomgeving, in 

sterkere mate regionaal gebonden is en een geringere kennis van alternatieve 

woonlocaties heeft. 

De (grootstedelijke) pensioenmigrant kan worden aangeduid als iemand 

met een hogere status en hoger inkomen, die minder tevreden is met zijn 

woning en woonomgeving, allerlei optredende maatschappelijke veranderingen 

ongunstig beoordeelt, een veel geringere regionale binding bezit en beschikt 

over een ruime kennis van alternatieve woonlocaties. 
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VII. KEUZE VAN DE NIEUWE WOONPLAATS. 

VILI. Inleiding. 

In het tweede deel van de probleemstelling wordt de vraag naar de selectie van 

een nieuwe woonlocatie aan de orde gesteld. Daarover handelt dit hoofdstuk, 

waarbij het duidelijk zal zijn dat hierin alleen nog maar over pensioenmigranten 

wordt gesproken. Aan de hand van een drietal aspecten: de regionale woon

voorkeur, de woning en de sociale binding (zie ook hoofdstuk IV), wordt de 

locatiekeuze van de pensioenmigrant geanalyseerd. Begonnen wordt met een 

meer algemeen overzicht van de 'pull' factoren in samenhang met de vertrek-

motieven (de 'push' factoren). De respondenten is daarom gevraagd, aan te 

geven welke factoren van belang zijn geweest voor vertrek en vestiging. In 

aansluiting daarop moest uit de genoemde motieven de belangrijkste worden 

gekozen. 

Bij de selectie van de nieuwe woonlocatie door de pensioenmigranten dient nog 

een kanttekening te worden geplaatst. De keuze van de gemeenten voor het 

enquêteren van de pensioenmigranten is niet a-select geweest, maar heeft 

plaatsgevonden op grond van specifieke criteria (hoofdstuk V). Daardoor is 

het spreidingspatroon van de pensioenmigranten, die in dit onderzoek zijn 

benaderd, geen afspiegeling van het totale spreidingspatroon van de pensioen

migranten in Nederland. In figuur 14 is weergegeven in welke gemeenten 

pensioenmigranten zijn geënquêteerd, waarbij zowel de aantallen als hun re 

gionale herkomst zijn aangegeven. 

VII.2. 'Push' en 'pull' in onderling verband. 

In hun twee-fasenmodel hebben Brown /Moore (1972) een lans gebroken voor 

het maken van een onderscheid tussen de beslissing om te migreren en de 

selectie van een nieuwe woonplaats. Impliciet betekent dit een beklemtonen van 

het onderscheid in 'push' en 'pull' factoren. Recentelijk hebben Roseman/ 

Williams (1980) nog eens aangetoond dat factoren, die van belang zijn bij de 

beslissing om te migreren, niet behoeven samen te vallen met factoren, die van 

belang zijn bij de woonplaatskeuze. Ook in dit onderzoek is dat onderscheid 

aangebracht, waarbij o.a. gevraagd is naar het doorslaggevende motief voor 

vertrek en de belangrijkste factor bij de locatiekeuze. De resultaten 
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Figuur 14. Verdeling van pensioenmigranten naar regio van herkomst en 

bestemming, 
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daarvan zijn te vinden in tabel 32. 

Bij een eerste aanblik, van tabel 32 zal het de lezer niet ontgaan dat een aantal 

'push' factoren niet weer vermeld zijn bij de 'pull' factoren. Op zich geeft dit 

al een indicatie voor de relevantie van de tweedeling in 'push' en 'pull' fac

toren. De meeste 'push' factoren spreken voor zich. Achter de factor woonom

geving gaat een reeks van aspecten schuil die samenhangen met negatieve 

veranderingen in de woonomgeving, zoals te druk en te vol, groeiende onvei

ligheid, verloedering, milieuvervuiling milieu. De woonomgeving als 'pull' factor 

heeft te maken met kenmerken als de aanwezigheid van bos en natuur, de 

aanwezigheid van een schoon milieu, een aantrekkelijk, gevarieerd landschap 

en ruime recreatieve mogelijkheden. 

Tabel 32. Vergelijking van doorslaggevende 'push' factor en belangrijkste 
'pull' factor. 

'push' 

geen 
woonom
geving 
ontevreden 
woning 
gezondheid 
ontbreken 
sociale con
tacten 
dwang 
geen betaal
bare woning 
overige 

geen 

І 

1 

1 
-

-
-

-
1 

5 

г ^ — 

aanwezig
heid 
woning 

13 

18 

17 
4 

1 
6 

7 
5 

71 

'pull' 
woon
omgeving 

17 

27 

5 
9 

2 
2 

1 
7 

70 

aanwezig
heid sociale 
contacten 

15 

18 

3 
6 

9 
1 

-
7 

59 

retour
migratie 

14 

7 

2 
2 

5 
1 

1 
2 

34 

menta
liteit 

bev. 

6 

4 

-
-

1 
1 

-
~ 

12 

overige 

14 

3 

4 
5 

1 
2 

1 
9 

39 

Een nadere analyse van de tabel leert, dat bij ongeveer 28% van de 

populatie een doorslaggevende reden voor vertrek ontbrak. Nagenoeg iedereen 

noemde daarentegen wel een beslissende factor bij de locatiekeuze. 

Verder valt op dat de respondenten die één van de 'push' factoren 

'ontbreken sociale contacten' en 'woonomgeving', als doorslaggevend noemden, 

slechts in beperkte mate scoorden op hun pendant onder de 'pull' factoren. 
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Alleen van degenen die het 'ontbreken van een betaalbare woning' of 'onte

vredenheid met de woning' als belangrijkste vertrekmotief noemden, vond iets 

meer dan de helft 'de aanwezigheid van een woning' de belangrijkste factor bij 

de locatiekeuze. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt nog uitvoerig stil 

gestaan bij de 'pull' factoren. In deze paragraaf komen eerst enkele aspecten 

van de 'push' factoren aan de orde. 

Er blijken geen verschillen in sociaal-economische status te bestaan tussen 

degenen, die geen doorslaggevend vertrekmotief hadden en zij die er wel een 

hebben opgesomd. Ook bij de belangrijkste 'push' factor 'woonomgeving' 

(26,9%) is er in deze geen verschil van belang ten opzichte van de gehele 

populatie. Daarentegen zijn in de categorie Ontevreden met de woning' dege

nen met een hoge status veel sterker vertegenwoordigd (50%). 

Tussen grootstedelijke en overige pensioenmigranten komen, zoals valt te 

verwachten, grote verschillen voor in het belang dat wordt toegekend aan de 

verschillende 'push' factoren. Slechts 21,7% van de pensioenmigranten uit de 

drie grote steden noemde geen doorslaggevend vertrekmotief; bij de overige 

pensioenmigranten was dit 32,9%. Het belangrijkste verschil doet zich echter 

voor bij de factor 'woonomgeving'. De negatieve waardering door de grootste

delijke pensioenmigranten van een aantal sociale veranderingen, waarvan in 

hoofdstuk VI al melding is gemaakt, vindt zijn neerslag in het gewicht dat 

wordt toegekend aan de factor 'woonomgeving' als doorslaggevend vertrekmo

tief. Ongeveer 45.0% van de grootstedelijke pensioenmigranten heeft kennelijk 

grote moeite met de sociale neergang van de woonomgeving tegen slechts 12,4% 

van de overige pensioenmigranten. Uitsplitsing van grootstedelijke pensioen

migranten met en zonder het vertrekmotief 'woonomgeving' naar sociaal-econo

mische status leidt niet tot verschillen. 

De factor 'ontevreden met de woning' wordt in gelijke mate genoemd door 

grootstedelijke en overige pensioenmigranten. Toch is de invloed van de 

urbanisatiegraad niet geheel te verwaarlozen. Niet minder dan 70% van de 

groep overige pensioenmigranten, die de factor 'ontevreden met de woning' als 

doorslaggevend vertrekmotief noemden, komt uit steden boven de 50.000 

inwoners. 

Het doorslaggevende vertrekmotief is eveneens in verband gebracht met de 

gekozen bestemming. Met name voor de suburbanisatiegebieden zijn bepaalde 
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'push' factoren van groter belang. Het betreft hier de vestigingsgemeenten 

Capelle a/d IJssel bij Rotterdam, Hoorn in relatie met Amsterdam, Zeist bij 

Utrecht en Renkum en Rheden bij Arnhem. In totaal 48 respondenten zijn 

vanuit de genoemde vier steden verhuisd naar een van die suburbane gemeen

ten. In afwijking van het belang dat alle pensioenmigranten toekennen aan de 

factor 'woning', is deze factor bij de suburbanisanten onder de pensioenmi

granten veel belangrijker: 50% noemt deze factor als doorslaggevend motief. 

Voor de meer perifere bestemmingsgebieden (gemeenten in Friesland, Drenthe 

en Zeeland) zijn er geen 'push' factoren die relatief oververtegenwoordigd 

zijn, uitgezonderd de factor 'woonomgeving' voor de grootstedelijke pensioen

migranten. Voor 42,9% van hen was dat de belangrijkste 'push' factor. 

Tenslotte nog een tweetal opmerkingen over de factoren 'gezondheid' en 

'overige'. Als doorslaggevend motief voor vertrek wordt in het buitenlands 

onderzoek meermalen de gezondheid aangeduid. Karn (1977) vindt in haar 

studie dat 15% van de pensioenmigranten als hoofdmotief gezondheid noemt. 

Ook Law/Warnes (1973) en Koch (1975) wijzen op de betekenis van deze 

factor. Zoals uit tabel 32 blijkt, noemt 10% van de pensioenmigranten in ons 

onderzoek de factor gezondheid. Zeker in verband met deze factor is het van 

belang na te gaan, waarom deze respondenten niet eerder een migratie hebben 

ondernomen. Immers gezondheid als motief voor een migratie lijkt toch een vrij 

dwingend karakter te hebben. Maar ook zij verwijzen nagenoeg allemaal naar 

de beperking voortkomend uit de binding aan het werk, waardoor een verhui

zing voor de pensionering feitelijk onmogelijk werd geacht. 

De factor 'overige' verdient vermelding wegens de toch niet geringe 

omvang (10%). De variatie in de antwoorden blijkt vrij groot te zijn. Twee 

factoren die tezamen 40% van deze categorie vormen springen er toch nog uit. 

Deze zijn het niet centraal gelegen zijn van de vorige woonplaats en het niet 

meer willen wonen in een woonplaats waar men ook gewerkt heeft. 

VII.3. Regionale woonvoorkeur. 

In hoofdstuk IV.3.1 . is betoogd dat de potentiële pensioenmigranten bij het 

bepalen van de regionale woonvoorkeur aanzienlijk belang toekennen aan een 

drietal regio-kenmerken: landschappelijke aantrekkelijkheid, kwaliteit van het 

milieu en aanwezigheid van stedelijke voorzieningen. Nagegaan wordt in hoe

verre deze regio-kenmerken in ons land van invloed zijn bij de locatiekeuze. 
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Voorafgaande aan de behandeling van de genoemde regio-kenmerken en 

de woonvoorkeur in samenhang met de factor 'afstand', zal eerst in meer alge

mene zin worden ingegaan op de rol van de 'pull' factor 'woonomgeving'. 

VII .3.1. Woonomgeving en locatiekeuze. 

In tabel 32 (blz.l47) is als een van de belangrijkste 'pull' factoren de 

(nieuwe) woonomgeving naar voren gekomen. Voor een kwart (abs. 70) van 

de pensioenmigranten is dit de belangrijkste factor bij de locatiekeuze. Achter 

deze verzamelterm woonomgeving gaan aspecten schuil als een landschappelijk 

aantrekkelijk en gevarieerd karakter van een gebied, en de aanwezigheid van 

een schoon milieu, die door respectievelijk 55,7% en 11,4% van de pensioen

migranten worden genoemd. Daarnaast wijzen nog eens 24,3% van de respon

denten op een ander aspect van de woonomgeving, namelijk landelijke rust , 

Enkelen noemen tenslotte de aanwezigheid van mogelijkheden voor openlucht 

recreatie. Deze deels aan elkaar verwante aspecten bezitten een herkenbare 

gemeenschappelijke noemer, die zich laat omschrijven als een afkeer van een 

stedelijk, industrieel milieu. In dit verzamelbegrip woonomgeving zijn twee 

van de drie eerder genoemde regio-kenmerken (landschappelijke aantrekke

lijkheid en kwaliteit van het milieu) zeer wel inpasbaar. Dit geldt niet voor 

het regio-kenmerk aanwezigheid van stedelijke voorzieningen. 

In tegenstelling tot bevindingen van Heida/Gordijn (1978) is de sociaal-eco

nomische status in relatie tot de factor 'woonomgeving' wel van belang. Dege

nen met een lage status hechten minder aan deze factor; slechts 31,4% noemt 

de woonomgeving als belangrijkste 'pull' factor. Daarentegen bezit 38,2% van 

de respondenten, voor wie de woonomgeving niet de belangrijkste factor is , 

een lage status. Binnen de groep voor wie de factor omgeving de belang

rijkste is blijkt verder, dat van hen, die de landschappelijke aantrekkelijkheid 

noemen, slechts een gering aantal (15,4%) een lage status heeft. 

Van de pensioenmigranten voor wie de woonomgeving de belangrijkste 'pull' 

factor is , mag verwacht worden dat zij een ruimere interregionale migratie

ervaring hebben. Immers een dergelijke ervaring betekent veelal een grotere 

bekendheid met andere, mogelijk aantrekkelijke gebieden. Uit tabel 33 (blz. 

151) valt af te lezen, dat hiervan niets te bespeuren is . Hierbij wel de toe

voeging dat de uitkomsten niet significant zijn op het 10%-niveau. De veron-
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derstelling gaat uitsluitend op voor de deelgroep met de 'landschappelijke 

aantrekkelijkheid' als belangrijkste 'pull' factor. De helft van hen heeft een 

ruime interregionale migratie-ervaring, d.w.z. is drie keer of meer verhuisd 

naar een andere regio. 

Tabel 33 Vergelijking van pensioenmigranten voor wie de woonomgeving al 
dan niet de belangrijkste 'pull' factor is , naar interregionale 
migratie-ervaring. 

interregionale 
migratie 
ervaring 

0 keer verhuisd 
1 of 2 keer verhuisd 

5- 3 keer verhuisd 

woonomgeving als 
belangrijkste 'pull' 
factor 

abs. % 
24 34.2 
23 32.9 
23 32.9 
US lOÓ 

woonomgeving niet 
belangrijkste 'pull' 
factor 

abs. % 
61 27.7 
86 39.1 
73 33.2 

220 100 

x2 = 1,3 (d.f. 2 p = 0 . 1 x 2 = 4.61) 

Bij de analyse van de 'push' factoren bleek de factor 'vorige woonomgeving', 

in de zin van negatieve sociale veranderingen, sterk samen te hangen met de 

urbanisatiegraad. Voor zover de 'woonomgeving' de belangrijkste 'pull' factor 

is , is hiervan geen sprake. Noch bij een verdeling in grootstedelijke en 

overige pensioenmigranten, noch bij een verdeling naar urbanisatiegraad is er 

voldoende aanleiding om te veronderstellen, dat de woonomgeving als belang

rijkste 'pull' factor van meer betekenis is voor hen afkomstig uit stedelijke 

woonmilieu's. Naar het waarom hiervan kan men slechts gissen. 

VII.3.2. Regio-kenmerk landschap en milieu. 

Aangenomen is dat bij de locatiekeuze de regionale woonvoorkeur een belang

rijke rol speelt; voor velen is het de eerste maal dat zij deze voorkeur kun

nen laten prevaleren boven een keuze in afhankelijkheid van de binding aan 

de werkplaats. Deze voorkeur kan echter op verschillende aspecten berusten. 

Zo hebben de pensioenmigranten kunnen aangeven in hoeverre de kenmerken 

'landschappelijke aantrekkelijkheid' en 'kwaliteit van het milieu' voor hen van 

belang zijn. 

Geconstateerd is dat 16,6% van de pensioenmigranten een van beide kenmerken 

als de belangrijkste locatiefactor noemt. Het zal nauwelijks verbazing wekken, 

dat bij pensioenmigranten verhuisd naar de regio's omgeving van Arnhem of 
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de Veluwe, de woonomgeving (en daarbinnen de landschappelijke 

aantrekkelijkheid) hoger scoort dan in andere gebieden. 

Daarnaast is echter door niet minder dan 60% van de respondenten hetzij 

de landschappelijke aantrekkelijkheid hetzij het milieu genoemd als een factor 

van belang bij de locatiekeuze. Binnen deze groep zijn wederom degenen met 

een lage status ondervertegenwoordigd. Slechts 27% behoort hiertoe, terwijl zij 

51% uitmaken van de groep die noch de landschappelijke aantrekkelijkheid, 

noch het milieu van belang achten. 

De mate van stedelijkheid van de vorige woonplaats speelt eveneens een 

rol. Voor meer dan 70% van de grootstedelijke pensioenmigranten is het land

schap en /of milieu van invloed geweest op de nieuwe locatiekeuze, tegen niet 

meer dan 50% van de groep overige pensioenmigranten. Een soortgelijk beeld 

doet zich voor bij een verdeling naar urbanisatiegraad: 68% van de pensioen

migranten, afkomstig uit steden boven de 50.000 inwoners, benadrukt het 

belang van het landschap en milieu bij de locatiekeuze. Het valt op dat de 

invloed van de urbanisatiegraad van de vorige woonplaats nu wel aanwezig is , 

maar niet voor zover 'landschap en milieu' de belangrijkste 'pull' factor 

vormde. De grootstedelijke pensioenmigranten onderkennen weliswaar het 

belang van landschap en milieu, maar bij het aangeven van de belangrijkste 

locatiefactor geven zij aan een andere factor de voorkeur. 

Behalve de mogelijkheid voor de pensioenmigranten om in een open vraag het 

belang van de kenmerken 'landschappelijke aantrekkelijkheid' en 'kwaliteit van 

het milieu' aan te geven, is de respondenten over beide kenmerken ook nog 

een aantal items voorgelegd. Deze items zijn: aanwezigheid van bos en na

tuur, gevarieerd landschap, rust , aanwezigheid van een schoon milieu en het 

ontbreken van vervuilende industrieën. Gevraagd is aan te geven of deze 

items van belang zijn geweest. Van iedere twee pensioenmigranten noemt één 

migrant een van de genoemde items. Bij de grootstedelijke pensioenmigranten 

is dit zelfs 60%. In tegenstelling tot bij de beantwoording van de open vraag 

verdwijnt nu het verschil naar sociaal-economische status. Niet vergeten mag 

worden dat het voorleggen van items de respondent aan het denken zet. 

VII.3.3. Regio-kenmerken stedelijke voorzieningen. 

Een eerste aanwijzing dat, in tegenstelling tot wat op grond van literatuur-

152 



analyse mocht worden verwacht, de aanwezigheid van stedelijke voorzieningen 

geen rol speelt bij de keuze van een nieuwe locatie, werd verkregen bij de 

opsomming van de belangrijkste 'pull' factoren. Daarbij werd de factor 's te

delijke voorzieningen' niet aangetroffen, terwijl ook bij de factor 'woonom

geving' geen aspecten werden genoemd die naar voorzieningen verwezen. 

Ook de vraag naar belangrijke factoren voor de keuze van een nieuwe 

locatie levert geen aanwijzingen voor het belang van stedelijke voorzieningen 

op. Geen enkel antwoord, tenzij men de centrale ligging en bereikbaarheid 

van een plaats hiertoe rekent, valt in te passen onder stedelijke voorzienin

gen. Slechts een klein aantal (4,5%) noemt die ligging en bereikbaarheid. 

Tenslotte had de respondent de gelegenheid voor een drietal items sa

menhangend met de factor stedelijke voorzieningen (aanwezigheid van voldoen

de winkels, van culturele voorzieningen en van ontspanningsmogelijkheden) 

aan te geven of deze bij de locatiekeuze al dan niet van belang zijn geweest. 

Slechts één op de vijf migranten vindt dat een van deze items van belang 

was, hetgeen in vergelijking met de score op de items van landschappelijke 

aard en milieu zeer gering i s . 

Het ontbreken van de factor stedelijke voorzieningen heeft mogelijk iets 

te maken met de in principe onbeperkte vrije tijd waarover de pensioenmigrant 

kan beschikken. Indien het gebruik van stedelijke voorzieningen meer tijd 

vraagt, wordt dat door een gepensioneerde mogelijk als minder bezwaarlijk 

ervaren. 

VII.3.4. Regionale woonvoorkeur en afstand. 

In hoofdstuk IV is benadrukt dat de afstand als factor niet afzonderlijk in 

beschouwing wordt genomen, daar deze in de concretisering van de regionale 

woonvoorkeur tot uitdrukking komt. Heida/Gordijn (1978) kwamen weliswaar 

tot de conclusie dat bij residentiële migratie over het algemeen huishoudens, 

die hun woningen willen verlaten, een duidelijke voorkeur hebben voor een 

regio op relatief korte afstand. Onderzoek in het buitenland wijst echter uit 

dat bij pensioenmigratie, eveneens een vorm van residentiële migratie, de 

factor afstand minder belangrijk is . Cijfers uit de secundaire analyse in 

hoofdstuk II doen vermoeden dat ook in Nederland de afstand minder invloed 

uitoefent. Om die reden is de factor afstand in dit onderzoek niet als afzon

derlijke variabele opgevoerd, maar verdisconteerd in de regionale woonvoor

keur. 
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Aanvullende secundaire migratie-cijfers onderstrepen dit. Zo is het aandeel 

(44,6%) van de interprovinciale migratie (een indicator voor een migratie over 

langere afstand) in de totale migratie van de leeftijdsgroep van 65-69 jaar in 

de periode 1974-1976 hoger dan het vergelijkbare aandeel (41,0%) bij alle 

migranten. Nog duidelijker blijkt het afwijkend gedrag ten aanzien van de 

afstand bij vergelijking van vertrekcijfers uit bijvoorbeeld een stedelijke regio 

als Amsterdam. Zoals bekend neemt Amsterdam een belangrijke positie in als 

vertrekgebied voor pensioenmigranten. In 1974-1976 migreerde uit Amsterdam 

51,6% van alle migranten binnen Noord-Holland en 18,3% naar Utrecht en 

Zuid-Holland. Voor de leeftijdsklasse 65-69 jaar waren deze percentages 

respectievelijk 33,4% en 13,9%. Naar de op enigszins grotere afstand gelegen 

provincie Gelderland migreerde 6,4% van alle migranten uit Amsterdam en 

10,1% uit de leeftijdsklasse 65-69 jaar. Hier is het procentuele aandeel in de 

leeftijdsklasse 65-69 jaar reeds groter. Naar de op relatief grote afstand van 

Amsterdam gelegen provincies (de 3 noordelijke provincies, Overijssel, Zee

land, Noord-Brabant en Limburg) migreerde slechts 17,5% van alle migranten, 

terwijl het vergelijkbare percentage voor de leeftijdsklasse 65-69 jaar tweemaal 

zo hoog is (34,2%). Deze secundaire data ondersteunen de veronderstelling 

dat de categorie pensioenmigranten in vergelijking met alle migranten in veel 

grotere aantallen overgaan tot een migratie over grotere afstand, terwijl 

tevens van een afname van de intensiteit in de migratie bij het toenemen van 

de afstand geen sprake is . 

De resultaten van dit onderzoek laten dezelfde tendens zien. Van de pensi

oenmigranten is 33,1% gemigreerd over een afstand tot 50 km; 20,3% over een 

afstand van 50-100 km en 17,3% zocht een nieuwe woonplaats over een afstand 

van 100 tot 150 km. Verder dan 150 km migreerde zelfs 28,6% van de 

pensioenmigranten. Reeds eerder (hoofdstuk VI.2.1.) is geconstateerd dat 

vooral de pensioenmigranten met een hoge status over een grotere afstand 

migreren, hetgeen thans opnieuw wordt bevestigd. 

Voor de grootstedelijke pensioenmigranten is met name de toename in de 

categorie boven de 150 km nog scherper. Voor de vier onderscheiden afstan

den bedragen de percentages: 33,4%; 15,5%; 17,1% en 34,1%. 

Bij dit alles mag niet uit het oog worden verloren dat een groot aantal 

pensioenmigranten (68,0%) in de Randstad heeft gewoond. De wens te verhui

zen naar een nieuwe aantrekkelijke woonomgeving, die voor een niet gering 

deel van invloed is geweest bij de locatiekeuze, betekende noodzakelijkerwijs 
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een migratie over relatief grote afstand. 

Meer in het algemeen moet de oorzaak voor deze opvallende afwijking, 

ten opzichte van het patroon van afnemende intensiteit van de migratie bij het 

toenemen van de afstand, gezocht worden in het unieke karakter van bepaalde 

vestigingsgebieden. Deze bezitten klaarblijkelijk een aantal kwaliteiten waar

voor de migranten bewust kiezen c.q. kunnen kiezen, nu de voorwaarde van 

een woonplaats op relatief korte afstand van het werk is weggevallen. Indien 

hiervoor een migratie over grotere afstand nodig is , wordt dat niet als be

zwaarlijk ervaren. 

Behalve de feitelijk afstand waarover men is gemigreerd, is ook nog onder

zocht of de bekendheid met verschillende regio's bij de pensioenmigranten 

afstandsgevoelig is . Anders geformuleerd: neemt deze bekendheid af naarmate 

de afstand toeneemt? In hoofdstuk VI.5.3. (blz. 137) is omschreven hoe de 

bekendheid met een woonstreek is gemeten. Voor de migranten afkomstig uit 

de drie grote steden is nagegaan of in de bekendheid met de eerste door hen 

genoemde streek een invloed van de afstand merkbaar is . 

Indien met de gestelde vraag een indruk is verkregen over de bekend

heid met andere regio's, dan is van een afname daarvan bij het toenemen van 

de afstand geen aanwijzing gevonden. De grootstedelijke pensioenmigranten 

geven blijk met meer streken in de drie noordelijke provincies en Limburg 

bekend te zijn dan met streken in de op kortere afstand gelegen provincies 

Zeeland, Noord-Brabant en Overijssel. Bij dit alles mag niet uit het oog 

worden verloren dat de verschillen in afstanden tussen streken in Nederland 

beperkt blijven. Zelfs kan de vraag gesteld worden of de differentiatie in 

afstanden wel groot genoeg is om een toetsing naar bekendheid te kunnen 

uitvoeren. Dit geldt te meer nu een algemene welvaart met zijn toegenomen 

automobiliteit het voor velen mogelijk heeft gemaakt zich met de verschillende 

streken van ons land vertrouwd te maken. 

VII.4. De woning. 

Bij de toetsing van de betekenis van de woning als 'push' factor bij pensi

oenmigratie is naar voren gekomen dat pensioenmigranten hun vorige woning 

minder positief waarderen in vergelijking met de blijvers. In tabel 32 blijkt 

dat Ontevredenheid over de vorige woning' voor 11% van de respondenten de 

belangrijkste 'push' factor was. Deze factor speelde dus slechts een beperkte 
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rol bij de besluitvorming rond de migratie. 

Thans is de vraag aan de orde welke rol de woning speelt bij de keuze 

van een nieuwe woonlocatie. Daarbij gaat het niet alleen om de woning maar 

ook om specifieke kenmerken, zoals de grootte en de woonlasten. Dit laatste 

kenmerk wordt belicht tegen de achtergrond van een inkomensdaling als 

gevolg van de pensionering. In een aparte paragraaf (VII.6.) zal aandacht 

worden besteed aan de werking van externe 'constraints'. Daarbij wordt 

nagegaan of o.a. factoren samenhangend met de woningmarkt de vrijheid bij 

de locatiekeuze hebben beperkt. 

VII .4.1. Woning en locatiekeuze. 

Uit het in tabel 32 neergelegde overzicht blijkt, dat voor ongeveer een kwart 

van de respondenten (24,5%) het kunnen krijgen van een geschikte woning de 

belangrijkste 'pull' factor was bij de uiteindelijke locatiekeuze. Het gaat 

hierbij niet alleen om het voorhanden zijn van een geschikte of aantrekkelijke 

woning, maar ook om het kunnen krijgen van een vestigings- of woonver

gunning in de gewenste plaats. Aan deze factor wordt ongeveer hetzelfde 

gewicht toegekend als aan de factor 'woonomgeving'. 

Voor welke pensioenmigranten is de woning nu de belangrijkste 'pull' factor? 

Een uitsplitsing naar sociaal-economische status geeft aan, dat migranten met 

een hoge status oververtegenwoordigd zijn. Ongeveer 45% behoort tot die 

groep, tegen 35,6% van de pensioenmigranten voor wie deze factor niet de 

belangrijkste is . Voor de groep met de lage status geldt het omgekeerde. 

Voor de grootstedelijke pensioenmigranten is de aanwezigheid van een 

geschikte woning in iets sterkere mate de doorslaggevende vestigingsfactor 

dan voor de overige pensioenmigranten (28,7% versus 21,1%). 

Aangezien verwacht kan worden dat de lagere inkomens meer afhankelijk zijn 

van een geschikte woning - zij kunnen zich minder vrij op de woningmarkt 

bewegen - is naast de sociaal-economische status ook gekeken naar de verde

ling naar inkomen (tabel 34). 

De cijfers zijn geen aanleiding voor de veronderstelling dat de lagere 

inkomens meer belang hechten aan of afhankelijk zijn van de aanwezigheid van 

een woning op de nieuwe locatie (verdeling niet significant op 10%-niveau). 
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Tabel 34, Vergelijking van de pensioenmigranten voor wie de woning al dan 
niet de belangr i jks te 'pull ' factor i s , naa r inkomen. 

inkomen 
(guldens) 

< 2000.— 
2000. 2500.— 
2500. 3000,— 
3000. 3500.— 

> 3500.— 

woning als belangr i jks te 
pull factor 

a b s . % 
23 35.9 
10 15.6 
10 15.6 

9 14.1 
12 18.8 
ÏÏ4 100 

woning niet belangr i jks te 
pull factor 

a b s . % 
73 37.1 
46 23.4 
21 10.7 
16 8.1 
41 20.8 

197 100 

x 2 = 4,4 (d . f . 4 . p = 0 , l x 2 = 7,78) 

Meer dan de helft heeft weliswaar een inkomen beneden de ƒ 2.500. —. Daar 

s taat ech te r tegenover dat van de groep zonder de woning als be langr i jks te 

factor ruim 60% minder dan ƒ 2.500.— on tvang t . Bij de hogere inkomens 

(boven de ƒ 3.000.—) is de groep met deze 'pull ' factor relatief zelfs g r o t e r . 

Tenslot te is nog bezien of het type woning in de vor ige woonsituatie of 

de groot te daa rvan , van invloed is geweest . Respondenten afkomstig uit een 

beneden/bovenwoning of flat noemen iets vaker de woning als belangr i jks te 

'pull ' factor . De verschil len zijn ech te r ge r ing ; 25,9% afkomstig uit een van 

de dr ie typen noemt de woning als belangri jks te 'pull ' factor tegenover 23,6% 

zonder die factor . 

De groot te van de woning blijkt niet te discrimineren tussen r e s p o n d e n 

ten met en zonder de woning als belangri jks te 'pull ' factor . 

Behalve de opsomming van de woning als be langr i jks te 'pull ' factor hebben de 

responden ten ook de gelegenheid gehad aan te geven of de woning übe rhaup t 

wel een factor van belang is geweest bij de locat iekeuze. Ie ts meer dan 40% is 

van mening dat de aanwezigheid van de woning een factor van belang is 

geweest . Hierbij zijn inbegrepen de responden ten voor wie de woning de 

belangr i jks te factor was . Ook hier geen enkele aanwijzing voor de v e r o n d e r 

stelling dat lagere inkomens of respondenten met een lage s t a tu s meer belang 

toekennen aan de factor woning. Wel is de u rban i sa t i egraad van de vorige 

woonplaats van invloed. Zowel de grootstedelijke pensioenmigranten , als zij 

die afkomstig zijn uit de gemeenten boven de 100.000 inwoners , noemen vake r 

de factor woning¡ respectievelijk 46,5% en 49,3%. Bij migranten afkomstig uit 

de landelijke en vers tedel i jk te gemeenten is dit s lechts 32,5%. 
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VII.4.2. Kenmerken van de woning en locatiekeuze. 

De aanwezigheid van de woning vormt, zo is gebleken, een van de belangrijk

ste factoren bij de locatiekeuze. Daarmee is evenwel nog geen inzicht verkre

gen in hoeverre specifieke kenmerken van de woning, die achter de aanwezig

heid van een woning schuil gaan, van invloed zijn. Met betrekking tot een 

aantal kenmerken, waaronder de grootte en de huur-/koopprijzen, is gevraagd 

of zij een rol hebben gespeeld bij de selectie. Hieraan is ook nog toegevoegd 

of de kosten van de nieuwe woning in samenhang met een inkomensdaling als 

gevolg van de pensionering van invloed zijn geweest. Van deze in totaal 4 

aspecten speelt alleen de grootte een rol. Eén op de drie respondenten heeft 

bij de keuze hierop gelet, hetgeen overigens in vergelijking met de scores op 

aspecten van landschappelijke aard en milieu nog laag is . De factor grootte 

wordt door de pensioenmigranten uit de drie grote steden belangrijker geacht 

dan door de overigen; 40,0% tegenover 31,0%. 

Zonder meer opvallend is de geringe betekenis van huurkosten/koopprijzen bij 

de selectie. Slechts één op de vijf respondenten bevestigt dat dit aspect mede 

van invloed is geweest. Voor alle duidelijkheid wordt er nog eens op gewezen 

dat dit aspect door geen van de respondenten is genoemd bij de open vraag 

naar factoren van belang bij de locatiekeuze. 

Ook voor de veronderstelling dat, als gevolg van de inkomensdaling, de 

kosten voor het wonen belangrijker zouden worden is geen aanwijzing gevon

den. De conclusie dat de kosten als 'pull' factor nauwelijks van belang zijn, 

wijkt duidelijk af van hetgeen uit de literatuur naar voren is gekomen. Ge

geven het geringe belang dat kennelijk toegekend wordt aan het aspect woon

lasten, zijn voor de pensioenmigranten die in de vorige en de nieuwe woonsi

tuatie een woning huurden, de huurlasten vergeleken. Deze vergelijking kan 

zo mogelijk onderstrepen, dat de factor kosten van gering belang is , althans 

in de onderzoeksperiode. 

De cijfers uit tabel 35 (blz. 159) wijzen uit, dat maar liefst 73,5% méér huur 

betaalt voor de nieuwe woning. Zelfs betaalt 46,5% minimaal ƒ 100.— meer 

huur. Voorts blijkt bij nadere analyse dat van degenen die het kunnen krij

gen van een woning als belangrijkste 'pull' factor noemen (abs. 71) toch nog 

altijd 50% méér huur betaalt. 
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Tabel 35. Vergelijking huurp r i j s (in guldens) vor ige woning en nieuwe wo-
n i n g . 

huurpr i j s 
vorige wonmg 

< ƒ 100,= 
f 100,= - ƒ 200,= 
ƒ 200.= - ƒ 300,= 
f 300,= - ƒ 400,= 
ƒ 400,= - f 500,= 
ƒ 500,= - ƒ 600,= 

> ƒ 600,= 

<ƒ 100,= 

1 
-
1 
-
1 
-
-
3 

ƒ 100.= 
ƒ 200.= 

-
2 
1 
1 
-
-
-
4 

huurpr i j s nieuwe woning 
f 200,= 
ƒ 300.= 

-
7 
2 
3 
-
_ 
1 

T3 

ƒ 300,= 
ƒ 400,= 

1 
9 

21 
8 
3 
2 
-

44 

ƒ 400,= 
ƒ 500,= 

1 
11 
14 
11 
8 
3 
1 

49 

f 500,= 
ƒ 600,= 

-
5 

13 
11 

3 
3 
3 

38 

>ƒ 600,= 

1 
2 
4 
1 
7 
3 
1 

19 

4 
36 
56 
35 
22 
11 

Ш 

Het feitelijk gegeven dat zovelen in de nieuwe woonsituatie meer h u u r 

betalen is ook weer niet zo opmerkelijk indien de ouderdom van de woning 

erbij wordt b e t r o k k e n . Woonde s lechts 13,1% in de vorige woonsituatie in een 

woning van ná 1970, op de nieuwe locatie geldt dit voor 67,7% van de r e s p o n 

den ten . Het mag als voldoende bekend worden geacht dat de h u r e n van 

recen t gebouwde woningen hoger zijn. 

Wat vooral opmerkelijk is in deze context , is de acceptat ie van de hogere 

huur las t en door een groot aantal pensioenmigranten. Als zodanig onde r s t r eep t 

dit de r eeds gevonden aanwijzing dat de kosten voor het wonen in de Neder

landse si tuat ie bij pensioenmigranten van ondergesch ik t belang zijn. 

V I I . 5 . De sociale b ind ing . 

In de voorafgaande paragra fen is de be tekenis van de factoren ' regionale 

woonvoorkeuren ' en de 'beschikbaarheid van de woning' voor de keuze van 

een nieuwe locatie aangeduid . Afgaande op de l i t e ra tuur over de pensioenmi

gra t ie is de keuze van een nieuwe locatie mede afhankelijk van de eventuele 

sociale binding van de migranten aan de nieuwe locatie. In hoofdstuk IV zijn 

enkele indicatoren van de sociale binding genoemd en enkele v ragen daarover 

geformuleerd. In deze paragraaf zal ee rs t ingegaan worden op de be tekenis 

van de sociale binding aan de nieuwe woonlocatie als 'pull ' factor . Daarna 

wordt nog ie ts nade r s t i lgestaan bij een tweetal indicatoren van deze factor 

aan de hand van de volgende v r a g e n . In hoever re is de aanwezigheid van 

k inde ren , familie of v r ienden in he t nieuwe woongebied van invloed? Kan een 

zekere bekendheid met een bepaalde s t r e e k , bijvoorbeeld doordat men daar in 

een v roegere per iode gewoond of zijn jeugd doorgebracht heeft , aanleiding 

zijn voor de selectie? 
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V I I . 5 . 1 . Sociale binding en locatiekeuze. 

Voor niet minder dan 36,2% van de responden ten is de sociale binding aan de 

nieuwe woonregio de belangr i jks te 'pull ' factor . Dit be teken t dat zij tot de 

keuze van die regio zijn gekomen, omdat daar r eeds k i n d e r e n , familie en/of 

v r ienden woonachtig waren . Andere redenen zijn mogelijk het feit , dat men 

v roege r al eens in dat gebied heeft gewoond of dat men zich aange t rokken 

voelt door de mentaliteit van de bevolking in he t nieuwe woongebied. Een en 

ander vormt een beves t ig ing van soortgelijke bevindingen in het bu i ten land . 

Koch (1975) noemt in zijn onderzoek in Duitsland een pe rcen tage van 28%, 

terwijl Karn (1977) in haar s tudie in Engeland op een de rde van haar onde r 

zoekspopulatie komt. 

Naar sociaal-economische s t a tus en inkomen verschi l t deze groep aanzien

lijk van degenen voor wie de sociale binding niet de belangr i jks te 'pull ' factor 

i s . 

Tabel 36. Pensioenmigranten voor wie sociale b inding al dan niet de be l ang 
r i jks te 'pull ' factor i s , naar sociaal-economische s t a tu s en inkomen. 

a) sociaal 
economische 
s t a tus 

I (hoog) 
II (midden) 
III (laag) 

sociale b inding 
wel niet 

belangr i jks te 
'pull ' factor 
28,6% 43,2% 
26,7% 24,9% 
44,8% 31,9% 

100 100 
(n=105) (n=185) 

b ) inkomen 
(guldens) 

< 2000 , - -
2000, 2500,— 
2500, 3000,— 
3000, 3500,— 

> 3500,— 

sociale binding 
wel niet 

be langr i jks te 
'pull ' factor 
43,3% 32,9% 
24,7% 19,5% 
10,3% 12,8% 
6,2% 11,0% 

15,5% 23,8% 
1ÔÔ 1Ô0 

(n=97) (n=164) 

Soc. econ. -^ ta tus : χ = 6 , 9 
inkomen: χ = 8 , 4 (d. f . 4 

(d. f . 2. ;, p=0.05 χ = 5,99) 
p=0.1 χ 7,78) 

Zoals uit tabel 36 valt af t e lezen, is in he t bi jzonder de groep met een lage 

s t a t u s s t e r k e r ver tegenwoordigd . Van de r e s p o n d e n t e n met de factor sociale 

binding behoort 44,8% tot die categorie; van de groep zonder deze factor 

s lechts 31,8%. 

Bij de verdel ing n a a r inkomen is he t niet a n d e r s . Migranten met als be lang

ri jkste 'pull ' factor 'sociale b inding ' zijn relatief vooral te v inden in de lagere 

inkomensklassen. Tegen de 50% geniet een inkomen beneden de ƒ 2000.— 

v e r s u s ruim 30% van d e g e n e n , die aan deze factor niet dat belangri jke gewicht 

t o e k e n n e n . Klaarblijkelijk wordt door de lagere inkomensgroepen zwaarder 
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getild aan de sociale binding, in de zin van zich thuis voelen of in sociale zin 

reeds enigszins bekend zijn met de nieuwe locatie. Een soortgelijke samenhang 

wordt ook aangetroffen in buitenlandse onderzoekingen. 

Uit dit onderzoek is verder gebleken, dat de 'pull' factor 'sociale bin

ding' in betekenis verschilt wanneer men de pensioenmigranten differentieert 

naar bestemmingsgebied. Van degenen die zich in Friesland en Drenthe vestig

den, noemde 43% de 'sociale binding' als belangrijkste 'pull' factor voor de 

keuze van de nieuwe woonlocatie. Te verwachten is , dat een aantal van deze 

respondenten kunnen worden beschouwd als retourmigranten. In paragraaf 

VII.5.3. wordt hierop teruggekomen, waarbij ook de vraag aan de orde komt 

of dit kenmerkend is voor deze gebieden. Ook de pensioenmigranten naar de 

steden Hoorn en Capelle a/d IJssel, die als suburbanisatiegemeenten van res 

pectievelijk Amsterdam en Rotterdam kunnen worden gezien, hebben deze 

factor relatief vaak genoemd (50%). 

VII.5.2. Verwanten, vrienden en locatiekeuze. 

De aanwezigheid van sociale contacten - kinderen, familie en vrienden zijn 

reeds in de nieuwe regio woonachtig - is voor 20,3% de belangrijkste keuze

factor. Bijna de helft hiervan is gevestigd in gebieden in Friesland, Drenthe 

of Zeeland en ruim 30% in respectievelijk Hoorn en Capelle a/d IJssel. In 

vergelijking met de anderen beschikken deze respondenten over een veel 

geringere migratie-ervaring. Tweederde is slechts éénmaal interregionaal 

verhuisd en niet minder dan de helft heeft in het geheel geen interregionale 

migratie-ervaring. Klaarblijkelijk is voor degenen die geen (ruime) wooner-

varing in andere gebieden hebben, de binding aan kin deren /familie en aan 

vrienden van groter belang. Verder valt op dat relatief weinig respondenten 

uit deze categorie behoren tot de hogere status- of inkomensgroepen. 

Reeds eerder is opgemerkt dat een factor die niet als belangrijkste 'pull' 

factor is aangemerkt bij het maken van een keuze, niettemin wel van belang 

kan zijn geweest bij die keuze. Voor de factor 'sociale binding' is dit het 

geval voor 53,1% van de respondenten, waaronder overigens inbegrepen zij 

voor wie de 'sociale binding' de belangrijkste factor i s . De geconstateerde 

oververtegenwoordiging van de respondenten met een lage sociaal-economische 

status of afkomstig uit de lagere inkomensgroepen blijft ook nu gehandhaafd, 

evenals de geringere interregionale migratie-ervaring. 

Op de aan de respondenten voorgelegde items over aanwezigheid van 
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kinderen, familie en vrienden antwoordt een op de vier respondenten dat deze 

van belang zijn geweest bij de locatiekeuze. Indien echter de migranten met 

als belangrijkste 'pull' factor de aanwezigheid van kinderen, familie en 

vrienden niet worden meegeteld, dan is nog door slechts 10% van de respon

denten deze factor bij de keuze van de locatie meegenomen. Voor de items 

samenhangend met een gevarieerd, aantrekkelijk landschap en milieu, bedroeg 

het vergelijkbaar aandeel bijna de helft. Hieruit zou met enige terughoudend

heid kunnen worden geconcludeerd dat de aspecten in verband met sociale 

contacten van minder gewicht zijn bij de locatiekeuze, althans voor de mi

granten die deze sociale contacten niet als belangrijkste 'pull' factor hebben 

aangeduid. 

VII.5.3. Retourmigratie en locatiekeuze. 

De meningen in de literatuur zijn verdeeld als het gaat om het voorkomen van 

retourmigratie. Toch zijn er voldoende aanwijzigingen, dat een deel van de 

pensioenmigranten, dankzij een pensionering, de gelegenheid aangrijpt terug 

te keren naar de woonstreek, waar men een groot deel van de jeugd heeft 

doorgebracht of waar men op latere leeftijd gedurende een langere periode 

heeft gewoond. In dit onderzoek is een respondent gedefinieerd als een 

retourmigrant wanneer men terugkeert naar de woonstreek, waar het grootste 

deel van de jeugd is doorgebracht. In geval van een meerpersoonshuishouden 

kan de terugkeer naar de jeugdwoonstreek betrekking hebben op het hoofd 

van het huishouden dan wel de partner. Voor niet minder dan een kwart van 

de populatie is de omschrijving van retourmigrant van toepassing. Dit bete

kent overigens nog niet dat deze pensioenmigranten als belangrijkste 'pull' 

factor ook een aspect noemen dat samenhangt met retourmigratie. 

Tabel 37 Retourmigranten naar belangrijkste 'pull' factoren en sociaal-eco
nomische status. 

Belangrijkste 'pull' 
factor. 
terug naar jeugdwoon
streek 
aanwezigheid verwanten 
aanwezigheid woning 
woonomgeving 

sociaal 
I 

10 
4 
4 
7 

- economische 
II 

8 
6 
1 
2 

Г7 

status 
III 

16 
6 
3 
4 

Totaal 

34 
16 

8 
13 
71 

Zoals tabel 37 laat zien, noemt slechts de helft van de retourmigranten het 

terugkeren naar de jeugdwoonstreek expliciet als de bepalende locatiefactor. 
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Overigens zit ook in de factor 'aanwezigheid verwanten' impliciet begrepen de 

wens terug te keren naar een sociaal vertrouwd milieu. 

Niet zo verwonderlijk is de dominantie van de groep met een lage so

ciaal-economische status onder degenen met als belangrijkste locatiefactor 

aspecten, die wijzen op een bewuste retourmigratie. Bij de retourmigranten, 

die de woning en de woonomgeving als belangrijkste 'pull' factor noemen, is 

van een oververtegenwoordiging van de categorie met een lage status geen 

sprake. 

Uitsplitsing naar inkomen leidt tot een gering hoger aandeel van de 

lagere inkomensgroepen bij de retourmigranten ten opzichte van de niet-re-

tourmigranten. Echter zij die als belangrijkste locatiefactor de terugkeer naar 

een herkenbaar sociaal milieu aangeven, behoren verhoudingsgewijs veel meer 

tot de lagere inkomensgroepen. Slechts 17% ontvangt meer dan ƒ 3000,— tegen 

33,7% in de groep pensioenmigranten die deze factor niet als belangrijkste 

noemden. 

Wanneer vervolgens wordt nagegaan of men de retourmigranten in 

bepaalde vestigingsgebieden relatief meer aantreft, blijkt dit op te gaan voor 

twee regio's. Beide zijn binnen de Nederlandse context excentrisch gelegen. 

In het Noorden is dit het zuidoosten van Friesland (de gemeenten Heereveen, 

Opsterland en Smallingerland) en het zuidoosten van Drenthe (de gemeente 

Emmen). De andere regio is Zeeland, met name de gemeenten Goes en Vlissin-

gen. In totaal vestigde zich daar 71,8% van alle retourmigranten, waarvan 29 

respondenten afkomstig zijn uit de Randstad. In deze regio's wordt men waar

schijnlijk geconfronteerd met de terugkeer van huishoudens, die in een vroe

gere fase van hun leven vooral om werkgelegenheidsoverwegingen hun ver

trouwde omgeving hebben verlaten. 

Tenslotte is nog nagegaan of de pensioenmigranten gekozen hebben voor 

regio's waarmee men bekend is op grond van regelmatige bezoeken of vakan

ties. Van de 262 ondervraagde interregionale pensioenmigranten zegt 78,2% 

reeds bekend te zijn geweest met de regio van vestiging. Wanneer vervolgens 

naar de reden van de bekendheid wordt gekeken, is het toch op de eerste 

plaats de factor 'sociale binding' waaraan de bekendheid te danken is . Voor 

niet minder dan 60% valt de nieuwe locatie samen met de jeugdwoonstreek of 

heeft men er kin deren/familie wonen. De rol van de vakantie als factor voor 

de bekendheid is daaraan duidelijk ondergeschikt. Dit neemt niet weg dat nog 

altijd 27,3% van de interregionale pensioenmigranten zijn bekendheid met de 
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vestigingsregio heeft verkregen via vakanties. Aangezien vergelijkbare cijfers 

uit het buitenland ontbreken valt de betekenis van dit percentage niet aan te 

geven. Wel wordt uit de betekenis van de factor 'sociale binding' opnieuw 

duidelijk dat bij pensioenmigratie in Nederland aan deze factor grote betekenis 

wordt toegekend. 

VII.6. 'Constraints' en locatiekeuze. 

In vele gevallen worden de pensioenmigranten bij de realisering van hun 

locatiekeuze geconfronteerd met allerlei beperkingen, waardoor zij eventueel 

hebben moeten afzien van een migratie naar de gewenste regio. Daarnaast is 

het denkbaar dat een aantal potentiële pensioenmigranten door de pensionering 

in een nieuwe situatie geraakt, die hen 'dwingt' tot een migratie naar meer 

perifere gebieden, met lagere kosten voor het wonen en meer in het algemeen 

voor het levensonderhoud. 

In hoofdstuk VI.6. is reeds een indruk verkregen van de beperkingen waar

mee de potentiële pensioenmigranten te maken krijgen en waardoor mogelijk 

van een voorgenomen migratie moest worden afgezien. Iets meer dan 15% van 

de blijvers heeft een voorgenomen migratie niet kunnen realiseren. Als be

langrijkste oorzaken hiervoor worden aspecten genoemd die samenhangen met 

de betaalbaarheid van een nieuwe woning en de financiële positie van de 

'gedwongen' blijvers. Spelen soortgelijke aspecten eveneens een rol bij het 

niet kunnen effectueren door pensioenmigranten van een migratie naar een 

specifieke regio of zijn ook andere overwegingen van belang? 

Ongeveer 40% van alle pensioenmigranten heeft alvorens tot een definitieve 

keuze van de nieuwe woonplaats te komen ook een of meer alternatieve regio's 

overwogen. Van hen blijkt weer ruim 60% uiteindelijk te hebben afgezien van 

de eerste alternatieve voorkeur op grond van factoren, samenhangend met het 

verkrijgen van een woning. Dit betreft hoofdzakelijk het niet kunnen vinden 

van de woning van zijn of haar keuze. Slechts een beperkt aantal noemt in 

dit verband de hoge kosten of het niet kunnen krijgen van een woon- of 

vestigingsvergunning. Dit betekent dat bij het niet doorgaan van een migratie 

naar een alternatieve woonstreek slechts in zeer beperkte mate externe 'con

straints' van invloed zijn geweest. 
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Naast de werking van de woningmarkt als ' c o n s t r a i n t ' wordt nog op een a n d e r 

aspect gewezen. Van de aanduiding ' c o n s t r a i n t ' , in de zin van b e p e r k i n g e n 

vanui t een maatschappeli jke context die de vrijheid van handelen i n p e r k e n , 

kan dan niet meer gesproken worden. Bedoeld wordt de sociaal-economische 

s t a t u s en de inkomensverdel ing van de r e s p o n d e n t e n die een a l ternat ieve 

s t reek h e b b e n overwogen in vergelijking met hen die dit niet hebben g e d a a n . 

Tabel 38. Vergelijking van de pensioenmigranten met en zonder a l ternat ieve 
locatie, n a a r sociaal-economische s t a t u s en inkomen. 

soc. econ. 
s t a t u s 

Кhoog) 
I l (midden) 
III (laag) 

alternatief 
met 

a b s . % 
54 47.8 
22 19.5 
37 32.7 

113 1ÔÔ 

zonder 
a b s . % 

56 31.6 
52 29.4 
69 39.0 

177 1ÔÔ 

inkomen 
(guldens) 

< 2000.-
2000.- - 2500,-
2500.- - 3000.-
3000.- - 3500.-

> 3500.-

al ternatief 
met 

a b s . 
33 
16 
13 
10 
32 

Ш 

% 
31.8 
15.4 
12.5 

9.6 
30.8 
100 

zonder 
a b s . % 

63 40.1 
40 25.5 
18 11.5 
15 9.6 
21 13.4 

T57 1ÔÔ 

soc 

inkomen 

2 2 
econ. s t a t u s : χ = 8,0 (d.f . 2. p=0.05 χ 

2 = 12,7 (d. f . 4. p=0.05 x 2 = 9.49) 

5.99) 

De verschi l len t u s s e n de pensioenmigranten met en zonder alternatief zijn 

opmerkelijk groot , zowel bij de verdel ing n a a r sociaal-economische s t a t u s als 

bij die n a a r inkomen. De pensioenmigranten met een relatief zwakke sociaal-

economische s t a t u s hebben veel minder in a l ternat ieven g e d a c h t . Dit kan e r 

op wijzen dat h u n keuze bij voorbaat vas t lag . Waarschijnlijker is dat zij 

minder op de hoogte zijn geweest van a l ternat ieven en mede, gelet op de 

sociaal-economische s t a t u s , daardoor relatief meer b e p e r k t waren in h u n 

k e u z e . Een e e r s t e aanwijzing hiervoor valt af t e leiden uit de migrat ie-er

v a r i n g . De pensioenmigranten zonder alternatief beschikken over een g e r i n g e 

r e migra t ie-ervar ing . Slechts 12.5% is vier of meer malen interregionaal ge

migreerd, tegenover 27.5% in de groep met een of meer a l t e r n a t i e v e n . Deze 

ger ingere e rvar ing weerspiegelt zich in de bekendheid met andere s t r e k e n . 

Ook deze blijft bij de migranten zonder alternatief a c h t e r . Beiden, de g e r i n 

gere migrat ie-ervar ing en de ger ingere bekendheid met a n d e r e s t r e k e n , 

b e p e r k e n de mogelijkheden om over a l ternat ieven te b e s c h i k k e n . Hieraan kan 

worden toegevoegd dat de pensioenmigranten zonder alternatief zich, voor wat 

betre f t de belangri jkste 'pull ' factor, in s t e r k e mate h e b b e n laten leiden door 

factoren samenhangend met de sociale b i n d i n g . Dit geldt voor bijna de helf t , 

tegenover s lechts ca. 25% bij de pensioenmigranten met een alternatief . 
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Het voorafgaande duidt erop dat de pensioenmigranten, die zeggen geen 

alternatief te hebben overwogen, feitelijk niet over alternatieven konden 

beschikken en zich bijgevolg ook minder door regionale of regionaal gebonden 

kenmerken hebben laten leiden. Het gaat te ver om van een 'constraint' te 

spreken, maar de pensioenmigranten met een lagere sociaal-economische status 

en een lager inkomen beschikken als gevolg daarvan over een beperktere 

kennis van andere streken. 

Behalve dat de pensioenmigranten, vanwege hun sociaal-economische status en 

inkomen, in hun keuzemogelijkheden worden beknot, kunnen ook factoren die 

samenhangen met de kosten voor het wonen en meer in het algemeen met die 

voor het levensonderhoud tot beperkingen leiden. Voor zover deze materie in 

het voorgaande aan de orde is gesteld, is op geen enkele wijze gebleken dat 

de kostenfactor, noch voor het wonen noch in meer algemene zin, enige 

invloed uitoefent bij de keuze van de woonplaats. Allereerst is dit duidelijk 

aan het licht getreden in hoofdstuk VI.3.4. Voor de veronderstelling dat voor 

degenen die vanuit de Randstad naar meer perifere regio's zijn verhuisd, het 

aandeel van de woonlasten in het (gedaalde) inkomen sterker zou zijn toege

nomen dan voor andere pensioenmigranten uit de Randstad is geen enkele 

aanwijzing gevonden. Ook bij de analyse van de 'push' en 'pull' factoren 

bleek de kostenfactor van ondergeschikt belang. Wanneer tenslotte voor een 

aantal perifere vestigingsgebieden, waarvan wordt aangenomen dat daar het 

levensonderhoud goedkoper is dan in de Randstad, wordt nagegaan of de 

lagere inkomensgroepen afkomstig uit de Randstad zich daar relatief meer 

vestigen, blijkt dat in onvoldoende mate. In de gebieden in het Noorden is 

daar zelfs in het geheel geen sprake van. 

VII.7. Samenvatting. 

De aandacht is in dit hoofdstuk allereerst gevestigd op het in de migratie

literatuur veel gehanteerde onderscheid in 'push' en 'pull' factoren. De uit

komsten in deze studie onderstrepen opnieuw de noodzaak een dergelijke 

tweedeling aan te brengen. De factor die voor de pensioenmigranten doorslag

gevend was voor de beslissing om te migreren, is slechts in relatief weinig 

gevallen ook de belangrijkste factor bij de keuze van een nieuwe locatie. 

Impliciet wordt daarmee nog eens op het belang van het tweefasen-model van 
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Brown/Moore gewezen. 

Bij de 'push' factoren is het belangrijkste of doorslaggevende vertrek-

motief de onvrede met de woonomgeving. Tot deze categorie behoren, niet 

geheel onverwacht, nogal wat pensioenmigranten uit de drie grote steden. 

Van ongeveer gelijk gewicht als doorslaggevend vertrekmotief zijn de 

factoren Ontevreden met de woning' en de 'gezondheid', waarbij opvalt dat 

onder degenen met de eerstgenoemde factor de groep met een hoge sociaal-

economische status sterk vertegenwoordigd is . De factor 'gezondheid' laat nog 

eens duidelijk uitkomen, dat de 'constraint' om in de buurt van het werk te 

moeten wonen vrij dwingend was. Immers de 'gezondheid' als hoofdmotief voor 

vertrek, waarvan mag worden verondersteld dat men deze niet zonder meer 

negeert, heeft toch niet tot een migratie vóór de pensionering geleid. 

Tenslotte moet worden vastgesteld dat de grootste groep pensioenmigran

ten wordt gevormd door de respondenten, die geen enkel doorslaggevend 

vertrekmotief wisten te noemen. 

Na een bespreking van de doorslaggevende vertrekmotieven is vervolgens 

nagegaan welke invloed respectievelijk de regionale woonvoorkeur, de woning, 

de sociale binding en 'constraints' hebben op de keuze van een nieuwe loca

tie. 

- regionale woonvoorkeur -

Voor bijna 25% is de woonomgeving de belangrijkste 'pull' factor. Daarbij is de 

groep met een lage status ondervertegenwoordigd. Noch een interregionale 

migratie-ervaring, noch het vorig stedelijk milieu zijn verder van invloed als 

het gaat om het belang van de factor 'woonomgeving'. 

Tot de factor 'woonomgeving' behoren o.a. de kenmerken landschappelij

ke aantrekkelijkheid en de kwaliteit van het milieu. De betekenis van beide 

kenmerken komt tot uitdrukking in het feit dat 60% van de pensioenmigranten 

zich bij de locatiekeuze mede hierdoor heeft laten leiden. Dit geldt nog 

sterker voor de grootstedelijke pensioenmigranten. 

In afwijking van wat op grond van de literatuuranalyse te verwachten 

viel, spelen stedelijke voorzieningen zoals de aanwezigheid van winkels, 

culturele voorzieningen en ontspanningsmogelijkheden geen enkele rol bij de 

locatiekeuze. 

De invloed van de factor afstand, weerspiegeld in de gerealiseerde 
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woon voorkeur, is bij de pensioenraigratie veel geringer dan bij residentiële 

migratie in het algemeen. Relatief veel pensioenmigranten migreren over grote 

afstand, terwijl van een afnemende intensiteit bij het toenemen van afstand 

geen sprake is . Daarnaast blijkt ook nog dat de bekendheid van de 

pensioenmigranten met andere regio's niet afstandsgevoelig is . Overigens 

onderscheiden de pensioenmigranten zich in deze niet van de blijvers. 

- de woning -

De 'aanwezigheid van een woning' als belangrijkste 'pull' factor wordt, evenals 

de factor 'woonvoorkeur', door 25% van de pensioenmigranten genoemd. Opval

lend is dat hier de groep met een hogere sociaal-economische status domi

neert, terwijl verder de grootstedelijke pensioenmigranten relatief iets meer 

waarde aan deze factor hechten. 

De factor 'aanwezigheid van een woning' is ondergeschikt aan de kenmer

ken landschappelijke aantrekkelijkheid en kwaliteit van het milieu, voorzover 

zij door de respondenten mede van invloed worden geacht bij de locatiekeuze. 

Van de meer specifieke kenmerken van de woning lijkt alleen de grootte 

mede van invloed op de locatiekeuze. Toch wel opvallend is de geringe bete

kenis van de woonlasten bij de selectie. Ook een opgetreden inkomensdaling 

als gevolg van de pensionering speelt geen rol. De acceptatie van hogere 

huurlasten door een groot aantal pensioenmigranten is zonder meer opmerke

lijk. 

- de sociale binding -

De belangrijkste 'pull' factor is de factor 'sociale binding'. Niet minder dan 

36.2% verwijst hiernaar, waarbij zowel de groep met een lage sociaal-economi

sche status, als degenen uit de lagere inkomensklassen hoog scoren. De 

economisch zwakkeren laten zich echter meer leiden door overwegingen van 

sociale aard. Daarnaast zijn er enkele vestigingsregio's die er in dit verband 

uitspringen. Dat zijn de gemeenten in Friesland en Drenthe en de 'suburbani

satie' gemeenten Hoorn en Capelle a/d IJssel. Voor respectievelijk 43% en 50% 

van de pensioenmigranten in die gemeenten is de sociale binding de belang

rijkste 'pull' factor. 

De factor sociale binding is een samengestelde index, waartoe ook behoort de 
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factor retourmigratie. Ongeveer 11% noemt deze als belangrijkste 'pull' factor. 

Overigens is het aantal respondenten dat aan de gehanteerde omschrijving van 

retourmigratie voldoet groter; 24.5% van alle pensioenmigranten, waaronder 

wederom een dominantie van de lage status categorie. De retourmigranten 

treft men vooral aan in het zuidoosten van Friesland, in Drenthe en in Zee

land. 

- constraints -

In het vorige hoofdstuk is reeds naar voren gekomen dat het ontbreken van 

een betaalbare woning voor de 'gedwongen' blijvers de belangrijkste reden is 

geweest om af te zien van een migratie. Het niet kunnen vinden van de 

gewenste woning is ook voor de pensioenmigranten het belangrijkste motief 

waarom een migratie naar een alternatieve locatie niet is geëffectueerd. Van 

beperkingen voortkomend uit een tekort aan betaalbare woningen en/of stelsel 

van toelatingsregels is in dit verband echter nauwelijks sprake. 

Hoewel feitelijk niet zonder meer van een 'constraint' kan worden ge

sproken, valt tenslotte nog op dat de lage status- en inkomensgroepen veel 

minder een alternatieve nieuwe locatie hebben overwogen. Alles wijst erop dat 

zij in een positie hebben verkeerd, die het kunnen beschikken over of het 

denken in alternatieve locaties sterk belemmerden. 

Ter afronding van dit hoofdstuk nog een opmerking van meer algemene aard. 

Deze betreft de toch wel opvallende rol van de factor sociaal-economische 

status bij de keuze van een nieuwe woonlocatie. Op alle drie aspecten, die op 

hun betekenis voor een locatiekeuze zijn onderzocht, is de grote invloed van 

de sociaal-economische status merkbaar. Het gewicht dat pensioenmigranten 

toekennen aan respectievelijk de regionale woonvoorkeur, de woning en de 

sociale binding is sterk afhankelijk van hun status. De lage status groep kent 

daarbij een aanmerkelijk hogere prioriteit toe aan de factor sociale binding. 

Daarentegen laten de pensioenmigranten met een hoge status de factoren 

regionale woonvoorkeur en woning meer meespelen bij de locatiekeuze. 
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VIII. Toekomstperspectief. 

Met dit onderzoek over pensioenmigratie in Nederland is op een tweetal vragen 

een antwoord gezocht. De eerste daarvan had betrekking op de omstandig

heden waaronder het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd aanleiding 

kon worden voor een migratie. De analyse van de factoren op grond waarvan 

de selectie van de nieuwe woonlocatie tot stand is gekomen, vormde de inhoud 

van de tweede vraag. Het uitgangspunt voor beide vragen is het gegeven dat 

er in Nederland, evenals in het buitenland, rond de pensioengerechtigde 

leeftijd sprake is van een relatieve groei van de migratie(geneigdheid). Klaar

blijkelijk is het terugtreden uit het arbeidsproces voor een aantal personen 

een voldoende aanleiding een nieuwe woonplaats te kiezen, of dit op zijn minst 

te overwegen. 

Wat de eerste vraag betreft, hebben de resultaten in hoofdstuk VI uitgewe

zen, dat o.a. factoren als de sociaal-economische status, het inkomen, de 

samenstelling van het huishouden, de sociale binding met kinderen en/of 

familie, de migratie-ervaring en de kennis van alternatieve locaties een be

langrijke rol spelen bij een beslissing om te migreren. Voor een schets van de 

ontwikkeling van de pensioenmigratie in Nederland in de komende decennia is 

het bijgevolg mede van belang te weten in welke richting deze factoren zich 

zullen ontwikkelen. Is het bijvoorbeeld reëel om er van uit te gaan dat de 

sociaal-economische status van de potentiële pensioenmigranten in de komende 

tijd hoger zal zijn? Of zijn er aanwijzingen dat onder invloed van de eco

nomische recessie en de nagenoeg uitzichtloze problematiek van de werk

loosheid het reëel besteedbare inkomen van de Nederlander (zeer) sterk zal 

gaan dalen? Meer in het algemeen is de vraag aan de orde, in hoeverre de 

potentiële pensioenmigrant van de jaren negentig te maken zal krijgen én met 

gewijzigde persoonlijke omstandigheden én met een samenleving, waarbinnen 

de mogelijkheden om na een pensionering een woonplaats naar keuze te rea

liseren zijn veranderd. Uiteraard gaat het hierbij niet om een antwoord op 

deze vraag alleen, maar veeleer om de gevolgen daarvan voor de toekomstige 

omvang van de pensioenmigratie in Nederland. 

Een tweede aspect waaraan in het kader van deze toekomst-beschouwing 

aandacht wordt besteed, is de ontwikkeling van het ruimtelijk patroon van de 

pensioenmigratie. In de hoofdstukken II en VII - in het laatst genoemde 

170 



hoofdstuk is de tweede vraag uit de probleemstelling over de keuze van een 

woonlocatie aan de orde gesteld - is ingegaan op het ruimtelijk patroon van 

vertrek en vestiging van pensioenmigranten. Hierbij zijn aanzienlijke ver

schillen geconstateerd. Overeenkomstig bevindingen in het buitenland zijn de 

sterk geïndustrialiseerde en verstedelijkte gebieden de belangrijkste leve

ranciers van pensioenmigranten. In Nederland gaat het hierbij om de twee 

westelijke provincies en daarbinnen met name om de drie grote steden. De 

vestiging daarentegen is meer gespreid dan in het buitenland. Maar toch 

springen er ook hier gebieden uit met een relatief hoge vestiging. Dit betreft 

naast een aantal regio's op relatief korte afstand van de grote steden met 

name een aantal rurale, landschappelijk aantrekkelijke, gebieden in het Noor

den van het land. In een aantal gevallen zal het gaan om retourmigratie. 

Velen hebben in het verleden, min of meer gedwongen, een werkkring gezocht 

in een andere regio. Voor zover de herinnering aan het vertrouwde milieu van 

de jeugdwoonstreek is gebleven, kan pensionering de aanleiding worden voor 

terugkeer naar deze regio. 

Welke ontwikkelingen zijn er nu te verwachten ten aanzien van de pensi

oenmigratie in de komende decennia? Is hierbij een rol weggelegd voor het 

ruimtelijk beleid? Op grond van de in het navolgende behandelde factoren 

wordt in de buitenlandse literatuur algemeen een toename van de pensioenmi

gratie verwacht. De vraag is of onder de huidige omstandigehden in Neder

land eenzelfde verloop tegemoet mag worden gezien. 

- omvang -

Op grond van de demografische groei zullen de voor de pensioenmigratie 

relevante leeftijdsklassen, zowel in absolute als in relatieve zin, aanzienlijk 

toenemen. Verantwoordelijk hiervoor is primair de hoge gemiddelde levensver

wachting, waardoor veel meer personen de jaren van de 'sterken' zullen 

bereiken. Tussen 1980 en 2000 zal de leeftijdsklasse 60-64 jaar toenemen van 

579.000 tot 717.000 personen, hetgeen een groei betekent van 23,7%. In 

dezelfde periode wordt, op grond van de middenvariant uit de jongste bevol-

kingsvooruitberekening van 1980, voor de gehele bevolking slechts een groei 

van 13.0% verwacht. Deze in het jaar 2000 verwachte omvang is voor een 

belangrijk deel gebaseerd op de ontwikkeling van de buitenlandse migratie. 

Gezien de recente ontwikkeling daarvan is een bijstelling van deze prognose 

tot een lager niveau van de totale bevolkingsomvang gewenst. Het verschil in 
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de groei ten opzichte van de leeftijdsklasse 60-64 jaar zal dan ook nog aan

merkelijk groter zijn dan de genoemde 10%. 

Een tweede factor die in dit verband van belang is , vloeit voort uit het 

steeds meer loslaten van de officiële pensioenleeftijd. Op grote schaal worden 

mogelijkheden geboden voor vervroegde uittreding, waardoor eveneens de 

categorie van potentiële pensioenmigranten toeneemt. 

Kan nu op grond van de aanzienlijke groei van de groep potentiële 

pensioenmigranten een evenredige groei van de pensioenmigratie tegemoet 

worden gezien, of zal deze daarbij achterblijven? Als men de cijfers van 1981, 

toen 9065 personen in de leeftijdsklasse van 60-64 jaar migreerden, extrapo

leert, mag voor het jaar 2000 een aantal pensioenmigranten van ongeveer 

11,200 worden verwacht. Het zal echter duidelijk zijn, dat op zo'n eenvoudige 

wijze het doen van uitspraken over een evenredige groei van de pensioenmi

gratie zonder meer niet verantwoord is. In het navolgende zal vooral in kwali

tatieve zin worden ingegaan op een aantal factoren die van invloed zijn op de 

te verwachten ontwikkeling. 

De sociaal-economische status en het inkomen zijn twee factoren waarvan in 

niet geringe mate de ongelijkheid om rond de pensioengerechtige leeftijd te 

migreren afhankelijk is . Hoe hoger de status en het inkomen des te groter de 

kans dat men migreert. Zijn er nu voldoende aanwijzingen om aan te nemen 

dat status en inkomen van hen die de komende jaren met pensioen gaan, 

zullen stijgen? In de literatuur wordt op deze vraag ten aanzien van de status 

een bevestigend antwoord gegeven. Men baseert zich daarbij o.a. op de 

genoten opleiding van de bevolking, waarvan bekend is dat deze stijgt. Een 

dergelijke stijging zal uiteraard op termijn ook resulteren in een gemiddeld 

hoger opleidingsniveau van potentiële pensioenmigranten. Hierbij gaat men wel 

uit van een overigens vrij reële veronderstelling dat de sociaal-economische 

status mede afhankelijk is van de genoten opleiding. 

Ook voor de inkomenspositie van de potentiële pensioenmigranten wordt 

veelal een geleidelijke verbetering verwacht. De gedachte hierbij is dat in de 

toekomst veel minder gepensioneerden alléén afhankelijk zullen zijn van een 

A.O.W.-uitkering. Velen zullen meer dan thans kunnen beschikken over een 

aanvulling in de vorm van een pensioenuitkering. Toch lijkt een relativerende 

opmerking in dit verband gewenst. Tegen de achtergrond van de huidige 

discussie over de onbetaalbaarheid van het sociale stelsel en de druk waaraan 
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de uitkeringen inclusief de A.O.W, blootstaan, wordt het wel wat speculatief 

om te spreken over een verbetering van de inkomenspositie in de komende 

jaren. De toegenomen kans op het verlies van de baan, de grote aantallen 

personen die te vroeg in de W.A.O./A.A.W. terecht komen en een (gedwon

gen) vervroegde uittreding zijn slechts enkele kenmerken van onze huidige en 

toekomstige samenleving, waarvan zonder meer een negatieve druk op de 

inkomenspositie zal uitgaan. Daarnaast wordt recentelijk nogal eens een kri

tisch geluid gehoord over de mogelijkheden voor de pensioenfondsen om aan 

de groeiende vraag naar pensioenen te kunnen blijven voldoen. Achtergrond 

van dit geluid is de vraag of de fondsen, die een groot deel van hun vermo

gen belegd hebben, o.a. in onroerende goederen, straks te maken krijgen met 

een tekort aan liquide middelen. Zullen er nog (voldoende) kopers zijn waar

aan de fondsen de in een periode van oplopende prijzen gekochte bezittingen 

kunnen slijten? Een en ander maakt duidelijk, dat enige voorzichtigheid 

geboden is bij te optimistische verwachtingen over de inkomensontwikkeling 

van potentiële pensioenmigranten. 

Een tweede facet in dit verband betreft de algemene welvaartsverbetering 

zoals die na de tweede wereldoorlog ten goede is gekomen aan alle lagen van 

de bevolking. Dit heeft zich o.a. geuit in een massamotorisering. De auto is 

gemeengoed geworden. Aanvankelijk een statussymbool, is het geworden tot 

een min of meer vanzelfsprekend en veelal noodzakelijk bezit. Een sterke 

toename van de (auto)mobiliteit is het resultaat hiervan. Mede hierdoor is de 

bekendheid met alternatieve woonmilieu's sterk toegenomen. In dit verband is 

ook nog een verwijzing naar de communicatiemedia op zijn plaats. Middels een 

niet aflatende stroom van informatie hebben zij de kennis over allerlei regio's 

vergroot en gepopulariseerd. 

Een grotere bekendheid met andere, mogelijk aantrekkelijkere woonmi

lieu's, zo leert dit onderzoek, leidt tot een verhoogde migratiegeneigdheid bij 

pensionering. Op het moment dat men niet meer door het werk gebonden is 

aan zijn woonomgeving, zal deze grotere regionale 'kennis' de kans op een 

migratie verhogen. 

Het resultaat daarvan is een grotere migratie-ervaring. Uit het onder

zoek is gebleken dat vele pensioenmigranten reeds meermalen verhuisd waren 

van de ene regio naar de andere. Die ervaring heeft eveneens een positieve 

invloed op de migratiegeneigdheid rond de pensionering. 
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Een volgend facet, waarop slechts terloops wordt gewezen, heeft betrekking 

op de met name in de Engelse literatuur over pensioenmigratie veronderstelde 

wijziging in de sociale relaties van ouders met hun kinderen. Aangenomen 

wordt, dat de band tussen ouders en kinderen in de toekomst losser zal 

worden. De volgende redenering ligt hieraan ten grondslag. Kinderen verlaten 

aanmerkelijk vroeger het ouderlijk huis, hetgeen mogelijk is gemaakt door een 

toegenomen welvaart en een maatschappelijke acceptatie van het zelfstandig 

wonen door jongeren. Ouders worden hierdoor in een vrij vroeg stadium weer 

teruggeworpen naar de beginsituatie bij het stichten van een gezin (de lege-

nest-fase). Dit betekent, dat de twee partners in een volgende levensfase zijn 

terechtgekomen, waarin zij voor het uitoefenen van allerlei activiteiten, 

evenals in de beginsituatie, geen rekening meer behoeven te houden met 

kinderen. Zij leren hun leven opnieuw in te richten, daarbij niet gehinderd 

door thuiswonende kinderen. Indien de veronderstelling omtrent een geringere 

sociale binding juist blijkt te zijn, mag hiervan een positieve invloed op de 

migratiegeneigdheid worden verwacht. Daarnaast kan een losser worden van 

die band ook zijn terug te voeren tot een allengs verder uit elkaar groeien 

van beide partijen, als gevolg van duidelijk van elkaar afwijkende levens

stijlen. In hoeverre deze laatste veronderstelling daadwerkelijk van invloed is , 

laat zich op grond van de resultaten uit dit onderzoek niet vaststellen. 

Een vierde facet hangt samen met de toename van het eigen woningbezit onder 

de bevolking. Het zijn wederom resultaten in de buitenlandse literatuur op 

grond waarvan een groei van de pensioenmigratie wordt aangenomen, als 

gevolg van de geconstateerde toename van het woningbezit bij jongere leef

tijdsklassen. De gedachte daarbij is , dat men dankzij de verkoop van zijn 

woning over (voldoende) financiële middelen beschikt, die de toegankelijkheid 

tot een woningmarkt van zijn/haar keuze aanzienlijk zouden vergroten. Daar 

het bezitten van een woning nauw samenhangt met de sociaal-economische 

status, waarvan wordt verwacht dat deze zal toenemen, lijkt de in de buiten

landse literatuur gesignaleerde samenhang tussen een groeiend woningbezit en 

een toename van de pensioenmigratie plausibel. 

Toch een kritische noot bij deze redenering. Allereerst omdat in dit 

onderzoek voor een oververtegenwoordiging, onder althans grootstedelijke 

pensioenmigranten ten opzichte van de blijvers, van bewoners van een eigen 

woning geen aanwijzingen zijn gevonden. Er is echter nog een tweede reden. 
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De afgelopen jaren zijn de prijzen van huizen, na in de jaren zeventig tot 

ongekende hoogte te zijn gestegen, zeer sterk gedaald. In hoeverre nu, mag 

degene die overweegt te verkopen er nog van uitgaan, dat het kapitaal (hypo

theek) dat werd geïnvesteerd in de woning, wordt terug ontvangen? Welke 

gevolgen heeft de economische recessie en een daaruit voorkomende daling van 

de koopkracht op de bereidheid en de mogelijkheden van mensen om een 

woning te kopen? Het lijkt alleszins reëel om tegen deze achtergrond minder 

hoge verwachtingen te koesteren over het vrij maken van voldoende financiële 

middelen bij verkoop van een woning. Aannemelijker is , dat uitsluitend de 

pensioenmigrant, die migreert vanuit een gebied met een relatief gunstige 

economische structuur (lees: het westen van Nederland) naar een economische 

zwakker gebied (lees: overig Nederland) kan profiteren van de verschillen in 

prijzen voor woningen. Bij verkoop van zijn woning zal, naar het zich thans 

laat aanzien, meer dan voldoende kapitaal worden vrijgemaakt voor de aankoop 

van een woning elders. 

Een laatste facet, waarvan een positieve bijdrage aan de groei van de pensi-

oemigratie kan worden verondersteld, geldt vooral voor potentiële pensioenmi

granten uit het grootstedelijk milieu. Bedoeld is hier het sociale verval in de 

grote steden. Zoals uit het onderzoek naar voren is gekomen, is deze maat

schappelijke achteruitgang een belangrijke reden om te vertrekken. Ondanks 

het feit, dat vanuit meerdere invalshoeken ernst wordt gemaakt met het 

verbeteren van het stedelijk woonmilieu, moet toch worden gevreesd, dat dit 

nauwelijks de beeldvorming bij vele ouderen omtrent het leven in de grote 

stad positief zal beïnvloeden. Integendeel, de onvrede uit zich op een aantal 

terreinen (hoofdstuk VI .4 .2 . ) , waarop het beleid niet of slechts zeer beperkt 

greep heeft. De komende tijd zal de invloed van deze sociale achteruitgang 

nog een belangrijke 'push' factor blijven voor potentiële pensioenmigranten. 

Naast een opsomming van een aantal ontwikkelingen, waarvan in de komende 

tijd mogelijk een stimulans op de pensioenmigratie zal uitgaan, zijn er ook 

enkele trends aan te geven, waarvoor het tegenovergestelde geldt. Eén daar

van is de samenstelling naar burgerlijke staat van de voor pensioenmigratie 

relevante leeftijdsklassen. Naar het zich laat aanzien zal daarin het aantal 

gehuwden tot het jaar 2000 afnemen (Assen 1981). Verantwoordelijk hiervoor 

zijn o.a. een afgenomen huwelijksfrequentie en de snel toenemende echt

scheidingsfrequentie. Daar uit het onderzoek naar voren is gekomen, dat 
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vooral gehuwden en samenwonenden onder pensioenmigranten domineren, zal 

van de wijzigingen in de burgerlijke staat een verlagend effect op de omvang 

van de pensioenmigratie kunnen worden verwacht. 

Een tweede trend hangt samen met de omvangrijke suburbanisatie tussen 1960 

en 1975. Deze heeft er toe bijgedragen dat, met name uit de midden- en hoge 

inkomensgroepen, reeds een aanzienlijk aantal in een eerdere levensfase de 

stad verlaten heeft. Zij hebben als het ware al ruimschoots voor hun pensio

nering gekozen voor een aantrekkelijk, rustig woonmilieu. Denkbaar is nu dat 

deze categorie zijn woonwensen heeft vervuld en geenszins overweegt om rond 

de pensionering opnieuw te migreren. Dit klinkt vrij aannemelijk, te meer 

indien de leeftijd, waarop men uit het arbeidsproces terugtreedt zal gaan 

dalen. Velen zullen op dat moment nog over een goede gezondheid beschik

ken, zodat eventuele ongemakken van het suburbane woonmilieu of van een 

relatief grote woning nog niet manifest zijn. Deze suburbanisatie kan er toe 

bijdragen dat een belangrijk donorgebied voor pensioenmigratie, de steden, 

geleidelijk aan opdroogt. 

Uit het voorgaande kwalitatieve en deels hypothetische betoog kunnen in 

kwantitatieve zin geen conclusies worden getrokken. Enige terughoudendheid 

bij al te positieve effecten van de geschetste ontwikkelingen lijkt echter op 

zijn plaats. De gevolgen van de neergaande conjunctuur, gepaard gaande met 

een mogelijk sterke daling van de koopkracht, zijn vooralsnog moeilijk in te 

schatten. Niet uitgesloten mag worden, dat deze, qua invloed alle andere 

ontwikkelingen zullen overschaduwen. Indien men echter aanneemt, dat de 

uitkomst van de verschillende veronderstellingen kwantitatief gezien neutraal 

zal zijn op de pensioenmigratie, dan kan op grond van de demografische groei 

van de voor pensioenmigratie relevante leeftijdsklassen een zekere groei van 

de pensioenmigratie tegemoet worden gezien. Het lijkt te voorbarig de groei 

van de migratie voor de leeftijdsklasse 60-64 in 1980 en 1981 reeds als een 

indicatie in die richting te beschouwen. Ten opzichte van 1979 bedroeg deze 

groei in 1980 5,7% en in 1981 zelfs 12,1%. Ter vergelijking: de totale bin

nenlandse migratie in Nederland was in 1981 met 2,3% toegenomen ten opzichte 

van 1979. 
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- ruimtelijk patroon en beleid -

In het inleidende hoofdstuk is reeds opgemerkt dat de ruimtelijke verdeling 

van de Nederlandse bevolking in toenemende mate afhankelijk is geworden van 

de binnenlandse migratie. Het meest uitgesproken is dat na de Tweede Wereld

oorlog tot uiting gekomen in de suburbanisatie. De massale trek uit de stad, 

mogelijk geworden door een groeiende automobiliteit, is het eerst in gang 

gezet rond de grote steden in het Westen. Dit heeft geleid tot een daling van 

de bevolkingsomvang, allereerst in de steden zelf. In een later stadium nam 

ook de bevolking van de agglomeratie af. Het zijn vooral de midden- en 

hogere inkomensgroepen die de steden hebben verlaten. Daarbij gaat het om 

gezinnen met kinderen. De bevolking die ('noodgedwongen') achterblijft 

behoort in toenemende mate tot de lagere inkomensgroepen. Het zijn vooral 

jongeren en bejaarden. Toch hebben ook pensioenmigranten in deze buiten-

waarts gerichte bevolkingsbeweging geparticipeerd. Zoals uit het onderzoek 

naar voren is gekomen, blijkt een groot aantal pensioenmigranten afkomstig te 

zijn uit de steden met meer dan 100.000 inwoners (56.6%). In afwijking van 

het meer algemene patroon bij residentiële migratie is deze groep slechts ten 

dele terug te vinden in nieuwe woongemeenten binnen de invloedssfeer van 

die steden. Een aanzienlijk deel migreert naar op relatief grote afstanden 

gelegen woonregio's. 

Zijn er, vooral in het geval van een geleidelijke groei van de pensioen

migratie, aanwijzingen om te veronderstellen, dat zich in de komende decennia 

in het ruimtelijk patroon van pensioenmigratie wijzigingen voordoen? Of blijft 

de naar buiten gerichte ontwikkeling het dominante kenmerk? Is hierbij een 

taak weggelegd voor het ruimtelijk ordeningsgebied eventueel in combinatie 

met het volkshuisvestingsbeleid? Deze laatste vraag is vooral van belang 

gegeven de omvangrijke groep 'gedwongen' blijvers, die wel wil verhuizen 

maar van mening is dat allerlei belemmerende externe omstandigheden dat 

beletten. 

Op de vraag of in het ruimtelijk patroon van de pensioenmigratie belangrijke 

wijzigingen op handen zijn, moet ontkennend worden geantwoord. Het vertrek 

uit het stedelijk milieu enerzijds en een vestiging in zowel op relatief korte 

afstand van de stad gesitueerde woongemeenten als in op grond van land

schappelijk aantrekkelijke kenmerken geselecteerde regio's, zullen ongetwijfeld 

hun stempel blijven drukken op de pensioenmigratie in de komende decennia. 
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De motieven om de (grote) stad te verlaten hangen samen met een aantal 

maatschappelijk processen, die zich op relatief korte termijn moeilijk laten bij

sturen. Daarnaast zullen de voor de gepensioneerden aantrekkelijke aspecten 

van het wonen buiten de grootstedelijke kaders in meer herkenbare, klein

schalige woonmilieu's, de naar buiten gerichte migratie niet afremmen. Daaraan 

kan nog worden toegevoegd dat een pensioenmigratie op grond van sociale 

overwegingen (retourmigratie) de komende tijd zal blijven zorgen voor een 

beweging vanuit het Westen naar meer perifeer gelegen regio's, in het bijzon

der naar die in het Noorden. 

Indien het ruimtelijk patroon van de pensioenmigratie geen of geen 

ingrijpende wijzigingen zal ondergaan, bestaat er dan enige aanleiding om 

vanuit het ruimtelijk beleid daarin bij te sturen? Wat zijn de mogelijkheden 

voor een dergelijk beleid? 

Het ruimtelijk ordeningsbeleid met betrekking tot de migratie wordt in Neder

land gekenmerkt door een differentiatie naar twee schaalniveau's: stadsgewes

telijk en naar landsdelen. Op stadsgewestelijk niveau wordt dit beleid ge

dragen door de wens de suburbanisatie terug te dringen in samenhang met 

het concentreren van de overloop in de groeikernen. In verband daarmee 

wordt de aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van een wervend, stedelijk 

woonmilieu. Meer recente ideeën, zoals die leven bij de rijksplanologische 

dienst en waarin een voorschot wordt genomen op de Structuurschets voor de 

Stedelijke Gebieden 1983, onderstrepen nadrukkelijk het beleid gericht op een 

verder afremmen van de uitgaande stromen. Het streven is daarbij meer 

gericht op het oplossen van met name huisvestingsproblemen binnen de stad. 

Het ruimtelijk beleid wordt op gemeentelijk niveau, althans in de grote 

steden in het Westen, ondersteund door een streven naar een evenwichtige 

bevolkingssamenstelling. Als gevolg van selectieve migratieprocessen is deze 

evenwichtigheid in ernstige mate verstoord. Deze ontwikkeling wordt als 

nadelig ervaren. Men is bevreesd dat het draagvlak voor allerlei stedelijke 

voorzieningen wordt aangetast; terwijl daarnaast de segregatie in het wonen 

aanleiding zou kunnen worden voor diverse soorten van problemen. Kok 

(1982) heeft overigens, in een uitvoerige en zeer goed gedocumenteerde 

analyse, aangegeven dat de vier grote steden het streven naar een evenwich

tige bevolkingsopbouw hebben opgegeven. Dit betekent niet dat zij de doel

stellingen in het ruimtelijk ordeningsbeleid op het niveau van de stadsge

westen niet meer onderschrijven. Integendeel, maar zij kennen daarbij alleen 
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een minder grote waarde toe aan de bevolkingsopbouw. In het vervolg zal nog 

worden aangegeven dat het loslaten hiervan aanknopingspunten biedt voor een 

meer specifiek beleid ten aanzien van potentiële pensioenmigranten. 

Op het niveau van de landsdelen dient: 

- meer evenwicht te worden gebracht in de bevolkingsontwikkeling in de 

Randstad door het tegengaan van een te sterke migratie naar Gelderland en 

Noord-Brabant 

- de bevolkingsontwikkeling in het Noorden niet terug te vallen, door een op 

peil houden van de huidige bevolkingsgroei in het Noorden, waarbij voor 

Groningen nog een versterkte groei wordt nagestreefd (Verstedelijkings-

nota, 1976). 

Met name over de doelstelling voor het Noorden, welke in samenhang 

moet worden gezien met het stimuleren van een spreiding van werkgelegenheid 

vanuit de Randstad naar het Noorden, zijn de laatste jaren twijfels gerezen 

over de haalbaarheid en tegen de achtergrond van de economische recessie, 

ook over de wenselijkheid. 

In hoeverre loopt de doelstelling van het ruimtelijk ordeningsbeleid parallel 

met het te verwachten patroon in de pensioenmigratie of zijn ze aan elkaar 

tegengesteld? 

Op stadsgewestelijk niveau is het aandeel van de pensioenmigranten in de 

suburbanisatie gering. Een beleid gericht op een afremmen van de suburbanisa

tie raakt dan ook slechts in beperkte mate de potentiële pensioenmigranten. 

Van meer belang zou een beleid gericht op het verbeteren van het stedelijk 

woonmilieu kunnen zijn. Immers in de (grote) steden zijn grote groepen 

potentiële pensioenmigranten gehuisvest. Een verbetering van het woonmilieu 

zou er toe kunnen bijdragen dat de behoefte om de stad te verlaten, ver

dwijnt. Gezien de overwegingen die met name gespeeld hebben bij de groot

stedelijke pensioenmigranten, zijn al te optimistische verwachtingen in deze 

weinig reëel. 

Er is echter nog een ander aspect relevant. De grote steden streven de 

laatste jaren nadrukkelijk naar het afremmen van de bevolkingsuittocht en 

naar het aantrekkelijker maken van de stad als woongebied voor alle bevol

kingsgroepen. Ondanks deze bijstelling in hun beleidspolitiek lijkt het voor 

deze steden toch aantrekkelijk enigszins tegemoet te blijven komen aan speci

fieke bevolkingsgroepen, die kenbaar hebben gemaakt de stad te willen verla-
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ten. Een overweging hierbij zou kunnen zijn, dat men daarmee tegemoet komt 

aan de wens van potentiële pensioenmigranten naar een rustig, kleinschalig 

woonmilieu. Een vanuit beleidsoverwegingen belangrijk motief, om op de 

verlangens van specifieke groepen vrij soepel in te spelen, vloeit voort uit de 

huisvestingsproblemen op de grootstedelijke woningmarkten. Hiermee wordt 

aansluiting gevonden bij de recente notitie van Cortie/Van de Ven (1983). Zij 

pleiten als reactie op de nota Voorontwerp Structuurplan Amsterdam 1982, 

waarin een verder teruglopen van de overloop, naast een inlopen van het 

kwantitatieve en kwalitatieve woningtekort wordt voorgestaan, voor het bou

wen van woningen voor meer draagkrachtige bevolkingsgroepen, dit ter 

versterking van het draagvlak voor talloze stedelijke functies. In die context 

wordt ook gewezen op de mogelijkheid gepensioneerden, die dit wensen, de 

gelegenheid te bieden de stad te verlaten. Het verruimen van de mogelijkhe

den voor gepensioneerden om de grote stad metterwoon te verlaten om zich 

elders te vestigen, zou kunnen leiden tot het beschikbaar komen van wonin

gen voor andere bevolkingsgroepen. Voor zover het daarbij gaat om relatief 

aantrekkelijke woningen, biedt dit juist een mogelijkheid meer inhoud te geven 

aan het recente streven bevolkingsgroepen, die in het verleden massaal de 

stad verlieten, vast te houden. 

Op het niveau van de landsdelen is de omvang van de pensioenmigratie 

in vergelijking met de totale interregionale migratie gering. Bovendien moet 

worden aangenomen dat de mate van beïnvloeding door het beleid vrij gering 

zal zijn. Het gaat hier immers om pensioenmigranten die klaarblijkelijk over de 

mogelijkheden beschikken om zich na pensionering te verzekeren van een door 

hen gewenste woonlocatie. Vertaald in termen van stromen, resulteert dit in 

een migratie vanuit met name de Randstad in buitenwaartse richting, waar

onder naar de meer perifeer gelegen regio's in Friesland en Drenthe. Voor 

zover het hier gaat om een migratie naar het Noorden lijkt dit overeen te 

stemmen met de doelstelling uit de Verstedelijkingsnota. Men dient zich echter 

te realiseren dat een stimulans van de bevolkingsgroei in het Noorden slechts 

een onderdeel vormt van een ruimere doelstelling gericht op een tegengaan 

van een te grote regionale achterstand. Het zal duidelijk zijn dat de pen

sioenmigratie daarin in het geheel geen rol speelt. 

Voor zover pensioenmigranten migreren naar de, vanuit de Randstad 

bezien, halfwegzone, dat wil zeggen voornamelijk naar Brabant en Gelderland, 

is dit in strijd met de visie over het beperken van een migratie naar juist 

deze provincies. Echter het besef, dat het in de context van de totale mi-
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gratie uit het Westen naar die provincies om een relatief klein aantal handelt, 

maakt het eenvoudiger de voorkeur van pensioenmigranten voor deze gebieden 

te accepteren. 

Samenvattend kan worden geconstateerd, dat het ruimtelijk patroon van de 

pensioenmigratie op de beide onderscheiden schaalsniveua's niet geheel parallel 

loopt met de geformuleerde doelstellingen van het ruimtelijk ordeningsbeleid. 

Echter de relatief geringe omvang van het verschijnsel maakt een en ander 

minder bezwaarlijk. Voor een bijsturen vanuit het ruimtelijk beleid zijn dan 

ook nauwelijks gronden aanwezig. Slechts voor potentiële pensioenmigranten in 

de drie grote steden, dioe deze willen verlaten, zou gedacht kunnen worden 

aan enige stimulerende maatregelen. In dat geval gaat het evenwel minder om 

een ruimtelijk beleid, maal veel meer om een gemeentelijk volkshuisvestings

beleid. Mede in overleg met o.a. vestigingsgemeenten in de suburbanisatie

zones van de grote steden zou gedacht kunnen worden aan een versoepeling 

van geldende regels voor vestiging en aan een gerichte voorlichting omtrent 

de mogelijkheden tot vestiging elders. 
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ANNOTATIES 
1. Het vertrek naar het buitenland van personen rond de pensioengerech

tigde leeftijd is vrij gering in vergelijking met de binnenlandse migratie 

van dezelfde populatie. Zo vertrokken in 1980 uit de leeftijdsklasse 65-69 

jaar slechts 618 personen naar het buitenland, terwijl in hetzelfde jaar 

7502 personen uit die leeftijdsklasse binnen Nederland migreerden. Een 

soortgelijke verdeling treft men aan in de leeftijdsklasse 60-64 jaar. Het 

aandeel van de emigranten in de totale binnen- en buitenlandse migratie 

bedraagt slechts 7,5%. Voor het kalenderjaar 1981 is de verhouding bin

nenlandse buitenlandse migranten niet anders. Ook een aantal jaren 

geleden (1974-1976), toen economisch gezien de bomen nog tot in de hemel 

groeiden, was het beeld identiek. 

2. Voor de berekening van de relatieve migratiecijfers naar gezinsverband en 

leeftijdsklassen is gebruik gemaakt van de verdeling van de bevolking 

naar gezinsverband uit de volkstelling 1971. Per leeftijdsklasse is het 

procentuele aandeel van de bevolking naar gezinsverband gebruikt om op 

basis daarvan voor de jaren 1974, 1975 en 1976 de verdeling in gezins

hoofden en alleenstaanden te benaderen. Met de aldus verkregen verde

ling zijn de relatieve migratiecijfers berekend. 

3. Het feitelijke verloop van de pensioenmigratie in de jaren zeventig biedt 

vooralsnog weinig houvast voor een te verwachten stijging. Landelijk 

gezien blijft de daling van de migratie in de leeftijdsklassen 60-64 en 

65-69 jaar niet achter bij de algemene dalingstrend. Tussen 1974 en 1979 

daalde de migratie in beide klassen met respectievelijk 30,6% en 33,4%. Pas 

de laatste jaren is er sprake van een groei. In 1981 bedroeg deze ten 

opzichte van 1979 respectievelijk 12,7% en 6,8%. 

4. In een aantal economisch-geografische gebieden, hoofdzakelijk in het 

westen en in het noorden en oosten van ons land, is als gevolg van een 

positief mannelijk migratiesaldo in de periode 1974-1976 de mannelijke 

leeftijdsklasse van 65-69 jaar met meer dan 5% toegenomen. Uitschieters 

daarbij zijn de gebieden Emmen/Schoonebeek, Midden-Zuid-Holland en 

Oostelijk randgebied Rotterdam met respectievelijk 10,6%, 14,1% en 17,9%. 

5. Aan de term levensfase wordt de voorkeur gegeven boven de term gezins-
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fase, daar de eerste meer elementen van de maatschappelijke situatie van 

het individu bevat. Wiseman (1978) onderscheidt aan het begrip levensfase 

vier dimensies: de leeftijdsgebonden fasen, de beroepsfasen, de gezins

fasen en de economische fasen. 

De cijfers voor de Verenigde Staten zijn verkregen uit volkstellingen. In 

de telling is een vraag opgenomen naar de verblijfplaats op een tijdstip 

vijf jaar voor de volkstellingsdatum. Aldus wordt op indirecte wijze in

zicht verkregen in de migratie. Deze werkwijze resulteert evenwel in een 

onderschatting van de feitelijke migratie in die vijfjarige periode. Al

lereerst omdat iemand meerdere malen kan zijn verhuisd, hetgeen niet is 

geregistreerd. Op de tweede plaats omdat de woongemeente op het moment 

van telling dezelfde kan zijn als die van vijf jaar voor de telling, terwijl 

in de tussenliggende jaren toch een of enkele malen gemigreerd is . Een 

derde reden voor een onderschatting hangt nauw samen met de sterfte

kans in die vijfjarige periode Denkbaar is dat iemand in die periode is 

gemigreerd maar op het tijdstip van de telling reeds is overleden en 

bijgevolg geen registratie plaats kan vinden. 

Zie punt 6. 

Op provinciaal niveau bestaan regionale verschillen in de sterfte, zoals 

blijkt uit de publicatie 'Sterftetafels voor Nederland' 1972 van het C.B.S. 

Bij de mannen ligt de overlevingskans van de 55-59 jarige na een periode 

van 15 jaar enigszins boven het landelijk gemiddelde in de drie noordelijke 

provincies; in Noord-Brabant en Limburg even onder het gemiddelde. Bij 

de vrouwen bevinden de provincies Noord-Holland en Zeeland zich boven 

het gemiddelde terwijl ook hier de twee zuidelijke provincies met ca. 2% 

beneden het gemiddelde liggen. De verschillen ten opzichte van het lande

lijk gemiddelde blijven echter beperkt, zodat de provinciale verschillen in 

de ontwikkeling van de leeftijdscohort 55-59 jaar niet wezenlijk beïnvloed 

worden door de sterfteverschillen. 

Onder retourmigratie wordt in dit verband verstaan, een migratie naar de 

provincie, waarin men geboren is . Bij de analyse in hoofdstuk VI en VII 

komt dit begrip opnieuw aan de orde. Daar is een retourmigrant iemand 

die terugkeert naar de woonstreek, waar het grootste deel van de jeugd 

is doorgebracht. 
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10. Vanaf maart 1971 is het gegeven burgerlijke staat in de migratiestatistiek 

opgenomen en publiceert het C.B.S. jaarlijks enkele tabellen met informa

tie over gezinsverband, in relatie met burgerlijke staat. In de voor dit 

onderzoek samengestelde band uit de statistiek binnenlandse migratie voor 

de jaren 1974-1976 ontbreekt het kenmerk burgerlijke staat. 

11. Min of meer opmerkelijk is het gegeven, dat Lee en Morrison, althans 

afgaande op de literatuur-verwijzigingen, blijk geven geen kennis te 

hebben genomen van het baanbrekende werk van Rossi. 

12. De Raad van State heeft april 1981 een uitspraak gedaan waardoor een 

persoon op grond van criteria als 'economische gebondenheid' of 'autoch-

toniteit' een vestigingsvergunning niet kan worden geweigerd. Dit bete

kent dat iedere Nederlander zich in feite overal vrij kan vestigen. Wel 

kan de gemeente via woonruimteverordening en de woonvergunning nog 

invloed uitoefenen. 

13. In het bijzonder zijn geraadpleegd: Rossi (1955), 'Why families move'; 

Simmons (1968), 'Changing residence in the city': a review of intra-urban 

mobility; Subagh e.a. (1969), 'Some determinants of intrametropolitan 

residential mobility: conceptual considerations'; Moore (1972), 'Residential 

mobility, migration and metropolitan change; Koch (1975), 'Altenwande-

rung und räumliche konzentration alter Menschen'; Karn (1977), 'Retiring 

to theseaside'; Murphy (1979), 'Migration of the elderly; a review'. 

14. Redding M., The quality of residential environments: preferences for 

accessibility to residential opportunities. Northwestern University. 

Evanston, (niet gepubliceerde Ph.D. studie). 

15. Voor de selectie van de verschillende wijken op basis van een rangorde is 

teruggegrepen op hiervoor verstrekte informatie door de drie gemeente. 

Voor Amsterdam is gebruik gemaakt van een typering van de buurten 

naar beroepsniveau op basis van gegevens uit de arbeidskrachtentelling 

1979, beschikbaar gesteld door het Bureau van Statistiek. Bij de selectie 

van de wijken in Rotterdam is de publicatie 'Sociale typering C .B .S . -

buurten Rotterdam' (1978) van de afdeling planologisch onderzoek benut. 

Leidraad voor de keuze van de wijken in Den Haag was de publicatie 
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'Haagse stadswijken naar sociaal niveau' (1978) van de afdeling statistiek 

en onderzoek der gemeentesecretarie. De volkstellingsgegevens uit 1971 

vormden de grondslag voor de typeringen in Rotterdam en Den Haag. 

16. Volkstellingscijfers uit 1972 maken duidelijk, dat men in deze toch voor

zichtig moet zijn. Van de leeftijdsklasse 65-69 jaar, op het tijdstip van de 

volkstelling woonachtig in een gemeente met minder dan 100.000 inwoners 

en daar gevestigd in de periode 1950-1959 (recentelijk niet gemigreerd), 

bezit maar liefst 47,4% een eigen woning. Indien dit cijfer een benadering 

vormt voor de eigendomsverhouding van niet-gemigreerde hoofden van 

huishoudens, die recentelijk gepensioneerd zijn, is er weinig reden te 

veronderstellen, dat onder de groep 'overig' pensioenmigranten de bewo

ner/eigenaar oververtegenwoordigd i s . Dat zou betekenen dat ook voor 

deze groep hypothese 7 moet worden verworpen. 
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SUMMARY 

I . In t roduc t ion . 

Retirement and migration are two aspects of life which are increas ingly l inked 

to each o the r , not only in the Netherlands bu t in many Western coun t r i e s . 

The r e su l t s of th is r e sea r ch project aim to give a c learer ins ight into the 

phenomenon of re t i rement migration (to be considered as a movement in re la 

tion to final re t i rement from the labour process ) in the dutch contex t . Re

search into th is specific migration p r o c e s s , indicated tha t at least ab road , it 

is mainly the l a rge r agglomerations that are losing grea t numbers of r e t i r e 

ment migran t s . The general pa t t e rn d i scovered , is a migration flow towards 

dest ination areas with a par t icu lar a t t ract ion of landscape or climate. Such a 

p a t t e r n seems to be developing in the Nether lands as well, a l though th is 

similarity applies mainly to the areas of o r ig in , whereas the dest ination areas 

tend to be less concen t ra ted . 

General ly, migration can be seen as the spatial effect of a need for change in 

a conflict s i tua t ion, where the housing or res ident ia l environment no longer 

meet the housing or working aspira t ions and n e e d s . One of the main causes of 

th is conflict can be found in a modification of the social posi t ion. "Retirement" 

is considered as b r ing ing an essential change in social pos i t ions . The main 

pu rpose of th is r e sea rch project was t h u s : 

1. TO INDENTIFY WITHIN THIS COUNTRY, THE CIRCUMSTANCES IN WHICH 

RETIREMENT IS RELATED TO MIGRATION. 

2. TO EVALUATE THE DIFFERENT INFLUENCES IN THE SELECTION PRO

CESS OF A NEW RESIDENTIAL LOCATION BY RETIREMENT MIGRANTS 

AND TO SINGLE OUT THE PREDOMINANT FACTORS IN THE FINAL CHOI

CE OF A NEW RESIDENCE. 

I I . Retirement migration: volume, orientat ion and composition. 

Secundary data were the bas is for the descr ipt ion of the re t i rement migra

tion p r o c e s s . F u r t h e r ins ight is given into numerical importance of this mi

grat ion flow (volume), the spatial orientat ion of flows as well as into s ig 

nificant differentiation amongst migrants (composition). This descr ip t ion , is 

p receded by a comprehensive p ic tu re of developments in some o ther coun-
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tr ies. 

- Volume of migration flows -

The increasing importance of retirement migration is not specific to the Net

herlands. When analysing such migration flows, clear differences arise be

tween areas (provinces) of destination and areas of departure. The provinces 

of North- and South-Holland are predominantly areas of departure. Based on 

the percentages of in-migration in relation to inter- and intra-provincial mo

vements, there tends to be a predominance of Drenthe and Overijssel and to a 

lesser extent Friesland, Gelderland and North-Brabant as provinces of desti

nation . 

- Orientation migration flows -

The provinces of North- and South-Holland, two outstanding areas of depar

ture , account for the two most important migration flows orientated towards 

the provinces of Gelderland and North-Brabant. Friesland and Drenthe, 

although at a greater distance from the west, receive a considerable number 

of migrants. This gives the first indication that retirement migration in the 

Netherlands is relatively independent of distance. The idea that migration 

flows towards the North are to be seen as a process of return migration could 

not yet be proved on the basis of available statistical information. 

The description of the general pattern of migration flows can be completed by 

a map (fig. 6) indicating the relative importance of migration flows in the 

areas of destination. This again proves the predominant impact of the two 

western provinces as departure areas. The first and second greatest migra

tion flows towards each of the provinces (relatively), with the exception of 

Groningen, are accounted for by the Western provinces. 

- Composition -

Differentiation by sex seems to be rather unimportant in this selective mi

gration process, whereas of the single migrating persons, men tend to move 

over a shorter distance than women. 

Migration patterns of married old-age pensioners are clearly different from the 

general pattern when the distance of moves is considered. In general, married 
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persons tend to move over shorter distance, whereas longer distance moves 

are predominant amongst retirement migrants. 

Social status, indicated by income and educational level, plays a distinct role 

since persons with a higher social status are more frequently found among the 

retirement migrants and are even overrepresented among the long distance 

moves. 

III. Retirement migration and migration theory. 

This research into the circumstances of migration at retirement age was inte

grated with the research field of residential migration. Consequently the 

concepts and theoretical basis of this research project, were inspired by 

existing on residential migration. An additional concept was that retirement 

migration as a specific form of residential migration results from a decision 

process at the individual level. 

- Life cycle concept -

'Why families move', the book by Rossi (1955), has become a classical work 

mainly because it introduced 'life-cycle' as a significant concept, especially in 

the understanding of residential migration. The meaning of this concept in 

retirement migration can be summarized as follows. Migration is mainly a 

reaction to changing housing needs due to a modification in the family cycle, 

or in a wider context, due to progressions in the life cycle. Retirement 

usually involves the end of a life cycle that had been characterized by a 

regular work-rhythm. Therefore, it seems most likely that transition to a life 

cycle without work implies the reconsideration of the housing situation and 

actual needs. This process of reconsideration can lead to the decision to 

move. 

- Stress-awareness concept -

The concept of life-cycle, introduced by Rossi has been integrated and 

worked into the more general concept of s t ress , as proposed by Brown and 

Moore (1970). These authors have worked out a decision-making model, whe

reby the migration process consists of two distinct phases. Basicly these 

concepts will be used as an orientation to this research into retirement mi-

188 



gration. A parallel is to be drawn between the first phase in the model of 

Brown and Moore and the primary problem of this study, being an analysis of 

circumstances when retirement age is related with migration. Indeed, this 

phase of the process involves a reconsideration, eventually leading to a 

decision to move. The process of selecting a new residential location, being 

the second problem considered in this study, can be largely identified with 

the second phase in the decision-making model. This model, which actually 

leads to a definition of migration as a means of meeting a less favourable 

residential situation with a more desirable situation, offers a most useful 

framework for further interpretation of the results of the study. In certain 

circumstances retirement migration can bring a solution to problems of stress 

in a specific residential situation, for example when retirement implies a 

relatively important reduction of income. 

- Constraint approach to migration -

Migration has been defined as the outcome of a decision making process on 

the individual level: a certain freedom of choise is thus implied. This inter

pretation is fundamental to the conceptual framework elaborated by Rossi as 

well as by Brown and Moore; there remains to evaluate the actual degree of 

freedom of choice. Undoubtedly individual freedom of choise is limited when 

one considers that residential migration also indicates retirement migration 

within a specific housing market. 

Freedom of choice can be considerable limited by the actual housing supply on 

the market. Governmental policy can play a regulating role as well. A con

straint approach to the migration process accentuates the lack of individual 

freedom of choice; migration behaviour is to a large extent constrained by its 

social context. There are constraints to the choice, the more so in retirement 

migration, when there is limited access to the housing market. A shortage of 

cheap houses and/or the combination of admission rules can lead to a change 

of mind or a search for an alternative location. 

- A conceptual framework for retirement migration -

The literature shows subject clearly that the chances of migration increase 

considerably during the transition to retirement. Undoubtedly retirement 

means a fundamental change in life cycle. Whether the changes involved will 
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lead to actual migration or not, depends on a complex set of individual cir

cumstances. Many external factors will imply different constraints. Therefore 

retirement alone is not the only condition for initiating migration. This brings 

us to a crucial problem; the different reactions to retirement, or the problem 

of identifying the actual 'movers' and 's tayers ' . Indeed, only some of the 

retired persons will finally decide to migrate. As a consequence, the answer 

to our main problem is to be found in a comparison of the residential situation 

of retirement migrants (movers) and the stayers. Screening the literature in 

this field shows the fundamental importance of comparing the following ele

ments: 

- personal circumstances 

housing situation 

- residential environment 

- social linkages. 

The problem of identifying significant factors in the process of selecting and 

finally deciding on a new residential location can be approached by conside

ring the characteristics of regional preferences, of actual housing situation 

and social linkages. 

IV. Research Questions. 

Personal circumstances are indentified by the social and economic status, 

income level, marital status and composition of households. Four different 

hypotheses have been worked out concerning the role of personal circumstan

ces. The social and economic status, along with income is supposed to be 

relatively high among retirement migrants. Furthermore we expected to find 

more married persons or couples in the population of migrants than in the 

population of stayers. The stayers group however was expected to include 

more households with children. 

Hypotheses concering the housing situation, present or past, are based on its 

physical-characteristics, satisfaction with the situation and house ownership. 

There is no reason to believe that physical characteristics of the housing 

situation of the stayers group will differ significantly from the previous 

housing situation of retirement movers, whereas considerable differences can 

be expected in satisfaction with the actual housing situation. 

There is reason to believe that, with reference to house ownership, reti-
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rement migrants are mainly to be found among the group of owner occupiers. 

Although the housing cost factor could probably interfere in the decision 

process to move, there is very little on this topic in the literature. No hy

pothesis could be formulated as to the possible influence of this financial 

factor. 

Satisfaction with the social residential environment and its development pat

tern, is supposed to differ significantly between the retirement migrant group 

and the stayers group. 

The aspect of social linkages gave rise to four different hypotheses. The 

first, concerning the duration of residence is actually not entirely suitable as 

indicator of social integration. Implicitly one tends to accept the fact that a 

longer period of residence in one location yields an intensive social network 

and therefore fewer aspirations to move. On the contrary, the literature 

concerning retirement migration tends to suggest that there is no difference 

in the duration of residence of movers and stayers. Based on these findings, 

a hypothesis has been formulated. 

The social network of retirement migrants in their previous place of residen

ce, is however thought to be less intensive than the social network of sta

yers . Migration frequency can be seen as indirectly related to the 'social 

integration' factor. The higher the frequency of migration, the less will be 

the degree of social integration. Therefore, retirement migrants are supposed 

to have more experience of interregional migrations. Logically, this experience 

implies a greater knowledge of possible alternatives for their residential 

location. 

In addition to this comparison of migrants and stayers, the role of constraints 

on the housing market is to be evaluated. This problem leads to the discus

sion of choices of new residential location, a topic which was formulated as 

our second research objective. The choice process especially is evolving in a 

field of constraints. There is indeed a reason to involve this aspect in the 

comparison of movers and stayers, for external constraints can be such as to 

inhibit an eventual migration. This is certainly the case amongst the popu

lation of stayers. 

The second part of our research dealt with factors influencing the selection of 

a new place of residence. No hypotheses have been formulated on this subject 

for the research into these aspects had an explorative character. The 

analysis was based on three different aspects: regional preferences of resi-
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dential location, the actual housing situation and the social linkages. Li

terature on the subject of regional preferences proves the importance of 

physically attractive regions and of quality of the physical environment. It 

remains to be seen to what extent this also applies to the Dutch situation. 

Furthermore it is necessary to evaluate the impact of the degree of urbanisa

tion, as manifested by the availibility of an urban infrastructure. The role of 

distance has not been evaluated separately, because by implication this coin

cides with regional preferences of residential location. In a previous chapter 

(II) it was proved that the distance factor was relatively irrelevant in r e 

tirement migration. There is thus no reason to expect a decreasing importance 

of migration flows over longer distances. The effect of distance on retirement 

migration can then be assumed to be unimportant. Of the factors related to 

the actual housing situation, the impact of size, acquisition costs and ad

mission rules were specially investigated. 

To what extent are social linkages a relevant factor? Social linkages have 

been defined as the possibility of extending a social network of contacts over 

a wider action space. In previous research on retirement migration the role of 

social contacts and the accessibility to relatives and friends were clearly 

defined as determinants in the choice of a new place of residence. Familiarity 

with the new environment can be an important impulse to migration, e . g . , 

return migration to a previous area of residence or the area where one's 

childhood was spent. 

In the empirical part of this study, full attention will be given to the role of 

social linkages as well as to the phenomenon of return migration among reti

rement migrants. 

V. Research strategy for the study. 

This study was based on data obtained from two distinct questionairs, one 

directed to a group of stayers, the other to retirement migrants. It proved 

impossible to collect addresses of a non-selected sample on a national scale. 

The study on both populations, was therefore based on a selection of a 

limited number of regions coinciding with economic-geographical areas. The 

choice of areas where the group of stayers was questioned was based on the 

following criterion; an out-migration surplus of persons between 65-69 years 

of age, during the period 1974-1976, on the regional scale of an economic-

geographical area. This led to the selection of the economic-geographical areas 
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Amsterdam, Den Haag and Rotterdam areas as fields of research. Logically, 

the survey of retirement migrants should be held in areas characterized by 

a net inward movement of persons in that specific age group. Complementary 

to these conditions, the degree of landscape attractivity, has to be taken into 

consideration. The final review of selected economic-geographical areas is to 

be found on page 92. When collecting addresses of households, one is limited 

to the population registry in each municipality. Therefore within the selected 

regions of research a further selection of municipalities had to be made based 

on the number of in-migrants resulting in the following list of places (see 

page 95). 

The number of questionairs distributed to stayers amounted to 447, and to 

290 for movers. The criteria for further selection of respondents can be 

found in table 12 and 15. The percentage of non-response was limited to 21,4 

of the stayers and 17,6 of the movers. 

VI. Analysis of (housing) circumstances of retirement migrants and stayers. 

Some preliminary remarks must be made, firstly concerning the special situ

ation of 'forced' stayers, secondly about the actual phenomenon of retirement 

migration, thirdly about the regional characteristics of places of origin left by 

retirement migrants. With these comments in mind, a further analysis can be 

made of the differential impact of personal circumstances, of housing condition 

and residential situation, of social linkages and finally of constraints on the 

housing market. 

- Personal circumstances -

The first two hypotheses, referring to social-economic status and income, can 

be confirmed by results of this research. On the average, retirement migrants 

belong to a group with higher income and social status. 

The hypothesis that more married couples could be found among retirement 

migrants than among the stayers is completely proved by the results . 

The last hypothesis concering personal circumstances dealt with the household 

composition. Contrary to our expectations, the households of stayers did not 

include more children than did the households of retirement migrants. 
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- Housing situation -

Considering the importance of the urbanisation factor, the housing situation 

of stayers was compared to that of retirement migrants from the metropolitan 

area (coinciding with the three major agglomerations). The members of both 

groups had been living or are living in this area. The assumption that no 

difference could be found with reference to the physical characteristics of the 

housing situation between stayers and movers, proved to be right. To the 

extent that there is no difference in size of the house, this is most likely due 

to a differentiation in socio-economic status. 

There was however a considerable difference in the degree of satisfaction with 

the housing situation. Undoubtedly, the stayers proved to be largely satisfied 

with their housing situation, measured by their score for satisfaction and by 

the actual characteristics (pleasant or unpleasant ones). When analysing these 

results according to social status, the difference in level of satisfaction 

remains evident. 

An eventual influence of the house ownership factor, could not be proved. 

There is nothing in the results which could point to a difference between 

stayers and movers, with reference to the characteristics of house ownership. 

With reference to housing costs, no clear hypothesis could be formulated. The 

research results for these aspects give no indication on whatsoever that 

housing costs would play a role in the decision to migrate, at retirement time. 

Furthermore the possible relation between decrease in income and level of the 

rent, was analyzed within the group of tenants. Even when the decrease in 

income is considerable as compared to rent , there was no indication that this 

situation would stimulated migration process. 

- Residential environment -

Similarly to the comparison of housing conditions, the differences among 

stayers and retirement migrants from the metropolitan area were analyzed 

further. Basically, it was assumed that satisfaction with the residential en

vironment and its development pattern would be significantly different when 

referred to a migration decision. This hypothesis was tested by measuring the 
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degree of satisfaction and the evaluation of characteristics (pleasant - un

pleasant). Obviously, the retirement migrants from the metropolitan area tend 

to a negative attitude towards their former residential environment, with 

persons belonging to a lower socio-economic group being even outspokenly 

negative. 

The second aspect of our assumption, referring to the changes in residential 

environment, proved to be correct also, since retirement migrants from the 

metropolitan area are seriously, dissatisfied about all kinds of qualitative 

changes in their social environment. 

- Social linkages -

Four hypotheses were put forth with reference to social linkages. The idea 

that duration of residence plays a role in the migration decision process was 

not confirmed by our results. 

There is no significant difference between stayers and movers, when conside

ring the duration of residence in a place. Therefore retirement migration is to 

be considered as being independent from the duration of residence. 

The results of the analysis of social integration are rather more complicated. 

On the one hand the group of stayers are characterised by a strong family 

bond in the area of residence; the lower the socio-economic status, the stron

ger their social and family linkages. On the other hand, when considering the 

social network of retirement migrants, they prove to have an extended social 

contact pattern with friends and to participate actively in outdoor activities. 

Nevertheless, this degree of social integration does not prevent and eventual 

migration decision. The effect of the transition to retirement age is probably 

so overwhelming that, neither accessibility to friends nor the activity pattern 

can counter the aspiration to move. 

The hypothesis that experience of migration in a wider interregional context 

is important can be confirmed by this survey of retirement migrants. When

ever these migrants had considerable experience with interregional migration 

this effect could be traced, especially among persons belonging to a higher 

social status group. Implicitly the hypothesis on autochtonity was tested. 

Obviously the number of autochtonous persons is greater among the group of 

stayers. 

In line with the previous assumption on migration experience extensive know

ledge of possible places of residence proved to be typical for the actual 
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migrants. This confirms the last hypothesis on the aspect of social integra

tion. 

- Constraints on the housing market -

Separately from the comparative analysis of retirement migrants and stayers, 

there is included a further discussion on the effect of housing shortage and 

of all kinds of admission rules on intended migration. These aspects were 

indeed be considered as a reason not to move after all by 40% of the 'forced1 

stayers. Furthermore these constraints are far more apparent when the house

holds with a lower social status are considered. In view of the importance of 

this group of 'forced' stayers, or persons without a further choice of place of 

residence (40%) , the above hypothesis cannot be rejected. 

VII. Choice of a new place of residence. 

In this chapter we focus on the role of 'push' and 'pull' factors in the mi

gration process, as has been done in the recent literature. The results of 

our investigation indicate clearly the necessity of such a distinction. The 

predominant factor in the decision to migrate, rarely coincides with the most 

important factor in the choice of a new place of residence. Implicitly this 

refers again to the importance of the two-phase decision model of Brown/-

Moore (1970). Dissatisfaction with the residential environment can be consi

dered as a principal push factor. It should not be a surprise that dissa

tisfaction is indeed a strong motive for migration for many retirement migrants 

from the metropolitan area. 

Equally important as motives for migration are the factors dissatisfaction about 

'housing' and 'health', although the first factor is more frequently mentioned 

by respondents with higher social s tatus. The necessity to live in proximity 

of the job is the most important factor, but the influence of the 'health' 

factor on housing choice, is not to be underestimated. Health as a primary 

motive of migration and one certainly to be taken into consideration, had not 

led to migration previous to retirement. Motives for leaving are not always 

sharply outlined, since most retirement migrants could not mention their main 

motive. In addition, the impact of regional preferences, of housing situation, 

social linkages and constraints in the final choice of a new place of residence 

is to be investigated. 
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- Regional preferences -

The residential environment can be considered as a predominant 'pull' factor, 

although the respondents in lower social groups mention this factor less 

frequently. 

The role of the 'residential environment' factor is not influenced by either 

interregional migration experience or the former urban environment. 

The residential environment factor consists of landscape characteristics and 

environmental quality. Its actual importance is proved by the fact that 60% of 

retirement migrants were considering these aspects when choosing a new place 

of residence. This carries even more weight, when the migration is from 

metropolitan areas. 

From the literature on the subject we presumed the choice of a new place of 

residence to be strongly influenced by the accessibility to urban services for 

shopping, cultural and recreational activities. The results of our investi

gations do not confirm this assumption. 

The role of distance, as deducted from the actual preferences, is more or less 

irrelevant when retirement migration is compared to residential migration in 

general. 

Retirement migrants are relatively moving over greater distances; contrary to 

expectations the volume of migration flows does not decrease, as the distan

ces increase. Furthermore it could be proved that distance plays no role at 

all in the knowledge of retirement migrants about other regions. Retirement 

migrants are not to be distinguished from stayers in this matter. 

- Housing situation -

Availability of houses and the residential preference factor account for the 

most important 'pull factor', mentioned by 25% of the retirement migrants. 

This fraction includes mainly respondents with a higher social status. Fur

thermore retirement migrants from metropolitan areas tend to be more con

cerned about these aspects than other migrants. 

Availability of houses is however of secondary importance when considering 

the role of landscape attractivity and environmental quality in the process of 

choosing a new place of residence. Looking at the impact of 'houses' offered, 

size is the aspect of most interest. Surprisingly, the effect of housing costs 

in the selective process is not evident and no consequences of income decrea-
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se due to retirement could be found. This implies that higher housing costs 

are being largely accepted by retirement migrants. 

- Social linkages -

Undoubtly, social linkages are to be considered as a primary 'pull factor'. 

This factor is mentioned by 36,7% of the respondents, mainly those belonging 

to the group with lower status and that with a lower income. Therefore it can 

be concluded that the economically poorer group attaches greater importance 

to social motives. Some destination areas are even more characterized by this 

type of migration motive. This is the case in Friesland and Drenthe and the 

suburban municipalities Hoorn and Capelle a/d IJssel. In these areas 43% and 

50% of retirement migrants mentioned linkages as their main 'pull' factor. 

Social linkages were assessed by a complex index, including the 'return 

migration' pull factor (about 11% of return migrants mentioned this as the 

main pull factor). But it should be mentioned that 24,5% of retirement mi

grants are identified as return migrants. Again the lower social group are 

predominant. Return migrants are mainly to be found in areas in the south

east of Friesland, in Drenthe and in Zeeland. 

- Constraints -

In previous chapters it has been pointed out to what extent the lack of cheap 

housing can become the main motive for not moving after all. This applies to 

the group of 'forced' stayers. Not succeeding to find a suitable house is the 

main reason why retirement migrants do not move to an alternative place of 

residence. Constraints due to a shortage of cheap houses or sets of admission 

rules are however of little relevance in this context. 

Actually while they cannot be reffered to as a constraint, considerations 

about different alternatives are far less common in the lower status and 

income groups. For many reasons, these groups prove to be in a situation 

where thinking of or aiming at alternatives in residential locations is virtually 

impossible. 
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VIII. Perspectives on the future. 

The last chapter attention touches, briefly, on the possible development of 

retirement migration in the next decades. 

The growing importance of the 60 to 64 age group (plus 20%) between now 

and the year 2000 is the main basis for assuming an increasing retirement 

migration process. Furthermore there is a tendency towards more flexibility 

concerning the age of retirement which could also contribute to a growing 

number of retirement migrants. Both quantitative and qualitative aspects must 

be considered. Retirement migration can be positively influenced by an expec

ted increase in socio-economic status among candidate movers, by an increa

sing knowledge of alternatives in residential location, a loosening of family 

ties and an increasing number of owner occupiers. 

On the contrary, a decreasing number married couples can be assumed by the 

year 2000, for the moment this in the most important group of retirement 

migrants. 

The effect of the suburbanisation peak between 1960-1975, when many persons 

made the choice of an attractive residential environment, will be such that the 

areas of origin no longer induce migration. Assuming that the overall effect of 

these different factors will be balanced, there still remains the fact of de

mographic growth as a basis for expanding retirement migration. 

Apparently, the spatial pattern of retirement migration is not likely to change 

over time. Predominant flows will persist. We can conclude that retirement 

migration does not conform to the purpose outlined in the physical planning 

policy, on the scale of city regions, or in the interregional scale. Since the 

volume of retirement migration flows is still rather limited, there is no need 

for the planning policy to deal with it . 

Some measures could be considered, aimed at stimulating the candidate reti

rement migrants, wanting to move from the larger agglomeration. 
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Bijlage 1. Relatieve invloed van vest ig ing en v e r t r e k n a a r provincie van 

herkomst c . q . bestemming, voor de leeftijdsklasse 65-69 jaar , 

1974 - 1976. 
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Bijlage 2. Relatieve omvang van de i n t r a - en inter-provincia le migrat ie, n a a r 

g e z i n s v e r b a n d , in 1967 en 1975. 
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Bron: С . В . S . Stat ist iek Binnenlandse Migratie. 
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Bijlage 3 . Regionale indeling van Nederland in 42 woongebieden. 
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Bijlage 4 . 

I Enquête voor de b l i jvers . 

Inleiding. 
In de brief die U van ons heeft on tvangen , is r eeds aangeduid dat dit o n d e r 
zoek wordt gehouden onder personen in de leeftijd van 60-65 jaar , die nog 
niet zo lang geleden met werken zijn ges top t . Over de volgende onderwerpen 
worden U een aantal v ragen ges te ld: de samenstelling van uw hu i shouden , de 
s t r eek waar U woont, uw woonbuur t , de sociale contac ten /b inding met uw 
b u u r t en s t r e e k , uw woning en tenslot te over enkele persoonlijke zaken. 
Allereerst stel ik U ech te r drie v ragen om te zien of U voldoet aan de voor
waarden om aan deze enquête mee te werken . 
01 . Hoe oud was U toen U gestopt ben t met regelmatig (dagelijks) te werken 

(een beroep uit te oefenen)? 
02. Bent U vanaf het tijdstip dat U niet meer werkt woonachtig in deze 

s t r eek (Gewest Den Haag, Rijnmond of Amsterdam en omgeving)? 
03. Heeft U zeer sér ieuse plannen binnen een half jaar de s t r e e k , waar U nu 

woont, te ver la ten? 

Samenstelling Huishouden. 
04. Hoe is Uw huishouden samengesteld naar geslacht en leeftijd? (let op : 

al leenstaande geldt als hoofd van een huishouden) 

Bekendheid met eigen s t r eek en met andere s t r eken + migra t i e -e rva r ing . 
Een tweede aspect waarover ik U een aantal v ragen wil s te l len, heeft b e t r e k 
king op de s t r eek waar U woont. Het gaat niet u i ts lu i tend om uw woonplaats . 
Ook de plaatsen rondom uw woonplaats behoren h ie r toe . Op de kaa r t kun t U 
zien in welke s t r eek U woont. Tevens wordt U gevraagd naar uw kennis van 
andere s t r e k e n . 
05. Heeft U (eventueel ook de p a r t n e r ) altijd in de s t r eek (enq . noemt naam 

t reek) gewoond? 
06. In welke s t r eek heeft U het groots te deel van uw jeugd (tot ca . 18 jaar) 

doorgebracht? 
07. Heeft U, nadat U zelfstandig ben t gaan wonen, dus niet meer bij uw 

o u d e r s , nog in andere s t reken gewoond dan in die waar U nu woont? 
08. Wilt U achtereenvolgens de verschi l lende s t r eken noemen waar U gewoond 

heef t , te beginnen met de woonstreek toen U zelfstandig ging wonen? 
09. Kunt U een aantal aspecten noemen waarom het wonen in deze s t r eken 

aantrekkeli jk (er) is? 
10. Kunt U vervolgens een aantal aspecten noemen waarom het wonen in deze 

s t r eek onaantrekkeli jk is? 
11. Wilt U aangeven welke s t reken U zo goed k e n t , zodat U in s taat bent 

over de aantrekkel i jkheid als woongebied uw mening te geven? 
12. Wilt U nu zeggen of U in één of meerdere van de genoemde s t r eken in 

vergeli jking met uw huidige woonstreek l iever wilt wonen? 

Migrat iebereidheid. 
13. Heeft U er de laa ts te ja ren wel eens se r ieus over gedacht om te v e r 

huizen naar een andere woonstreek? 
14. Wilt U voor ieder van de volgende pun ten aangeven in hoever re dat p u n t 

voor U aanleiding is geweest uiteindelijk toch niet naar een andere 
s t r eek te verhuizen? 

15. Welke van de door U genoemde pun ten in de vorige v raag is bij uw 
besl issing doors laggevend geweest? 
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Woonbuurt. 
ТБ. Wilt U een of meer p u n t e n van uw b u u r t of wijk noemen die U erg 

aantrekkeli jk v indt? 
17. Kunt U aangeven welke van de door U genoemde aantrekkel i jke p u n t e n 

(vraag 16) de be langr i jks te is? 
18. Wilt U vervolgens een of meer p u n t e n van uw b u u r t of wijk noemen die 

U erg onaantrekkel i jk v indt? 
19. Kunt U aangeven welke van de door U genoemde onaantrekkel i jke (vraag 

18) p u n t e n de belangr i jks te is? 
20. Wanneer U alle aspecten van uw b u u r t tesamen neemt, en t e v e n s r e k e 

ning houdt met het feit dat U gepens ioneerd b e n t , k u n t U mij dan 
zeggen hoe t e v r e d e n of o n t e v r e d e n U b e n t met uw b u u r t als woongebied 
voor gepensioneerden? 

Sociale c o n t a c t e n / b i n d i n g . 
TT. Heeft U k inderen? 
22. Kunt U mij voor ieder k ind afzonderlijk de woonplaats opgeven? 
23. Kunt U mij de woonplaats noemen van het kind of de k i n d e r e n waar U 

het meeste contact mee heeft? 
24. Wilt U mij nu zeggen hoe vaak U contact heeft met uw zoon(s) of doch-

t e r ( s ) in ( e n q . noem naam woonplaats uit vorige v raag) ? 
25. Heeft U de i n d r u k dat met name de k i n d e r e n waar U vrij vaak contact 

mee heeft, een beroep uitoefenen waarbij zij regelmatig van baan en 
woonplaats v e r a n d e r e n ? 

26. Indien U b r o e r s , z u s t e r s , zwagers of s c h o o n z u s t e r s heeft , waarmee U 
vrij regelmatig contact heeft ( e n q . minstens enkele malen p e r j a a r ) , wilt 
U dan van ieder van hen de woonplaats noemen? 

27. Wilt U mij de woonstreek noemen van het familielid of de familieleden 
waar U het meeste contact mee heeft? 

28. Wilt U mij n u zeggen hoe vaak U contact heeft met uw familielid of 
familieleden woonachtig te ( e n q . noem naam woonstreek) ? 

Ik ga U nu ook nog enkele v r a g e n stellen over wat men 'echte ' v r i e n d e n 
noemt. 'Echte ' v r i e n d e n zijn p e r s o n e n waarmee U een goed, niet oppervlakkig 
contact heef t . Bij feesteli jke/minder feestelijke gelegenheden ontmoet U h e n . U 
b e s p r e e k t ook belangri jke en persoonlijke dingen met h e n . 
29. Heeft U ' e c h t e ' v r ienden wonen in ( e n q . noem naam woonstreek) 

? 
30. Wilt U mij nu zeggen hoe vaak U contact heeft met uw ' echte ' v r i e n d e n 

in uw woonstreek? 
3 1 . Heeft U 'echte ' v r i e n d e n wonen in de r e s t van ons land? 
32. Wilt U mij zeggen hoe vaak U contact heeft met uw ' echte ' v r i e n d e n in de 

r e s t van ons land? 

Tot slot van dit onderwerp over sociale contacten stel ik U een v r a a g over 
mogelijke l idmaatschappen van of be t rokkenheid bij v e r e n i g i n g e n , c lubs , 
b o n d e n , politieke par t i jen, serv ice-c lubs, kerkgenootschap of bij minder 
officiële act iv i te i ten, zoals de kaar tavond met v r i e n d e n . U wordt verzocht 
zoveel mogelijk activiteiten op te noemen, ook d ie , welke U zelf minder b e 
langrijk v i n d t . 
33. Van welke ve ren ig ing , bond en dergelijke ben t U lid en hoe vaak b e 

zoekt U die verenig ing of neemt U deel aan activiteiten? 

Woning. 
34. In wat voor type woning woont U? 
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35. Wanneer werd naar uw schat t ing Uw woning gebouwd? 
36. Hoeveel s laapkamers heeft uw woning? 
37. Bezit uw woning een badkamer en/of doucheruimte? 
38. Heeft U deze woning g e h u u r d of gekocht? 

Indien g e h u u r d . 
39. Kunt U aangeven hoeveel h u u r U maandelijks betaalt? 

(Let op: het gaat om de kale h u u r , dus zonder verwarmingskos ten , 
kosten voor e lec t ra , centraal antennesysteem e t c . ) 

40. Ontvangt U huursubs id ie? 
41 . Wilt U, rekening houdend met uw inkomen, uw mening geven over de 

hoogte van de (kale) h u u r die U betaalt? 
Indien gekocht . 

42. Kunt U aangeven hoeveel U maandelijks aan woonlasten betaal t? 
(Let op : bedoeld is de r e n t e , af lossing, eventuele verzeker ingspremie in 

het geval van een gemengde hypotheek ; he t belast ingvoordeel 
bi jv . 40% of 50% moet worden afgetrokken) 

43 . Wilt U, rekening houdend met uw inkomen, uw mening geven over de 
hoogte van de woonlasten (zie v raag 42) die U betaalt? 

Mening over de woning. 
44. Kunt U een of meer pun ten noemen van uw woning die U erg a a n t r e k k e 

lijk v indt? 
45. Wilt U aangeven welke van de door U genoemde aantrekkel i jke pun ten 

(vraag 44) de belangr i jks te is? 
46. Wilt U vervolgens een of meer pun ten van uw woning noemen die U erg 

onaantrekkeli jk (verve lend) vindt? 
47. Kunt U aangeven welke van de door U genoemde onaantrekkeli jke p u n t en 

(vraag 46) de belangr i jks te is? 
48. Wanneer U alle aspecten van uw woning samenneemt en tevens rekening 

houdt met he t feit dat U gepensioneerd b e n t , k u n t U mij dan zeggen hoe 
t ev reden of on tevreden U bent met de woning? 

Persoonlijke g e g e v e n s . 
Tenslot te zou ik U graag nog enkele meer persoonlijke v r a g e n willen s te l len. 
49. Wat was het laa ts te door U ui tgevoerde beroep/funct ie? 
50. Bent U zelfstandig werkzaam geweest of was U in loondienst? 
51 . Had U een le idinggevende functie? 
52. Kunt U aangeven welke schoolopleiding U het laats t gevolgd heeft en 

waarvan U ook het diploma heeft behaald? 
53. Wilt U omcirkelen he t nummer van de groep waarbinnen uw netto-inkomen 

valt? 
54. Wilt U tevens aangeven hoeveel U net to pe r maand on tvang t in verge l i j 

king met uw netto-inkomen voor de pensioner ing? 
55. Als U alle kansen tegen elkaar afweegt hoe groot is dan de kans dat U 

b innenkor t naa r een andere regio verhu is t? 

I I . Enquête voor pensioenmigranten. 

Vooraf in te vullen v r a g e n . 
01 . Woonplaats r e s p o n d e n t . 
02. Typer ing woonplaats naar u rban i sa t i eg raad . 
03. Woonstreek van de r e s p o n d e n t . 
04. Vorige woonplaats en woonstreek van de r e s p o n d e n t . 
05. Typer ing vorige woonplaats naar u rban i sa t i eg raad . 
06. Geslacht r e s p o n d e n t . 
07. Geboortejaar r e s p o n d e n t . 
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Inleiding. 
In de brief die U van ons heeft ontvangen, is reeds aangeduid dat dit onder
zoek wordt gehouden onder personen van ca. 60-67 jaar, die nog niet zo lang 
gelden met werken zijn gestopt of binnenkort stoppen en die recentelijk zijn 
verhuisd naar een andere woonplaats. 
Allereerst stel ik U een drietal vragen om te zien of U voldoet aan de voor
waarden om aan deze enquête mee te werken. 
08. Heeft U om in uw levensonderhoud (kostwinning) of dat van uw huishou

den (gezin) te voorzien regelmatig (dagelijks) gewerkt, c.q. een baan 
gehad of beroep uitgeoefend? 

09. Bent U reeds gestopt met regelmatig (dagelijks) te werken ( een beroep 
uit te oefenen)? Indien ja, viel de verhuizing voor of na de pensione
ring? 

10. Hoe lang is het geleden dat U gestopt bent met regelmatig (dagelijks) te 
werken? 

Samenstelling Huishouden. 
11. Kunt U een omschrijving geven van de huidige samenstelling van uw 

huishouden/gezin? 
12. Zijn er thans nog kinderen die thuis wonen? 
13. Was uw huishouden op het tijdstip van uw verhuizing anders samenge

steld? 
14. In welk jaar is uw echtgeno(o)t(e)/partner geboren? 

Migratie-ervaring + bekendheid met verschillende streken in ons land. 
Een tweede aspect waarover ik U een enkele vraag wil stellen, heeft betrek
king op de streek of streken waar U heeft gewoond en over uw kennis van 
streken in ons land. Voorafgaand een vraag over de streek waar U het groot
ste deel van uw jeugd heeft doorgebracht. 

15. In welke streek heeft U (eventueel de partner) het grootste deel van uw 
jeugd (tot ca. 18 jaar) doorgebracht? 

16. Wilt U achtereenvolgens de verschillende streken noemen waar U gewoond 
heeft, te beginnen met de streek toen U zelfstandig ging wonen, d.w.z. 
dus niet meer bij uw ouders? 

Zelf invullen: 
Migratiefrekwentie naar andere streek: 
Aantal jaren dat men heeft gewoond in de vorige streek, d.w.z. in de streek 
voor de verhuizing naar de huidige woonstreek. 

17. Zoudt U willen aangeven welke streken U zo goed kent, bijv. doordat U 
deze herhaaldelijk hebt bezocht gedurende meerdere opeenvolgende dagen 
tijdens vakanties of week-ends, waardoor U een beeld heeft van die 
streek zoals die er nu als woongebied uitziet? 
N.B. Ook vorige woonstreken vallen hier onder. 
Streeknummer? Reden van bekendheid? 

18. Zoudt U in een of meerdere van de genoemde streken (zie vraag 17) in 
vergelijking met uw huidige woonstreek liever willen wonen? 

19. In welke streek of streken wilt U liever wonen? 
Streeknummer? Motief? 

Vorige woonomgeving. 
20. Als U denkt aan de streek en woonplaats waar U gewoond heeft, waren 
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e r dan pun ten op te noemen, die het wonen in die s t reek/woonplaats /wi jk 
aantrekkeli jk maakten? 

21 . Zoudt U willen aangeven welke van de door U genoemde, aantrekkeli jke 
pun ten het be langr i jks te was? 

22. Als U denkt aan de s t reek/woonplaats /wi jk waar U gewoond heef t , zijn 
e r dan pun ten op te noemen, die het wonen in die s t reek /p laa t s /wi jk 
onaantrekkeli jk maakten? 

23. Zoudt U willen aangeven welke van de door U genoemde, onaantrekkeli jke 
pun ten het belangr i jks te was? 

24. Als U terugki jk t op uw vorige woonplaats , kun t U mij dan zeggen hoe 
t ev reden of on tevreden U was met die vorige woonplaats als woongebied? 

Vorige woning. 
25. In wat voor type woning heeft U gewoond? 
26. Hoeveel s laapkamers had uw vorige woning? 
27. Had uw vorige woning een badkamer en/of douche? 
28. Wanneer werd naar uw schat t ing uw vorige woning gebouwd? 
29. Had U de vorige woning gekocht of gehuurd? 
Indien g e h u u r d . 
30. Kunt U aangeven hoeveel h u u r U maandelijks betaalde voor uw vorige 

woning? 
31 . Wilt U uw mening geven over de kale h u u r die U betaalde voor uw 

vorige woning? 
Indien gekoch t . 
32. Kunt U ongeveer aangeven hoeveel U maandelijks aan woonlasten betaalde 

voor uw vorige woning? 
(let o p : bedoeld is de r e n t e , af lossing, eventuele verzeker ingspremie ; 
he t belas t ingvoordeel bi jv . 401 of 50% moet worden afget rokken) 

33. Wilt U uw mening geven over de kale woonlasten die U betaalde voor uw 
vorige woning? 

34. Kunt U een of meer pun ten noemen van uw vor ige woning die U e rg 
aantrekkeli jk vond? 

35. Wilt U van de door U genoemde aantrekkel i jke pun ten ( v r . 34) aangeven 
welke he t be langr i jks te was? 

36. Kunt U een of meer pun t en noemen van uw vorige woning die U erg 
onaantrekkeli jk vond? 

37. Wilt U van de door U genoemde onaantrekkel i jke p u n t en (vraag 36) 
aangeven welke het belangr i jks te was? 

38. Als U alle aspek ten van uw vorige woning samen neemt, k u n t U mij dan 
zeggen hoe t ev reden of ontevreden U was met uw vorige woning? 

Nieuwe woonst reek , woonplaats . 
39^ Kunt D een ÖT meer pun ten noemen die het wonen in deze nieuwe 

s t reek/woonplaa ts aantrekkeli jk maken? 
40. Wilt U van de door U genoemde aantrekkel i jke p u n t en (vraag 39) a ange 

ven welke het belangr i jks te is? 
41 . Kunt U een of meer pun ten noemen die het wonen in deze nieuwe 

s t reek/woonplaa ts onaantrekkeli jk maken? 
42. Wilt U van de door U genoemde onaantrekkel i jke pun ten (vraag 41) 

aangeven welke het belangr i jks te is? 
43 . Als U alle aspekten van Uw nieuwe woonstreek en woonplaats samen 

neemt, k u n t U mij dan zeggen hoe t ev reden of on tevreden U bent? 

De woning. 
44. In wat voor type woning woont U? 
45. Hoeveel s laapkamers heeft uw woning? 
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46. Bezit uw woning een badkamer en/of douche? 
47. Wanneer werd naar uw schat t ing uw woning gebouwd? 
48. Heeft U deze woning g e h u u r d of gekocht? 

Indien g e h u u r d . 
49. Kunt U aangeven hoeveel h u u r U maandelijks betaalt? 

(let op : het gaat om de kale h u u r , zonder kosten voor c v . , e lec t ra , 
c a . systeem e t c ) 

50. Wilt U uw mening geven over de hoogte van de kale h u u r die U betaalt? 

Indien gekocht . 
51 . Kunt U ongeveer aangeven hoeveel U maandelijks aan woonlasten betaalt? 

(let op: bedoeld is de r e n t e , aflossing, eventuele ve rzeker ingspremie ; 
he t belas t ingvoordeel , bi jv . 40% of 50% moet worden afgetrokken) 

52. Wilt U uw mening geven over de hoogte van de ne t to woonlasten die U 
betaalt? 

53. Als U alle aspekten van uw woning tesamen neemt, k u n t U mij dan 
zeggen hoe t ev reden of on tevreden U ben t met uw nieuwe woning? 

Motieven voor verhuiz ing en woonplaatskeuze. 
54. Kunt U mij zeggen of er een doorslaggevende reden is geweest om uit uw 

vorige woonplaats te ve r t r ekken? 
55. Wilt U aangeven welke van de volgende pun t en wellicht een rol hebben 

gespeeld bij uw besl iss ing uw vorige woonplaats te ver la ten? 
56. Kunt U mij een of meer pun ten noemen die van invloed zijn geweest bij 

de keuze van uw nieuwe woonplaats? 
57. Indien bij de vorige vraag meer dan één pun t is genoemd, wilt U dan 

aangeven welke doors laggevend is geweest bij de keuze van uw nieuwe 
woonlokatie? 

58. Hoewel U r e e d s gezegd heeft welke reden doors laggevend is geweest bij 
de keuze van uw nieuwe woonplaats, wil ik toch nog van U horen in 
hoever re de volgende pun t en ook van invloed zijn geweest? 

59. Kende U de s t reek/woonplaa ts waar U zich nu geves t igd heeft r e eds uit 
v roegere jaren? Eventueel reden bekendheid? 

60. Heeft U alvorens te komen tot een definitieve keuze van uw nieuwe 
woonplaats ook nog aan andere woonstreken /p laa tsen gedacht om naar te 
verhuizen? 

6 1 . Wilt U mij zeggen aan welke andere s t r eken /p l aa t s en U heeft gedacht? 
62. Aansluitend op de vor ige v raag zou ik graag willen weten welke omstan

digheden of kenmerken van de door U genoemde s t r e ( e ) k ( e n ) er toe 
hebben geleid dat U daar uiteindelijk niet bent gaan wonen? 

63 . Indien U opnieuw voor de keuze kwam te s taan om te ve rhu izen , wat zou 
dan uw beslui t zijn? 

64. Kunt U mij zeggen waarom U deze verhuiz ing niet e e r d e r , bi jv . 5 á 10 
jaar ge leden, heeft ondernomen? 

65. Uitgaande van het feit dat U nog 4 á 5 jaar moet werken , zoudt U in dat 
geval toch wel uit uw vor ige woonplaats zijn ve rhu i sd (inclusief r eden)? 

Sociale con tac ten /b ind ing . 
£δ~! Heeft U k i n d e r e n die niet meer inwonend zijn? 
67. Kunt U mij de verschi l lende woonplaatsen noemen waar uw k i n d e r e n 

wonen? 
68. Kunt U mij de woonplaats noemen van het kind of de k i n d e r e n waar U nu 

(in de nieuwe plaats) het meeste kontakt mee heeft ; 
69. Had U voor uw verhuiz ing méér kontak t met één of meerdere van uw 
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kinderen dan nu? 
70. Hoe vaak had U kontakt vóór uw verhuiz ing met het kind of de kin

d e r e n , woonachtig in ( e n q . noem p l a a t s / s t r e e k uit de vor ige v r a a g ) -
•> 

71 . Wilt U mij zeggen hoe vaak U nu kontakt heeft met uw kind of de k i n d e 
ren in ( enq . noem de p l a a t s / s t r e e k uit de vorige v raag) 

·> 
72. Heeft U de i nd ruk dat uw k inderen vaak verhuizen? 
73. Kunt U mij de woonplaats noemen van het familielid waar U nu het meeste 

kontakt mee heeft? 
74. Kunt U mij zeggen hoe vaak U nu kontakt heeft met het familielid in 

(enq . noem de p l a a t s / s t r e e k uit de vorige v raag) 
? 

75. Had U voor uw verhuiz ing meer kontakt met een of meerdere van uw 
familieleden dan nu? 

76. Hoe vaak had U kontak t vóór uw verhuiz ing met één of meerdere van uw 
familieleden, woonachtig in (enq . noem p l a a t s / s t r e e k ui t de vor ige v raag) 

7 
Ik ga nu nog enekele v ragen stellen over wat men 'echte ' v r ienden 
noemt. 'Echte ' v r ienden zijn personen waar U meer dan een oppervlakkig 
kontakt mee heeft . U ontmoet hen regelmatig en b e s p r e e k t ook be lang
rijke en persoonlijke dingen met h e n . 

77. Had U echte vr ienden wonen in uw vor ige woonstreek? 
78. Hoe vaak had U kontakt met die v r i enden in uw vorige woonstreek? 
79. Heeft U ' echte ' v r ienden in uw nieuwe (huidige) woonstreek? 
80. Hoe vaak heeft U kontakt met uw vr ienden in uw nieuwe woonstreek? 
8 1 . Aan welke activitei ten in ve ren ig ingsve rband of daarbui ten heeft U met 

een zekere regelmaat deelgenomen in uw 
- vor ige woonstreek? 
- huidige woonstreek? 

Persoonlijke g e g e v e n s . 
82. Wat is of was het laats te door U uitgeoefende beroep? 
83. Bent U zelfstandig werkzaam geweest of was U in loondienst? 
84. Aan hoeveel personen gaf U leiding? 
85. Had U een le idinggevende functie? 
86. Wilt U aankru isen welke schoolopleiding U het laats t gevolgd heeft en 

waarvan U ook het diploma heeft behaald? 
87. Wilt U omcirkelen he t nummer van de groep waarbinnen uw netto-inkomen 

valt? (Netto-inkomen is he t bedrag dat U pe r maand in uw hand kri jgt of 
op uw rekening g e s t o r t ) . 
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Bijlage 5 . 1 . Overzicht van reden van ui tval onder b l i jvers , in Den Haag, 

Rotterdam en Amsterdam. 

Aantal aangeschreven 

huishoudens 

Weigeringen 

- telefonisch 

- over ige 

Uitval 

- v e r h u i s d , ad re s onbekend 

- niet t h u i s , (3x bezocht) 

- z iekte , overlijden 

Voldoen niet aan cr i ter ia 

- meer dan 5 jaar niet gewerkt 

- nooit gewerkt 

- werkt nog 

- reëele kans op migratie 

binnen een half jaar 

Aantal u i tgevoerde 

v r a a g g e s p r e k k e n 

Den Haag 

300 

38 

7 

9 

25 

12 

10 

3 

5 

16 

175 

Rotterdam 

325 

37 

4 

12 

51 

12 

20 

8 

15 

9 

157 

Amsterdam 

350 

31 

5 

16 

52 

13 

56 

46 

11 

5 

115 
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Bijlage 5.2. Overzicht van reden van uitval onder pensioenmigranten, naar vestigingsgemeente, 

Aangeschreven 

huishoudens 

Weigeringen 

- te lefonisch 

- over ige 

Uitval 

- verhu i sd 

- met thuis 

- woonde reeds 

in gemeente 

- z i ekte , o v e r 

lijden 

Voldoen met 

aan criteria 

- meer dan 5 

jaar m e t gewerkt 

- nooit gewerkt 

- migratie onafhan

kelijk van p e n s i 

onering 

Uitgevoerde 

v r a a g g e s p r e k k e n 

•leeren-

treen 

37 

1 

3 

3 

1 

2 

1 

É> 

2 

ie 

Smallinger 

land 

31 

2 

4 

1 

1 

2 

21 

•Op s t e r -

land 

2β 

2 

1 

2 

1 

2 

20 

Emmen 

92 

7 

2 

6 

7 

3 

5 

7 

S 

50 

Apel

doorn 

78 

,7 

3 

β 

4 

1 

1 

13 

3 

5 

33 

Vhss ingen 

30 

1 

1 

2 

6 

4 

1 

15 

Goes 

39 

2 

1 

1 

2 

2 

41 

1 

24 

Capelle 

a/d 

IJssel 

84 

6 

2 

4 

13 

2 

6 

19 

6 

13 

15 

Rheden 

41 

3 

6 

6 

1 

10 

6 

2 

7 

Renkum 

67 

6 

1 

8 

6 

6 

2 

8 

10 

20 

Zeist 

56 

4 

1 

9 

3 

9 

2 

2 

25 

Hoorn 

94 

8 

2 

3 

10 

1 

2 

24 

10 

35 

Erme 

17 

7 

2 

1 

7 
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Bijlage 6. Verdeling van bl i jvers , 'gedwongen' bl i jvers en grootstedeli jke 

pens ioenmigranten, n a a r sociaal-economische s t a t u s . 

bl i jvers 

a b s . % 

45 10.2 

74 16.8 

85 19.3 

180 40.8 

57 12.7 

441 100.0 

'ged 

blij 

a b s . 

10 

7 

15 

27 

9 

68 

wongen' 

v e r s 

% 

14.7 

10.3 

22.1 

39.7 

13.2 

100.0 

grootstedeli jke 

pensioenmigranten 

a b s . % 

18 14.0 

20 15.5 

38 29.4 

42 32.6 

11 8.5 

129 100.0 

Bijlage 7. Verdeling van bl i jvers, 'gedwongen' bli jvers en grootstedeli jke 
pens ioenmigranten, n a a r inkomen. 

bl i jvers 

a b s . % 

123 28.7 

134 31.2 

77 17.9 

38 8.9 

20 4.7 

37 8.7 

429 100.0 

'gedwongen' 

Ыі] 

a b s . 

13 

25 

12 

6 

4 

_6 

66 

v e r s 

% 

19.7 

37.9 

18.1 

9.1 

6.1 

9.1 

100.0 

grootstedeli jke 

pensioenmigranten 

a b s . % 

12 10.3 

40 34.2 

29 24.8 

14 12.0 

5 4.3 

7 14.5 

117 100.0 

Bijlage 8. Relatieve verdel ing van bli jvers en grootstedeli jke pens ioen
migranten n a a r tevredenheid met de (vorige) woning en n a a r 
sociaal-economische s t a t u s . 

e r g t e v r e d e n 

t e v r e d e n 

n e u t r a a l 

o n t e v r e d e n 

hoog 

% 

50.0 

44.1 

4.2 

1.7 

100.0 

(n=188) 

ι 
midden 

% 

29.4 

56.5 

11.8 

1.2 

100.0 

(n=85) 

laag 

% 

27.7 

53.6 

8.9 

7.2 

100.0 

(n=235) 

hoog 

% 

26.3 

60.5 

2.6 

10.5 

100.0 

(n=38) 

midden 

% 

13.2 

63.2 

13.2 

10.5 

100.0 

(n=38) 

laag 

% 

6.0 

56.0 

18.0 

12.0 

100.0 

(n=50) 
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STELLINGEN 

behorende bij het proefschrift 

'PENSIOENMIGRATIE IN NEDERLAND' 

I 

De toename van het aantal ouderen in onze samenleving heeft geleid tot on

derzoek naar specifieke eisen ten aanzien van voorzieningen voor deze groep. 

Er is echter in onvoldoende mate aandacht besteed aan het ruimtelijk gelocali-

seerd zijn van de oudere zélf, mede gezien een verminderende (dagelijkse) 

mobiliteit. Tegen de achtergrond van vooral dit laatste aspect is het gewenst 

dat met name óók vanuit de sociale geografie een bijdrage wordt geleverd aan 

het sociaal-gerontologisch onderzoek. 

II 

Aangezien de belangenbehartiging van allerlei groepen in onze samenleving 

mede afhankelijk is van de mate waarin zij vertegenwoordigd zijn in de be

leidsbepalende lichamen, betekent dit, dat volksvertegenwoordigers bij het 

bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd niet als vanzelfsprekend dienen 

terug te treden. Aangenomen mag worden dat zij beter in staat zijn zich in te 

leven in de leefsituatie van de bejaarden. 

III 

Een niet gering aantal personen werkzaam in de binnenstad van Nijmegen is 

woonachtig in delen van de regio Nijmegen waar het openbaar vervoer slechts 

onvolledig functioneert (De Heer, Vergoossen, Wever, 1976, 'Woon-werkver-

keer binnenstad Nijmegen'). Degenen die pleiten voor het terugdringen van 

de auto in het woon-werkverkeer naar de binnenstad, zouden ter relativering 

van hun uitspraak geadviseerd moeten worden deze te confronteren aan de 

rijtijdenschema's van het openbaar vervoer. 

IV 

De daling van het aantal studenten aan de Katholieke Universiteit in de 

komende jaren, als gevolg van een afname in de natuurlijke groei, zou kunnen 

worden gecompenseerd door de nog steeds bestaande achterstand in de par

ticipatie aan het wetenschappelijk onderwijs binnen het recruteringsgebied van 

de Katholieke Universiteit op te heffen. 



ν 
Indien de door Hartshorne (The Nature of Geography, 1939) verdedigde 

monistisch-finalistische reconstructie van de geschiedenis van de geografie 

moet worden afgewezen, dan vervalt de ratio om eerstejaarsstudenten sociale 

geografie te onderwijzen in de oergeschiedenis van de geografie. 

VI 

Het treffen van een goede regeling met gemeentebesturen over het verlenen 

van medewerking bij het beschikbaar stellen van gegevens ten behoeve van 

sociaal-wetenschappelijk onderzoek is zeer gewenst, om te voorkomen dat 

sociaal-wetenschappelijke onderzoekers in de toekomst in toenemende mate van 

die zijde medewerking geweigerd zal worden. 

VII 

Het gebruik van de term 'onvolledige huishoudens' ter aanduiding van het 

één-ouder gezin of het één-ouder huishouden, dient om wille van haar discri

minerende inhoud te worden vermeden. 

VIII 

Gezien de summiere omschrijving van het beroep van de migrant op de verhuis-

kaart, is het aan te bevelen deze te vervangen door een eenvoudigere registra

tie terzake van het al dan niet hebben van werk in respectievelijk de plaats 

van herkomst en bestemming. 

IX 

De in de migratiestatistiek gebruikte indeling in gezinshoofden, gezinsleden en 

afzonderlijk gemigreerde personen, suggereert ten onrechte dat binnen de 

categorie afzonderlijk gemigreerde personen geen gezinshoofden dan wel 

gezinsleden voorkomen. Een aanpassing in dit opzicht is bijgevolg noodzake-

lijk. 

X 

Het financiële beroep dat hockeyverenigingen meer en meer doen op alle 

(senior en junior) leden voor de aanleg van een kunstgrasveld, is uitsluitend 

te rechtvaardigen indien ook alle teams in dezelfde mate de mogelijkheid wordt 

geboden van een dergelijk veld gebruik te maken. 

Th. W.M. Ver goossen 

Nijmegen, 25 november 1983. 
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